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Формулар за идентификување на проблеми –  

Позиционен документ   

(Policy Position Paper)  
 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 

Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 

институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите 
  

Датум: 

 

 

 

Поднесено од: 

 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ: 

 

Прогресивен данок 

 

 

Во рамки на ’’Проектот на УСАИД – Партнерство за подобра бизнис регулатива’’ во кој 

Стопанските комори се вклучени во изнаоѓање предлози и мерки за подобрување на 

регулативната рамка во која функционира стопанството во Република Македонија, 

особено внимание беше посветено на најавата од страна на Владата за промена во 

даночната политика и евентуално воведување на прогресија кај персоналниот данок на 

доход со што ќе се укине т.н. рамен данок. Од тие причини се извршија анкети и  анализа 

на даночната политика по однос на прашањето на функционирање на рамниот данок во 

контекст на негово заменување со прогресивен персонален данок.  

 

Врз основа на анализата, стопанските комори едногласно се согласни дека: 

 

 Позитивниот ефект од воведување на прогресија кај персоналниот данок на доход 

преку зголемување на буџетски приходи во овој момент ќе биде далеку помал 

отколку негативните ефекти кои ќе се рефлектираат на вкупното бизнис 

опкружување. 
 

 Критиките за рамниот данок дека не придонесува за праведност во 

оданочувањето е недоволен аргумент за негово заменување со прогресивен данок 

во овој момент и треба да се имаат во предвид и другите позитивни аргументи 

кои одат во прилог на рамниот данок.  

 

 Зголемувањето на стапките по автоматизам ќе значи праќање на негативен сигнал 

како кај домашните така и кај странските инвеститори. 

 

 Регионалното опкружувањето во кое се наоѓа Република Македонија во овој 

момент не дозволува зголемување на стапки од причина што брзо ќе ја изгуби 

компаративната предност и имиџ од досегашната политика на ниски даноци.  

 

 Прогресивното оданочување е повеќе карактеристика кај развиените земји како 

во поглед на економијата така и во поглед на институциите надлежни за 

спроведување на даночната политика. Според тоа, даночниот систем покрај 

функцијата на прибирање приходи за финансирање на државните потреби или 

нивна распределба, исто така треба да е во функција и на развојот на економијата, 

односно да биде позитивен фактор при носење на одлуки од страна на 

инвеститорите.  



 

 Во ситуација кога државата сака да иницира прогресивен персонален данок, 

треба да даде предлог и за соодветно распределување на бенефициите 

(здравствен систем, образование, животна средина и друго) кои државните 

органи им ги даваат на граѓаните.  

 

 Во овој момент, сметаме дека прагот за кој даночните обврзници се спремни да 

ги плаќаат даноците е прилично низок и зголемување на стапките ќе предизвика 

дестимулирачки ефект во економијата или со други зборови ќе ја поттикне 

даночната евазија. Подобро е со постоечките механизми да се поттикнат 

економските оператори да не прават затајување на данок, односно да ги плаќаат 

сите даноци, наместо да манипулираат со средствата.  
 

 Воведувањето на рамниот данок доведе до големо растоварување на вкупниот 

даночен товар врз стопанските субјекти, па неговото заменување со прогресивен 

ќе значи сосема спротивен ефект, односно поголемо даночно оптоварување. 

 

 Во постојниот систем на бруто плата зголемувањето на персоналниот данок, 

односно прогресивното зголемување би имало влијание на висината на нето 

платите на вработените, односно зголемување на персоналниот даноик значи 

намалување на нето платите и понизок животен стандард, помала лична 

потрошувачка. 

 

 Многу внимателно треба да се пристапи кон измени во даночната политика и да 

се има во предвид дека не се само стапките дел од даночната политика туку и 

многу други елементи наведени во анализата.  

 

 Стопанството со сигурност ќе биде афектирано од предложените промени, како 

на пример ИКТ (информатичко комуникацискиот) сектор, каде одливот на 

мозоци се зголемува секој ден. Дополнително, ќе биде дестимулирана 

инвестицијата во “смарт” технологии што е спротивно на политиката на Владата 

да поддржи истражувачки активности во што е можно поголем обем.  
 

 Ваквиот вид на ад хок измени не и одат во прилог на држава која изминатите 

неколку години ги помина во правна несигурност и економска криза, заради што 

целокупната економија беше ставена пред предизвик на опстанок.  
 

 

Со оглед на горе наведеното и извршената анализата која е во 

прилог на овој документ предлагаме: 

 

Реформата за прогресивно оданочување да се одложи за најмалку 

пет години во кој пероиод е неопходно да се направат широки 

консултации со бизнис заедницата. 
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„Овој документ е овозможен со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата за меѓународен 
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Во периодот пред изборите од 11 декември 2016 година при презентирањето на своите 
програми од страна на политичките партии природно се наметна прашањето за начинот на 
водење на даночната политика. Дали рамниот данок кој сеуште функционира или пак 
воведување на прогресивно оданочување ќе биде подобро решение во вкупниот 
економски систем. Бидејќи двата концепта ги застапуваат двете главни спротивставени 
политички партии, следствено и за двата концепта се дигна голема прашина околу тоа што 
е подобро и во кој правец ќе се движи даночната политика во периодот што следува. Се 
разбира прашањето не е ни најмалку наивно, ги тангира сите правни и физички субјекти во 
општеството, а не само Владата како колектор на даночни приходи и токму затоа треба да 
му се пристапи со неопходната сериозност и да се вршат анализи од кои може да се донесат 
одредени заклучоци.  
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Вовед 
 
Даночните приходи се изворни приходи во Буџетот на една држава и основен инструмент 
преку кој се финансира јавната пoтрошувачка. Оттука даночната политика е од извонредно 
значење и секоја земја настојува да креира таков даночен микс кој ќе овозможи 
реализирање на основните функции на даноците, а тоа е пред се генерирање на приходи 
заради финансирање на јавните функции на државата, но и како инструмент во водење на 
соодветна економска политика.  
 
