НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија
број 4.1.18.07 од 23.01.2018 година.
Просечно исплатена месечна нето-плата во денари во РМ изнесува:
o
o
o

23.196,00 денари- месец ноември 2017 година
22.342,00 денари- за месец јануари - декември 2016 година
23.260,00 денари- за месец септември - ноември 2017 година
(просечно исплатена нето-плата во претходните три месеца)

Напомена: Просечната месечна исплатена нето плата и просечната
исплатена нето плата во претходните три месеца се користат при пресметка на
пооделни надоместоци и тоа:
- пресметување на трошоците за исхрана за време на работа, доколку
работодавачот исхраната ја организира на свој трошок;
- дневници за службени патувања во земјата,
- отпремнина при заминување во пензија,
- за одвоен живот
- регрес за годишен одмор, доколку е утврден со соодветен акт - Одлука
Соопштение на Државниот завод за статистика на Република Македонија број
4.1.18.06 од 23.01.2018 година
Просечно исплатената месечна бруто-плата во денари во РМ изнесува:
o 34.079,00 денари- месец ноември 2017 година,
o 32.822,00 денари- за месец јануари - декември 2016 година,
o 34.157,00 денари- за месец септември - ноември 2017 година
(просечно исплатена бруто-плата во претходните три месеца)
Најниска основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува:
34.079,00 х 50% = 17.040,00 денари1
Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за
примањата од работен однос од еден обврзник изнесува:
34.079,00 х 16 = 545.264,00 денари2
(оваа основица во претходниот период изнесуваше 12 просечни плати)
Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за
примања на извршен член на одбор на директори во трговско друштво, ......
управител на во трговско друштво изнесува:
34.079,00 х 16 = 545.264,00 денари3
(оваа основица во претходниот период изнесуваше 12 просечни плати)
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Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
(„Службен весник на РМ“ бр. 64/09)
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Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
(„Службен весник на РМ“ бр. 171/17)
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Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
(„Службен весник на РМ“ бр. 171/17)

Највисока месечна основица за пресметување и плаќање на придонесите за
примања за самовработено лице изнесува:
34.079,00 х 12 = 408.948,00 денари4
(оваа основица во претходниот период изнесуваше 8 просечни плати)
Вредноста на бодот на платите на државните службеници за 2018 година
изнесува:
76,8 денари5 за период од 01.01.2018 година

Вредноста на бодот за платите на јавнообвинителските службеници за 2018
година изнесува:
76,8 денари6 за период од 01.01.2018 година
Вредност на коефициентот за платите на пратениците во Собранието на
Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката,
изнесува:
25.726,00 денари7
25.726,00 х 104% = 26.755,00 денари8

Лично ослободување при годишно пресметување на данокот на доход за
2018 година изнесува:

90.372,00 денари9
Лично ослободување при месечно пресметување на данокот на доход за 2018
година изнесува:
90.372,00 : 12 = 7.531,00 денари
Стапки за придонеси од бруто плата за 2018 година:
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Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување
(„Службен весник на РМ“ бр. 171/17)
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Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за
2018 година („Службен весник на РМ“ бр. 5/18)
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Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавнообвинителските
службеници за 2018 година („Службен весник на РМ“ бр. 185/17)
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член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и
именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 97/10)
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член 1 од Законот за изменување на Законот за плати и други надоместоци на избрани и именувани
лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 139/14)
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Објава од Министерот за финансии („Службен весник на РМ” бр. 193/17)

Имајќи ги во предвид одредбите на Законот за придонеси од задолжително
социјално осигурување и во 2018 година се применуваат истите стапки по кои се
пресметуваат и плаќаат придонесите од бруто плата како и во 2017 година и тоа:
Бруто плата за 2017 година
Вид на придонес
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување
Задолжително здравствено осигурување
Дополнителен придонес за задолжително здравствено
осигурување за случај на повреда на работа и
професионално заболување
Задолжителен придонес за осигурување во случај на
невработеност
Вкупно

Стапка на
придонес
18%
7,3%
0,5%
1,2%
27%

Во контекст на навремено информирање и известување на нашите корисници Ве
известуваме дека од страна на Управата за јавни приходи објавени се повеќе информации
меѓу кои и:
- Бруто плата 2018 година – најниска и највисока основица за пресметување на
придонеси (повеќе информации можете да обезбедите од следниот линк:
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/622);
- Пресметка на плата за 2018 година – Нова верзија на клиентски софтвер
“МПИН”
(кои
можете
да
ги
превземете
од
следниот
линк:
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/618);
- Од 1 Јануари 2018 – нов начин на пресметување и плаќање на персоналниот
данок Е – PDD.UJP.GOV.MK (кои можете да ги превземете од следниот линк:
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/617);
- Физички лица – до 15 јануари поднесете пријава за регистрација за ДДВ (кои
можете да ги превземете од следниот линк:
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/619);
- Организатори на зелени пазари – до 15 јануари поднесете извештај за
корисниците на тезги на зелени пазари за 2018 година (кои можете да ги
превземете од следниот линк:
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/620);
- Известување за евиденциите на влезни/излезни фактури како прилог на ДДВ
– 04 пријавата (кои можете да ги превземете од следниот линк:
http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/621);

