Преглед на структурата на даноци и давачки за услугите обезбедени од
општината
КЛАСА 7: ПРИХОДИ
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
711

Данок од доход, од добивка и од капитални добивки

7111 Персонален данок на доход
711111
Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките
корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот
Скопје и фондовите основани со Закон
711112
Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни
претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не
се корисници и единки корисници на Буџетот
711114
711133
дејност

Данок на плати остварени во странство
Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска

711139
Данок на доход на приходи од занаетчиска дејност според паушално
утврден нето приход

713

Даноци на имот

7131 Данок на имот
713111

Данок на имот од физички лица

713113

Данок на имот од правни лица

7132 Данок на наследство и подарок
713211

Данок на наследство и подарок

7133 Данок на промет на недвижности
713311

Данок на промет на недвижности

7135 Камати
713512

717

Камата за ненавремено плаќање на данокот на имот

Даноци на специфични услуги

7171 Комунални даноци
717111

Комунална такса за привремен престој

717112
Комунална такса за истакнување на фирма, односно назив на
деловна просторија

717115
Комунална такса за користење на улици со патнички, товарни,
моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при
регистрација на возилата
717116

Комунална такса за користење и одржување на јавно осветление

717129

Други комунални такси

717131
Комунална такса за користење на просторот пред деловни простории
за вршење на дејност
717133

Комунална такса за користење музика во јавните локали

717134
Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки
надвор од деловните простории
717135
Комунална такса за користење на плоштади и друг простор во
градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување
изложби и забавни приредби за вршење на дејност
717136
моторни возила

на ЕЛС

718

Комунална такса за користење на просторот за паркирање на

717137

Надоместок за уредување на градежно земјиште

717140

Камата за ненавремено плаќање на комунални такси кои се приход

Такси на користење или дозволи за вршење на дејност

718117
Надомест за добивање лиценца за угостителска дејност во ноќен
бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор
718127
Надоместок кој го плаќаат операторите на инсталациите со Бинтегрирана еколошка дозвола на општината, односно Градот Скопје
Скопје

718134

Надомест за управување со отпад на општината, односно Градот

718138

Надомест за производство на енергија од фосилни горива

718140

Надомест за одржување на јавна чистота

718147

Надоместок за вадење на песок, чакал и камен
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722

Глоби, судски и административни такси
722145

Глоби за заштита од бучава во надлежност на ЕЛС

7223 Административни такси
722315
Административни такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај
органите на општината

7239 Закупнини
723914

725

Приходи од закупнина на општински имот

Други неданочни приходи

7259 Други неданочни приходи
725922

Приходи од осигурување на имот

725939

Останати неданочни приходи

725943
2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила
(Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила

733

Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

733111
Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во
сопственост на Република Македонија
733119
Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини (по
основа на простор)
733120
Надоместок за концесии за експлоатација на минерални суровини (по
основа на експлоатирана минерална суровина)
733131
Приходи од надомест за долготраен закуп и времен закуп на
градежно земјиште
733144
објекти

Надоместок за утврдување на правен статус на бесправно изградени

733147
Надомест за концесии за користење на вода за производство на
електрична енергија