Даночниот микс е прилично издиференциран во Македонија кога станува збор за видовите 
даноци и овде не би трошеле повеќе простор отколку само да ги споменеме видовите 
даноци од кои се финансираат буџетските потреби.  
 
Директни даноци, односно даноци на доходот во кои спаѓаат: 

 Данокот на добивка, и 

 Персоналниот данок на доход 
 
Индиректни даноци, односно даноци на прометот: 

 Данокот на додадена вредност 

 Акцизите, и 

 Царините 
 
Кај данокот на додадена вредност и акцизите постојат регулативи на Европската Унија со 
кои се уредуваат системот и начинот на функционирање на овие видови даноци и 
практично не постои многу простор во кој би можело да се применува различна политика 
од страна на земјите членки, а со тоа и Македонија која веќе е на патеката за 
хармонизирање на законодавството, поприлично е усогласена во овој дел. 
 
Кај директните даноци, иако во рамки на Европската Унија се разговара за завземање на 
некаква заедничка политика, сепак сеуште не постојат вакви регулативи за унификација од 
страна на ЕУ и е оставено поголема самостојност и дискреција на земјите во креирање на 
системот на директните даноци. Од тие причини секоја земја ја има потполната слобода во 
дизајнирањето на системот. Но што е тоа што би ги мотивирало разните земји при 
дизајнирањето на нивниот даночен систем? Дали е тоа прашањето на генерирањето што 
поголеми даночни приходи? Или праведна редистрибуција на доходот на граѓаните? Или 
овозможување на поволен амбиент за привлекување на странски директни инвестиции? 
Од овие прашања може да се види дека зависно од целите и индивидуалните околности 
на секоја земја всушност ја креираат и конкретната даночна политика. Се разбира, токму 
затоа и се зема терминот ‘даночен микс‘ кој треба да овозможи остварување на сите 
поставени цели или со други зборови да се спроведува оптимална даночна политика.  
 
Понатаму, мора да нагласиме дека даночниот систем е комплексен и мора да  му се 
пристапи како таков за да го разбереме. Во спротивно ќе се сведеме на разгледување само 
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на одредени сегменти како на пример номиналните даночни стапки или на прашањето 
колку оданочувањето е праведно. Мора да ги земеме и другите елементи во системот како 
што се даночната основа, даночни поттикнувања, категории на доход кои се оданочуваат, 
субјекти на оданочување, порозност на даночниот систем, регионалното опкружување, 
меѓународни аспекти на оданочување итн. 
 

Трендови кај оданочувањето на корпоративниот доход 
 
Во овој дел се презентираат трендовите кај номиналните стапки кај различни земји. Табелата доле 
го покажува хронолошки движењето на номиналните стапки во временска серија од 2006 до 2016 
година. 

 
CIT rates 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Albania 20 20 10 10 10 10 10 10 15 15 15 

Austria 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Bosnia and 
Herzegovina 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Bulgaria 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Croatia 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Czech 
Republic 

24 24 21 20 19 19 19 19 19 19 19 

Denmark 28 25 25 25 25 25 25 25 24.5 23.5 22 

Estonia 23 22 21 21 21 21 21 21 21 20 20 

Finland 26 26 26 26 26 26 24.5 24.5 20 20 20 

France 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.3 

Germany 38.34 38.36 29.51 29.44 29.41 29.37 29.48 29.55 29.58 29.65 29.72 

Greece 29 25 25 25 24 20 20 26 26 29 29 

Hungary 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 

Ireland 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Latvia 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Lithuania 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 

Macedonia 15 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Montenegro 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Poland 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Portugal 27.5 25 25 25 25 25 25 25 23 21 21 

Romania 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Russia 24 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 

Serbia 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 

Slovakia 19 19 19 19 19 19 19 23 22 22 22 

Slovenia 25 23 22 21 20 20 18 17 17 17 17 

U. Kingdom 30 30 30 28 28 26 24 23 21 20 20 

EU average 24.83 23.97 23.17 23.11 22.93 22.7 22.51 22.75 21.34 22.25 22.09 

OECD 
average 

27.67 27 25.99 25.64 25.7 25.4 25.15 25.32 24.11 24.86 24.81 

 
Од стапките дадени во табелата може да се забележат следните факти: 
 

 Кај поголемите и поразвиените земји се присутни повисоки номинални стапки 
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 Пониски номинални стапки се присутни кај помалку развиените земји кои имаат 
потреба од забрзан економски развој 

 Сепак, општ е трендот на намалување на номиналните даночни стапки и кај 
поразвиените и кај помалку развиените земји во периодот од 2006 година наваму. 

