Проект: Креирање на овозможувачка
средина за финансиска одржливост на ГО

Размисли, испланирај, ДОНИРАЈ!
ДОНИРАЊЕ - доброволна и безусловна помош во

парични, материјални средства и услуги којашто може
да биде дадена за остварување цели од јавен интерес.
Давателите (донаторите) немаат директна корист од
донациите, а примателите немаат обврска за враќање
на донираниот износ на каков било начин.

ФИЛАНТРОПИЈА (philoanthropos – „љубов кон

човештвото“) – ги означува различните форми на
доброволно давање сопствени средства, време и труд од
страна на поединец или група, заради унапредување на
благосостојбата на луѓето и постигнување општо добро.

БИДЕТЕ И ВИЕ ФИЛАНТРОП!

Донирајте сопствени средства, време и труд за доброто на
другите луѓе и заедницата.
Покрај корист за општеството, поддршката што ја давате
Ви носи корист Вам и на Вашата организација (компанија,
институција, здружение и сл.).
Пред сѐ, донациите и спонзорствата ја унапредуваат Вашата
репутација и имиџ во општеството. Законот за донации и
спонзорства во јавните дејности овозможува и даночни
поттикнувања.
Ние ќе Ви помогнеме да го остварите тоа.
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Проектот го спроведуваат:

Проектот е финансиран од
Европската Унија

ул. „Владимир Полежиновски“ бр. 19-1/6, 1000 Скопје
тел: (02) 3224 – 198 / е-пошта: konekt@konekt.org.mk / www.konekt.org.mk

КАКО
ДО ДАНОЧНИ БЕНЕФИЦИИ?
при донирање
СО ЗАКОН Е ОВОЗМОЖЕНО граѓаните (физичките лица) и компаниите, здруженијата,
институциите и друг вид организации (правни лица), да добијат низа ДАНОЧНИ БЕНЕФИЦИИ
при вршењето донации и спонзорства во области од јавен интерес, како што се: културата,
образованието и науката, здравството, спортот, социјалната заштита, заштитата на животната
средина, заштитата на човековите права, развојот на граѓанското општество, меѓуетничката
и меѓународната соработка, развојот на информатичкото општество и др.

Какви ДАНОЧНИ БЕНЕФИЦИИ можете да добиете?
•

•

За граѓаните (физичките лица) коишто донираат, законот предвидува даночни
поттикнувања (бенефиции) кај персоналниот данок на доход, доколку се работи
за парични донации, кај даноците на имот, за донации во предмети и материјални
добра, како и кај данокот на додадена вредност (ДДВ) при телекомуникациски давања
и влезници за добротворни настани.
За компаниите (правните лица) коишто донираат, законот предвидува даночни
поттикнувања кај данокот на добивка и данокот на додадена вредност, за донации
во материјални средства и услуги, како и кај даноците за имот доколку се работи за
донации во предмети и во материјални добра.
Дополнително, она што се набавува од донирани средства е ослободено од ДДВ.

ВАЖНО! Даночни бенефиции можете да добиете само доколку им донирате на правни лица.
Кои ДОКУМЕНТИ Ви се потребни доколку сакате да ги искористите даночните бенефиции?
•
•
•

•

ДОГОВОР меѓу донаторот и корисникот (*Договор не е потребен кога примател на
донацијата или спонзорството е граѓанско здружение или фондација којашто има статус
на организација од јавен интерес);
РЕШЕНИЕ за потврдување на јавниот интерес што го издава Министерството за правда;
ПОТВРДА за примена донација од вашиот примател на донацијата;
ИЗВЕШТАЈ за дадена и примена донација.
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