УПАТСТВО КОГА УПРАВИТЕЛОТ Е ПОДНОСИТЕЛ НА ГОДИШНА СМЕТКА
Предуслови
Потребно е да имате пристап во апликацијата за Електронско Поднесување на Годишни Сметки.

Чекор 1

Потребно е вашиот правен субјект да е внесен во Трговскиот Регистар.

Вклучете еден од прелистувачите (Internet
Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox)
Навиграјте на страната на апликацијата за
поднесување на годишни сметки и
продолжете кон заштитениот дел
(Кликнете на линкот ‘Продолжете кон
заштитениот дел’).
Внесете го вашето корисничко име и
лозинка и најавете се во апликацијата.

Чекор 2

По најавување во апликацијата одете на
страната за менаџирање на правни
субјекти.

Чекор 3

Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки

Страната за менаџирање на правни
субјекти содржи преглед на сите ваши
правни субјекти.
Доколку сакате да додадете нов правен
субјект, притиснете го копчето “додади” за
да го додадете правниот субјект на кој сте
управител.

НАПОМЕНА: Документов е сопственост на Ре-актив ДОО. Секаква дистрибуција на документот на трети лица или
правни субјекти кои не се специфицирани во документов на првата страна, како и користење на содржини од
овој документ, не е дозволено без претходно писмено одобрение од сопственикот на документот.
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Чекор 4

Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки

Внесете го ЕМБС-то на правниот субјект и
бројот на организациона единица (доколку
станува збор за организациона единица) и
притиснете го копчето ‘Вчитај’.
Доколку вашето ЕМБГ (идентификациски
број) е во листата на ЕМБГ-а
(идентификациски броеви) на управители
за тој правен субјект во Трговскиот
Регистар, податоците за правниот субјект
ќе бидат вчитани.

Чекор 5

Вашиот идентификациски број можете да
го видите во Системот за централизирано
најавување на корисници на Преглед >
Кориснички профил.
Доколку вашиот ЕМБГ (идентификациски
број) не фигурира како ЕМБГ на управител
за правниот субјект во Трговскиот Регистар,
после второто притискање на копчето
‘Вчитај’ ќе се појави поле каде што ќе може
да внесете нов идентификациски број. За
да биде валиден, овој број мора да
соодветствува со идентификацискиот број
на управителот на правниот субјект кој е
внесен во Трговскиот Регистар.

НАПОМЕНА: Документов е сопственост на Ре-актив ДОО. Секаква дистрибуција на документот на трети лица или
правни субјекти кои не се специфицирани во документов на првата страна, како и користење на содржини од
овој документ, не е дозволено без претходно писмено одобрение од сопственикот на документот.
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Чекор 7

Чекор 6

Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки

По внесување на валиден
идентификациски број, притиснете го
‘Вчитај’ копчето. По притискање на копчето
податоците ќе бидат вчитани.

Примарниот сертификатот е предефиниран
за субјектот кој го додавате. Доколку
сакате, можете да го замените овој
сертификат со друг, под услов истиот да е
прикачен во системот за Централизирано
Менаџирање на Корисници.
Избраниот сертификат ќе биде асоциран со
правниот субјект и истиот ќе го користите
за поднесување/потпишување годишни
сметки за конкретниот субјект.

НАПОМЕНА: Документов е сопственост на Ре-актив ДОО. Секаква дистрибуција на документот на трети лица или
правни субјекти кои не се специфицирани во документов на првата страна, како и користење на содржини од
овој документ, не е дозволено без претходно писмено одобрение од сопственикот на документот.
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Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки

Чекор 1

ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВЕН СУБЈЕКТ

Вклучете еден од прелистувачите (Internet
Explorer, Google Chrome или Mozilla
Firefox).
Навиграјте на страната на решението за
Електронско Поднесување на Годишни
Сметки и продолжете кон заштитениот дел
(Кликнете на линкот ‘Продолжете кон
заштитениот дел’).

Чекор 2

Внесете го вашето корисничко име и
лозинка и најавете се на апликацијата.

По најавување во апликацијата одете на
страната за менаџирање на правни
субјекти.

НАПОМЕНА: Документов е сопственост на Ре-актив ДОО. Секаква дистрибуција на документот на трети лица или
правни субјекти кои не се специфицирани во документов на првата страна, како и користење на содржини од
овој документ, не е дозволено без претходно писмено одобрение од сопственикот на документот.
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Чекор 3

Упатство за пристап до системот за Е-Поднесување на годишни сметки

Страната содржи преглед на сите ваши
правни субјекти.
Доколку имате повеќе правни субјекти во
листата, можете да го користите филтерот
на правни субјекти за брзо пребарување.

Чекор 4

Внесете ЕМБС или назив на правниот
субјект во полето за филтрирање за да го
добиете само потребниот правен субјект.

Доколку сакате да ги промените податоци
за избраниот правен субјект селектирајте
го правниот субјект (кликнете на стрелката
пред ЕМБС податокот) и притиснете на
копчето ‘Промени’.

НАПОМЕНА: Документов е сопственост на Ре-актив ДОО. Секаква дистрибуција на документот на трети лица или
правни субјекти кои не се специфицирани во документов на првата страна, како и користење на содржини од
овој документ, не е дозволено без претходно писмено одобрение од сопственикот на документот.
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