 
Самиот факт дека постои општ тренд на намалување на номиналните корпоративни стапки 
зборува дека земјите се обидуваат да ги прилагодат даночните системи во насока на 
растоварување и олеснување на даночното оптоварување врз компаниите, а од друга 
страна со тоа се обидува да се оствари поповолен даночен режим за привлекување на 
странски директни инвестиции. Прашањето на мобилноста на капиталот преку странските 
директни инвестиции е директно сврзана со висината на корпоративната стапка што од 
друга страна доведува до таканаречената ‘трка кон дното’, односно мобилноста на 
капиталот предизвикува конкуренција помеѓу земјите по однос на висината на стапките. 
Ваквата конкуренција е различна во зависност од опкружувањето. Овој факт сакам да го 
ставам во корелација со случајот на Македонија затоа што Македонија ниту е развиена 
земја, ниту пак може да се пофали со странските директни инвестиции во изминатиот 
период. Оттука, Македонија не може да си дозволи да одржува повисоки стапки на 
оданочување во регионалното опкружување во кое се наоѓа. Според тоа, критиките дека 
Македонија тргнала во таканаречена ‘трка кон дното’ со намалување на стапката од 15% на 
10% кога се воведе рамниот данок од теоретски аспект е точна, но доколку ја погледнеме 
реалноста во која Македонија се наоѓа тогаш таквото тврдење е повеќе критика од 
популистички карактер без основани аргументи.  
 

Статистички показатели во земјите од ОЕЦД  
 

Со оглед на тоа што вообичаено мерењето на даночното оптоварување е врши во 
корелација помеѓу даночните приходи и БДП или пак во однос на вкупните даночни 
приходи, следните табели и графикони го прикажуваат токму тој сооднос кај земјите на 
ОЕЦД: 
 

Даночни приходи како % од БДП 

  2009 2012 2014 

Australia 25.8 27.4 27.8 

Austria 41.0 41.7 42.8 

Belgium 42.4 44.2 45.0 

Canada 32.0 31.0 31.2 

Chile 17.4 21.5 19.8 

Czech Republic 32.4 33.7 33.1 

Denmark   45.2 45.8 49.6 
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Estonia 34.9 31.5 32.4 

Finland 40.9 42.7 43.8 

France  41.3 44.3 45.5 

Germany  36.1 36.3 36.6 

Greece   30.9 35.5 35.8 

Hungary 39.2 38.6 38.2 

Iceland 31.9 35.3 38.9 

Ireland 27.4 27.5 28.7 

Israel   29.7 29.7 31.2 

Italy 42.1 43.9 43.7 

Japan 27.0 29.4 32.0 

Korea 23.8 24.8 24.6 

Latvia 27.9 28.5 28.9 

Luxembourg 38.9 38.8 38.4 

Mexico 13.6 13.9 15.2 

Netherlands 35.4 36.0 37.5 

New Zealand 30.3 32.0 32.5 

Norway 41.2 41.5 38.7 

Poland 31.4 31.9 32.1 

Portugal 29.9 31.8 34.2 

Slovak Republic 28.9 28.4 31.2 

Slovenia 36.2 36.9 36.5 

Spain  30.0 32.4 33.8 

Sweden 44.1 42.6 42.8 

Switzerland 27.0 26.8 27.0 

Turkey 24.6 27.6 28.8 

United Kingdom 31.5 32.7 32.1 

United States 23.0 24.1 25.9 

Unweighted average       

OECD Average   32.4 33.4 34.2 
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Тренд во даночната структура во ОЕЦД, 1965-2014 (просек како % од вкупните даноци) 
 

 

Personal income tax                    Corporate income tax    Social security contributions 
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Source: Revenue Statistics 2016, http://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics.htm 

 
 
 
Од горниот графикон кој го прикажува трендот на даночната структура во ОЕЦД како 
процент од БДП, може да се забележи следното: 
 

 намалување на персоналниот данок на доход,  

 зголемување на учеството на социјалните придонеси,  

 додека учеството на корпоративниот данок на доход се движи во една стабилна линија, 

со исклучок во периодот 2006 и 2007 година кога има зголемено учество.  
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Корпоративен данок како % од вкупните даноци 

  2009 2011 2012 2013 2014 
Australia 18.4 19.7 18.9 17.9 16.8 

Austria 4.0 4.9 4.8 5.1 5.0 

Belgium 5.5 6.5 6.8 6.9 7.2 

Canada 10.4 10.3 10.2 10.6 10.5 

Chile 24.5 23.4 27.3 22.1 21.3 

Czech Republic 10.5 9.7 9.9 10.1 10.6 

Denmark   4.2 4.8 5.7 5.9 5.3 

Estonia 5.2 3.8 4.4 5.5 5.3 

Finland 4.7 6.2 4.9 5.4 4.4 

France  3.5 6.1 5.8 5.8 5.1 

Germany 3.7 4.7 4.7 4.9 4.8 

Greece   8.1 6.1 3.1 3.2 5.3 

Hungary 5.6 3.3 3.3 3.6 3.8 

Iceland 5.2 5.0 5.4 6.0 8.6 

Ireland 8.4 8.0 8.2 8.4 8.3 

Israel 8.5 9.6 9.1 11.3 10.2 

Italy 5.7 5.2 5.5 5.8 5.0 

Japan 9.6 11.8 12.5 13.2 12.9 

Korea 14.4 15.4 14.9 14.0 12.8 

Latvia 5.6 5.1 5.7 5.7 5.3 

Luxembourg 14.7 13.4 13.4 12.5 11.4 

Mexico 11.7 14.9 13.3 16.7 16.9 

Netherlands 6.1 6.1 5.9 6.0 6.9 

New Zealand 11.0 12.9 14.1 14.1 13.2 

Norway 21.9 25.7 24.9 20.7 17.1 

Poland 7.2 6.4 6.5 5.6 5.4 

Portugal 9.2 9.7 8.6 9.6 8.3 

Slovak Republic 8.6 8.4 8.3 9.5 10.6 

Slovenia 5.0 4.5 3.4 3.3 3.9 

Spain  7.8 5.9 6.8 6.5 6.1 

Sweden 6.4 7.3 6.0 6.2 6.3 

Switzerland 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 

Turkey 7.7 7.5 7.4 6.3 6.4 

United Kingdom 8.1 8.6 8.1 7.7 7.5 

United States 6.0 7.4 8.4 8.3 8.4 

Unweighted average           

OECD Average 8.8 9.1 9.1 9.0 8.8 

 

