
Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50 во СОЦДАД во СОЦДАД во СОЦДАД во СОЦДАД    

по член 232 од Царискиот законпо член 232 од Царискиот законпо член 232 од Царискиот законпо член 232 од Царискиот закон    

    

ЕВИДЕНТНА СМЕТКАЕВИДЕНТНА СМЕТКАЕВИДЕНТНА СМЕТКАЕВИДЕНТНА СМЕТКА 845845845845----ХХХХХХХХХХХХ----00960009600096000960 - НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 

УПЛАТНИЦА  ВО СОЦДАД (ОБРАЗЕЦ   ПП 50) по член 232 од ЦЗ    

    
При уплата по член 232 од ЦЗ на евидентната сметка податоци се пополнуваат како 

што е прикажано на сликата: 

    

    
    

- НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ - Царинска Управа на РСМ Евидентна сметка 

- БАНКА НА ПРИМАЧОТ - Народна банка на РСМ  

- СМЕТКА - единствената трезорска сметка 100-0000000630-95  

- УПЛАТНА СМЕТКА - 845-ХХХ-00960 (XXX е шифра на општина на уплатувачот) 

-  НАЧИН -  за да може уплатувачот  “веднаш”  да ги користи своите средства  во  

царинска постапка, начинот  на  плаќање мора да биде 1 -т.е.  уплатата  веднаш 

да биде реализирана  од страна на деловната банка 

- ДАТУМОТ НА ВАЛУТАТА И ДАТУМОТ НА УПЛАТАТА треба да бидат идентични. 

- ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА НЕ СЕ ПОПОЛНУВА 



Полето ПОВИКУВАЊЕ БРОЈПОВИКУВАЊЕ БРОЈПОВИКУВАЊЕ БРОЈПОВИКУВАЊЕ БРОЈ----ЗАДОЛЖУВАЊЕЗАДОЛЖУВАЊЕЗАДОЛЖУВАЊЕЗАДОЛЖУВАЊЕ се пополнува    на следниот начин со    

Префикс Префикс Префикс Префикс –––– Г Г Г Година одина одина одина ----    Царинска испостава Царинска испостава Царинска испостава Царинска испостава –––– последни 8 алфанумерички карактери  последни 8 алфанумерички карактери  последни 8 алфанумерички карактери  последни 8 алфанумерички карактери 

од РБД бројод РБД бројод РБД бројод РБД број    

 

За уплата по член 232 се користи префикс 507507507507    

    

Пример:Пример:Пример:Пример:  507-2019-1010-00000251 

                    507-GGGG-HHHH-XXXXXXXP 

 

Карактерите  означуваат: 

507- префикс 

GGGG – година кога е евидентиран документот 

HHHH-Царинска испостава 

XXXXXXXP-последни 8 алфанумерички карактери од РБД број РБД број РБД број РБД број (Во наведениот пример 

последни 8 карактери се од следниот РБД број 19MKEX101000000251000002510000025100000251 ) 

 

Напомена: Напомена: Напомена: Напомена:     

- При уплата по член 232 При уплата по член 232 При уплата по член 232 При уплата по член 232 треба строго да се внимава во полето повик на број треба строго да се внимава во полето повик на број треба строго да се внимава во полето повик на број треба строго да се внимава во полето повик на број 

да се стават податоци како што е наведено во примеротда се стават податоци како што е наведено во примеротда се стават податоци како што е наведено во примеротда се стават податоци како што е наведено во примерот    (без МК карактери (без МК карактери (без МК карактери (без МК карактери 

само бројки).само бројки).само бројки).само бројки).    

 
 