Просечното учество на корпоративниот данок на доход во земјите на ОЕЦД се движи околу 
9% што е на исто ниво споредено со процентот кај Македонија. Според тоа, Македонија 
воопшто не отстапува во овој дел од даночниот микс кој се разгледува во земјите на ОЕЦД. 
Сепак, забележливо е на пример помалиот процент на учество кај Естонија и Латвија со 
5,3% и Словенија со 3,9%. 
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Персонален данок на доход како % од вкупните даноци 

  2009 2011 2012 2013 2014 
Australia 37.3 39.3 39.1 39.0 41.0 

Austria 22.3 22.5 22.9 22.9 23.6 

Belgium 28.4 28.2 27.8 28.5 28.6 

Canada 36.2 36.1 36.4 36.2 36.3 

Chile 7.5 6.6 6.8 7.2 7.3 

Czech Republic 10.7 10.6 10.6 10.7 10.8 

Denmark   56.0 51.7 51.1 54.5 54.0 

Estonia 16.0 16.1 16.4 17.2 17.5 

Finland 31.1 29.2 29.3 29.3 30.6 

France   17.3 17.2 18.1 18.6 18.7 

Germany  25.2 24.7 25.7 26.1 26.3 

Greece   14.5 14.1 19.6 16.8 16.4 

Hungary 18.7 13.9 14.7 14.0 13.9 

Iceland 37.9 37.6 37.4 38.3 34.9 

Ireland 30.4 31.1 32.4 31.9 32.0 

Israel 19.6 18.0 18.0 17.8 18.6 

Italy 26.5 26.3 26.4 26.4 25.9 

Japan 20.0 18.4 18.6 19.2 18.9 

Korea 14.1 14.7 15.0 15.3 16.3 

Latvia 19.3 20.2 20.2 20.3 20.5 

Luxembourg 20.6 22.2 21.9 22.9 23.2 

Mexico 17.1 17.3 18.3 18.1 19.7 

Netherlands 22.1 20.8 19.4 18.8 18.7 

New Zealand 41.1 37.0 37.7 38.0 38.6 

Norway 24.1 23.1 23.4 24.8 25.4 

Poland 14.5 13.7 14.0 14.1 14.3 

Portugal 18.5 18.4 18.3 22.6 22.5 

Slovak Republic 9.7 9.9 10.3 9.6 9.6 

Slovenia 15.8 15.3 15.4 14.0 14.0 

Spain   22.0 22.8 22.9 22.5 22.3 

Sweden 28.8 27.5 28.0 28.4 28.6 

Switzerland 31.8 31.0 31.6 31.2 31.0 

Turkey 16.4 13.5 14.4 13.9 14.7 

United Kingdom 30.4 28.1 27.5 27.7 27.4 

United States 34.3 38.8 38.5 38.7 39.3 

Unweighted average           

OECD Average 23.9 23.3 23.7 23.9 24.0 

 
Учеството на приходите од персонален данок на доход е прилично разновидно кај земјите 
на ОЕЦД и покрај просекот од 24%, опсегот се движи од 7,3% во Чиле па до 54% во Данска. 
Но доколку ги земеме земјите кои барем приближно може да ги споредиме со Македонија 
ќе видиме дека се движи околу 9% во Словачка до 14% во Словенија. Во Македонија 
процентот на учество е 9%. 
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Социјални придонеси како % од вкупните даноци 

  2009 2011 2012 2013 2014 
Australia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Austria 34.8 34.3 34.1 34.3 34.2 

Belgium 33.4 32.4 32.2 31.9 31.6 

Canada 15.0 14.7 15.1 15.1 15.1 

Chile 8.2 6.3 6.5 7.2 7.2 

Czech Republic 44.0 43.9 43.7 43.2 43.8 

Denmark   0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 

Estonia 36.8 36.8 35.2 34.7 33.6 

Finland 29.8 28.7 29.6 28.9 28.9 

France   39.4 37.6 37.2 37.0 37.4 

Germany   38.6 38.6 38.3 38.1 38.1 

Greece   33.3 32.1 30.9 30.4 28.7 

Hungary 32.4 34.1 32.7 32.7 32.7 

Iceland 9.0 11.4 10.4 10.3 9.5 

Ireland 18.9 19.3 17.6 17.8 17.3 

Israel 17.0 16.9 16.9 16.5 16.4 

Italy 31.4 30.8 29.8 29.8 29.8 

Japan 41.0 41.5 41.6 40.8 39.7 

Korea 23.4 24.0 24.7 26.4 26.9 

Latvia 33.2 31.4 30.6 29.8 29.1 

Luxembourg 30.0 29.2 29.1 28.9 28.7 

Mexico 21.1 20.2 20.9 20.9 20.6 

Netherlands 36.1 38.4 40.8 40.8 39.6 

New Zealand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Norway 23.3 22.0 22.5 23.8 25.7 

Poland 35.5 35.2 37.5 38.4 38.1 

Portugal 28.6 27.5 27.3 26.1 26.2 

Slovak Republic 42.7 42.1 43.4 43.8 42.9 

Slovenia 40.3 40.2 40.4 39.9 39.4 

Spain   39.5 37.5 35.8 34.6 34.4 

Sweden 24.6 23.3 24.0 23.3 23.2 

Switzerland 23.9 24.5 25.0 24.9 24.9 

Turkey 24.5 27.9 27.2 27.4 28.5 

United Kingdom 19.7 18.7 19.0 18.8 18.7 

United States 27.2 22.9 22.7 24.1 24.1 

Unweighted average           

OECD Average 26.8 26.4 26.4 26.3 26.2 

 
 
Доколку го споредиме просекот на учеството на социјалните придонеси во однос на 
вкупните даноци кај земјите на ОЕЦД со 26,2% и кај Македонија со 35% ќе се види дека 
овде Македонија отстапува над просекот, но доколку направиме споредба со Чешка, 
Естонија, Словачка и Словенија ќе се види дека Македонија има помало учество. 
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Статистички показатели во Р. Македонија  
 
Со цел да може да ги вршиме споредбите со други земји се разбира мерење на даночното 
оптоварување треба да се изврши и во случајот на Македонија, па оттука подолу во 
табелата е прикажано движењето на одделните видови на даночни приходи во Република 
Македонија во една временска серија почнувајќи од 2005 година во корелација со БДП. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

БДП во мил 
ден. 

   
308,43

2  

   
334,84

0  

   
372,88

9  

   
414,89

0  

   
414,62

2  

   
437,29

6  

   
464,18

7  

   
466,70

3  

   
501,89

1  

   
527,63

1  

   
558,24

0  

598,8

81 

БДП пораст во 
% 

4.7 5.1 6.5 5.5 -0.4 3.4 2.3 -0.5 2.9 3.6 3.8 2.4 

Персонален 
данок на доход 

8,099  8,414  8,892  8,696  8,710  8,872  9,513  9,553  10,254  12,320  12,910  
14,20

5 

 2.6% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.3% 2.3% 2.4% 

Данок на 
добивка 

2,835   4,708  5,898  8,579  4,434  3,690  3,888  3,652   4,421  5,060  12,024  
10,76

8 

 0.9% 1.4% 1.6% 2.1% 1.1% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 2.2% 1.8% 

ДДВ 27,082 27,239 32,962 36,173 35,173 37,694 42,224 38,469 39,835 43,860 41,694 
45,94

9 

 8.8% 8.1% 8.8% 8.7% 8.5% 8.6% 9.1% 8.2% 7.9% 8.3% 7.5% 7.7% 

Акцизи 11,748 12,174 13,265 14,276 14,533 14,926 15,513 16,596 15,990 17,392 19,783 
22,11

0 

 3.8% 3.6% 3.6% 3.4% 3.5% 3.4% 3.3% 3.6% 3.2% 3.3% 3.5% 3.7% 

Царини 5,266 5,420 6,199 6,275 5,229 4,712 3,779 4,067 4,255 4,223 4,330 4,761 

 1.7% 1.6% 1.7% 1.5% 1.3% 1.1% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 

Социјални 
придонеси 

28,595 30,766 33,457 38,249 38,837 38,687 39,759 40,765 42,458 44,185 47,900 
50,31

3 

 9.3% 9.2% 9.0% 9.2% 9.4% 8.8% 8.6% 8.7% 8.5% 8.4% 8.6% 8.4% 

Вкупно 
      

83,625  
      

88,721  

   
100,67

3  

   
112,24

8  

   
106,91

6  

   
108,58

1  

   
114,67

6  

   
113,10

2  

   
117,21

3  

   
127,04

0  

   
138,64

1  

148,1
06 

 27.1% 26.5% 27.0% 27.1% 25.8% 24.8% 24.7% 24.2% 23.4% 24.1% 24.8% 
24.7
% 

Извор: ДЗС и 
МФ 

     

      
 

 
Податоците од табелата покажуваат дека даночното оптоварување во однос на БДП се 
движи во опсег од 24% - 27% со тоа што може да се забележи дека даночното оптоварување 
е поголемо во периодот од 2005 до 2008 година, додека во преостанатиот период умерено 
се намалува.  
 
Движењето на даночните приходи согласно временската серија веќе дадена погоре може 
да се види од следниот графикон: 
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Очигледно е дека даночното оптоварување повеќе се должи на данокот на додадена 
вредност и социјалните придонеси, а помалку на акцизите, царините и директните даноци 
како што се данокот на добивка и персоналниот данок на доход. 
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Учеството на директните даноци во 2006 година пред се на данокот на добивка и 
персоналниот данок на доход е 14% (ПДД учествува со 10% а ДД со само 4%). 
 
За споредба во прилог е графиконот во кој е прикажана структурата на даночните приходи 
во 2015 година.  
 

 
 
Во 2015 година структурата е веќе променета кај директните даноци, односно учеството е 
зголемено на 18% (со подеднакво учество на ДД и ПДД од по 9%).  
 
Бидејќи социјалните придонеси имаат за цел да ги финансираат фондовите за пензиско, 
здравствено и социјално осигурување, изворните даночни приходи од кои се финансираат 
преостанатите јавни функции на државата пред се се индиректните даноци кои учествуваат 
со 47% од вкупните даночни приходи наспроти само 18% со кои учествуваат директните 
даноци.  
 
Ваквиот даночен микс не е ништо невообичаен и повеќе ги карактеризира источно 
европските земји коишто се борат со подигнување на економијата во ситуација на изразена 
невработеност, низок животен стандард при што ниското учество на директните даноци не 
произлегува само од нискиот степен на доходовност, туку и од потребата да се води 
привлечна економска политика за странски директни инвестиции како основен инструмент 
за развој на економијата. Оттука произлегува и поголемото потпирање на индиректните 
даноци.  

Персонален данок на 
доход

9%
Данок на добивка

9%

ДДВ
30%Акцизи

14%

Царини
3%

Социјални придонеси
35%

Учество во даночни приходи во 2015 година
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Даночни расходи (Tax expenditure) 
 
 

Терминот даночни расходи е битно да се има во предвид што тој подразбира за да може 
понатаму да ги разликуваме поимите коишто се употребуваат. Имено, има различни 
дефиниции но наједноставно е да го разбереме како поим кој се употребува при 
претставување на тоа колку даночи приходи се губат или се изгубени во Буџетот поради 
најразлични ослободувања, поттикнувања, даночни кредити и сл. Во теоријата и во 
практиката (најчесто во поразвиените земји и даночни администрации) при буџетскиот 
процес, но и во процесот на носење на регулативата, се врши мониторинг на тоа колку 
приходи се губат или би се изгубиле со одредени даночни ослободувања или 
поттикнувања. Се разбира таквиот мониторинг е со цел да се види оправданоста на 
дадените законски решенија во легислативниот процес.  
Во Македонија, таков процес не функционира и нема институции кои се занимаваат со тоа. 
Уште повеќе, што кај нас таквиот пристап не само што не постои, нема податоци за 
даночните расходи да се објавуваат јавно, туку се оди чекор понатаму да податоците со кои 
можат да се проценат даночните расходи се чуваат во тајност и транспарентност кај 
државните институции едноставно не постои. 
 
Зошто се битни даночните расходи? Едноставно се битни заради креирањето на самата 
даночна политика. Доколку би постоело политика за мониторинг на даночните расходи, 
веројатно добар дел од изгубените даночни приходи во Буџетот на РМ ќе беа заштедени.  
 
Политиката на мониторинг на даночните расходи е од извонредно значење за водење на 
даночната политика со цел да се види дека не може да се носат паушални одлуки или 
паушални решенија без да се имаат во предвид консеквенците што таквите решенија ќе 
значат во Буџетот на РМ или по економијата изразени преку цифри.  
 

Данокот на добивка во Република Македонија 
 

Данокот на добивка е круцијален данок во даночниот систем. И не е круцијален поради 
приходите кои тој ги генерира, туку пред се поради влијанието врз деловното 
опкружување. Тоа е вид на данок кој директно го засега работењето на компаниите и има 
поврзаност со основните економски категории околу ангажирањето на капиталот со крајна 
цел остварување профит. Оттука, дизајнирањето на данокот на добивка има исклучително 
значење за државата. Некој може да рече дека данокот на добивка може и да се укине 
заради не толку издашните приходи во буџетот, но да не заборавиме дека светот во кој 
живееме е глобален и поврзаноста помеѓу земјите преку економските релации, движењето 
на капиталот, инвестициите и луѓето од една земја во друга го прават данокот на добивка 
нужност преку кој се гледа колку една земја е способна да креира амбиент и поволно 
деловно опкружување што е една и од главните задачи на секоја една Влада. 
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Без да навлегуваме во теориските поставки на рамниот данок, основна компонента е дека 
истиот го намалува товарот преку поедноставување на администрирањето, а истовремено 
го намалува и даночниот товар врз стопанството. Во Македонија успешно се воведе 
рамниот данок, барем според првичните резултати мерено преку генерирање на 
даночните приходи и вкупното растоварување на стопанството, но веќе од 2008 година 
зафаќа финансиската криза која имаше свое влијание врз стопанските текови. Она што 
следуваше како итна мерка од страна на владата е тоа што се отиде чекор понатаму во 
растоварување на стопанството од даночните обврски. Се направија законски измени кај 
данокот на добивка со кои се воведе таканаречениот естонски модел на оданочување со 
кои моментот на оданочување наместо фиксно секоја година со поднесување на завршните 
сметки се префрли во моментот на распределба на добивката. Со ваквите измени владата 
практично се откажа од тековните приходи од данокот на добивка што секако се 
рефлектираше и врз висината на остварените приходи кои беа преполовени во целиот 
период додека беше на сила тн. Естонски модел од 2009 година, па се до неговото 
укинување во 2014 година.  
 
Сепак за да направиме увид во она што се случуваше во периодот кога се воведе рамниот 
данок и да направиме проценка за ефектите, истото ќе го направиме преку податоците кои 
произлегуваат од даночните биланси во 2007 и 2008 година поднесени до УЈП за данокот 
на добивка.  
 

АНАЛИЗА на податоците oд даночните биланси за данок на добивка 
за 2007 и 2008 година 

 
Преку анализа на даночните биланси може најдобро да се согледаат ефектите од 
функционирањето на данокот на добивка и успешноста во работењето на даночните 
обврзници изразени во висината на искажаниот данок на добивка. Исто така, преку 
анализирање на даночните биланси за 2007 и 2008 година може да се даде оценка за 
оправданоста на реформата и извршените измени и дополнувања на Законот за данокот 
на добивка и воведувањето на т.н. рамен данок.  
 
Врз основа на податоците од даночните биланси може да се види дека на висината на 
приходите од данокот на добивка по даночните биланси за 2007 и 2008 година соодветно 
влијание имаа: 
 

 економските перформанси во двете фискални години и 

 законските измени поврзани со Законот за данокот на добивка. 
 
Економското опкружување и амбиентот за работа во 2007 година, беше доста поповолнo 
во однос на претходниот период и како резултат на тоа се постигнаа позитивни движења 
во скоро сите сектори на економијата. Ваквите движења беа присутни и во рамки на 
Европската Унија, односно ОЕЦД земјите.   
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На висината на приходите од данок на добивка, покрај стопанското раздвижување, големо 
влијание извршија и претпоставките создадени со промените на законската регулатива, 
посебно на оние сврзани со данокот на добивка. На крајот на 2006 година се извршија 
измени и дополнувања на Законот за данокот на добивка (Сл весник на РМ бр.139/2006) 
кои ги дадоа своите ефекти во оданочувањето на добивката и вкупниот приход остварени 
во 2007 и 2008 година.   
 

Законски измени кај данокот на добивка од 2006 година 
 

Во 2006 година се извршија суштински измени во одредбите кај Законот за данокот на 
добивка кои сублимирано може да ги наведеме како: 

 се воведе рамен данок, односно, стапката на оданочување за данокот на добивка се 
определи во висина од 10%, со преодно решение за 2007 година во висина од 12%; 

 

 се изврши проширување на даночната основа преку ограничување на правата за 
одделни расходи што се признаваат како трошок за даночни цели;  

 

 се извршија значителни промени кај даночните олеснувања и ослободувања;   
 

 се воведе таканареченото изворно оданочување, односно оданочување на приходите 
кои ги остваруваат странски правни лица преку задршка на дел од приходот (задржан 
данок).   

 
Понатаму, се изврши ограничување на правата на износите на признаени расходи, односно 
расходи кои не се признаваат за даночни цели. Така се изврши ограничување кај: 

 надоместоците од работен однос и други лични примања и нивното признавање само 
во исплатените износи;  

 

 за паричните и даночните казни, пенали, казнени камати и трошоци за присилна 
наплата;  

 

 се ограничија износите на донации и спонзорства, стипендии,  кои се признаваат како 
расход во даночните биланси;  

 

 се ограничија износите за амортизација која се пресметува на материјални и 
нематеријални средства за кои претходно е искористено даночно ослободување; 

 

 се редуцираа дел од даночните ослободувања за котирањето на официјалниот пазар на 
берзата, а потоа истите и се укинаа;  

 

 се укинаа ослободувањата за вложените средства за заштита на животната средина; 
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 се укина ослободувањето за сразмерниот дел на учеството на странскиот капитал во 
вкупниот капитал на даночниот обврзник и  

 

 се укина ослободувањето за обврзниците кои за првпат отпочнуваат да вршат дејност.  
 
Исто така, се изврши укинување на тековното намалување на даночната основа за износот 
на инвестициите во основни средства за вршење на дејноста до 100.000 евра и се воведе 
намалување на даночната основа за износот на извршени вложувања од добивката во нови 
инвестиции во материјални и нематеријални средства за извршување на дејноста 
(реинвестирана добивка).  
 
Како надополнување на горенаведените измени во законот, со цел поедноставувањето на 
даночниот режим за трговските друштва од мал обем, се воведе новата давачка – ‘’данок 
на вкупен приход’’ по стапка од 1,5% за која обврзници стануваат трговските друштва кои 
во последните три години оствариле вкупен годишен приход кој не надминува износ од 
3.000.000 денари.  

Даночни пријави 

Број на даночни пријави и број на даночни обврзници 
 
Во периодот од 2006 до 2008 година се забележува нагорен тренд кај даночни обврзници 
кои ја исполниле обврската за поднесување на даночна пријава во согласност со Законот 
за данокот на добивка. 
 
Со законските измени дел од даночните обврзници се квалификуваат во категоријата на 
вкупен приход кои се појавуваат во фискалната година 2007 и 2008.  
 
        Број на поднесени биланси и број на даночни обврзници за 2006 и за 2007 година 

 Даночни 
обврзници 
за ДБ-ДД 

Даночни 
обврзници 
за ДБ-ВП 

Вкупно 
Даночни 

обврзници 

ДБ-ДД ДБ-ВП Вкупно 
Даночни 
биланси 

2006 58.477  58.477 56.318  56.318 

2007 38.780 23.566 62.346 36.574 23.562 60.136 

2008 44.980 22.197 67.177 42.521 22.197 64.718 
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Изразени состојби во Даночниот биланс (ДБ) 
 
Позитивните деловни движења во стопанството и извршените законски промени во 
пресметковниот и даночниот период за 2007 и 2008 година, резултираа со зголемување на 
висината на искажаниот износ на данокот на добивка во даночните биланси за 2007 година 
и 2008 година. Ваквите претпоставки во опкружувањето и измените во законската 
регулатива имаа различен ефект врз износите по одделни категории на непризнаени 
расходи и приходи, или даночни олеснувања во даночниот биланс.  

 

Финансиски резултат 
 

Позитивните движења во скоро сите сектори на економијата во 2007 и 2008 година, 
условија во даночниот биланс за 2007 и 2008 година да се прикажат финансиски резултати 
од Годишните сметки како значајно повисок износ на добивка  и  значајно помал износ на 
загуба од оние во даночниот биланс за 2006 година, што е првиот предуслов за 
зголемување на даночната обврска.  
 
 

Фискална година Остварена 
ДОБИВКА 

Остварена 
ЗАГУБА 

2006 45,639,906,036 25,695,728,946 

2007 79,637,872,382 18,403,131,944 

2008 80,977,157,646 22,812,469,566 
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Ваквите податоци покажуваат дека: 
 

 Износот на финансискиот резултат-остварена добивка за 2007 година изнесува 
79.637.872.382 денари и во однос на износот за 2006 година од 45.639.906.036 денари 
пожува зголемување за 74,5%. 

 

 Износот на финансискиот резултат - загуба за 2007 година  изнесува 18.403.131.944 
денари и во однос на износот за 2006 година од 25.695.728.946 денари покажува 
намалување за 28,4%. 

 
Според ова може да се констатира дека намалувањето на бројот на поднесени даночни 
биланси за данок на добивка (ДБ) во 2007 година заради воведувањето на данокот на 
вкупен приход кај малите даночни обврзници, резултира со помал број на ДБ во кои е 
искажан финансиски резултат-добивка, но вкупниот износ на искажаната добивка е за 
74,5% поголем од оној искажан за 2006 година што е исклучителен резултат. 
 

Усогласување на расходите 
 

Усогласување на расходи кои ја 
зголемуваат даночната основа 

ДБ 2006 Дб 2007 ДБ 2008 

Вкупно 26.656.391.953 23.777.238.121 19.673.616.172 

 
Усогласувањето на расходите во даночните биланси ја зголемуваат даночната основа како 
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резултат на разни расходи (репрезентација, побарувања и финансиски вложувања што не 
моѓат да се наплатат, резервации и сл.) кои за даночни цели не се признават во согласност 
со Законот за данокот на добивка. 
 
Според приложената табела се гледа трендот на намалување на ваквата ставка во периодот 
2006 – 2008 година. 
 

Усогласување на приходите 
 

Усогласување на приходи кои ја 
намалуваат даночната основа 

ДБ 2006 Дб 2007 ДБ 2008 

Вкупно 8.833.474.330 24.926.777.807 23.483.040.005 

 
Усогласувањето на приходите ја намалуваат даночната основа и во најголем дел се однесуваат на 
дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник што е апсолутно добар 
показател за успешноста на компаниите по однос на профитабилноста, како и за раздвижувањата 
во економијата. Преостанатиот дел се однесува на строго наменски средства, вредносно 
усогласување на финансиски инструменти по однос на нереализирани добивки и  пренесени загуби 
од претходни периоди.  

Даночна основа 
 
Како резултат на износите на финансиските резултати, усогласувањата на расходите и 
усогласувањата на приходите, во даночниот биланс за 2007 и 2008 година очигледно е 
зголемувањето на износот и на даночната основа во однос на 2006 година. 
 

Даночна основа ДБ 2006 Дб 2007 ДБ 2008 

Вкупно 49.713.874.921 70.378.624.195 72.965.074.236 

 
Износот на даночна основа е повисок за 41,6% и истиот е искажан во 21.538 даночни биланси во 
2007 година во износ од 70.378.624.195 денари, наспроти 28.926 даночни биланси во 2006 година 
во износ од 49.713.874.921 денари. 

 

Даночно олеснување и ослободување 

Намалување на даночната основа 
 

Намалување на даночната основа која, како даночно олеснување е пропишана за износот на 
извршени вложувања од добивката за проширување на сопствената дејност (реинвестирана 
добивка - вложувања во недвижности, постројки, опрема, компјутерски софтвер и патенти 
наменети за проширување на сопствената дејност, освен вложувањата во патнички автомобили, 
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мебел, теписи, аудиовизуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата 
уметност и други украсни предмети кои што служат за опремување на административни 
простории), е искажан во 698 биланса во износ од 3.555.503.129 денари и покажува зголемување 
од 84,1% во однос на 2007 година кога е искажана во 450 даночни биланса во износ од 1.931.490.380 
денари. Меѓутоа, во однос на 2006 година очигледна е високата разлика.  
 

 ДБ 2006 Дб 2007 ДБ 2008 

Намалување на даночна 
основа 

11.588.869.713 1.931.490.380 3.555.503.129 

 
На ваквиот резултат очигледен е ефектот на извршените законски измени со кои голем дел од 
даночните поттикнувања, преку кои даночните расходи се рефлектираат како изгубени приходи за 
Владата, се изврши проширување на даночната основа. Со овие измени се укинаа сите претходни 
основи за намалување на даночната основа како што се: 
 

 Средства вложени за заштита на животната средина 

 Инвестиции во основни средства за вршење на дејност 

 Иавршени вложувања во стопански недоволно развиени и специфични подрачја. 
 
Наместо овие основи, се воведе една единствена позиција, односно инвестиции по основ на 
реинвестирана добивка. Со тоа на даночните обврзници им се ограничија широките можности за 
великодушно намалување на даночната основа само по основ на инвестиции од кумулирана 
добивка.  
 
Доколку ги споредиме како одредби за даночно поттикнување во работењето на даночните 
обврзници, реинвестираната добивка никако не е помалку стимулирачка одредба, но во секој 
случај е многу повеќе директно насочена, рестриктивна и без да се остава многу широк простор за 
манипулирање од страна на обврзниците. Со други зборови ова е класичен пример за 
проширување на даночната основа преку ограничување на даночните ослободувања. 
 

Само вложувањата во инвестиции во 2006 година изнесуваат 11.235.948.978 денари што земајќи ги 
во предвид искажаните вложувања во 2007 година од 1.931.490.380 денари укажува на 
рестриктивноста на комплетното законско решение за даночните олеснувања за реинвестирана 
добивка и ограничувањата на признаените трошоци за амортизација при искористеност на 
олеснувањето, или на намалување на интензитетот на инвестирање во стопанството. 

Даночна основа по намалување 
 

По извршените усогласувања на даночната основа, податоците од даночните биланси ја покажуваат 
следната основа: 
 

 ДБ 2006 Дб 2007 ДБ 2008 

Даночна основа по 
намалување 

38.270.204.364 68.460.601.041 69.417.627.833 

 
Зголемувањето на даночната основа по намалување е за 78,9% повисоко во 2007 во споредба со 
2006 година.  
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Пресметан данок на добивка 
 
Со примена на соодветните стапки, односно 15% за 2006, 12% за 2007 и 10% за 2008 година 
респективно износот на пресметаниот данок на добивка искажан во даночните биланси во износ 
од 8.209.475.112 денари, е повисок од оној што е прикажан за 2006 година во износ од 
5.738.992.942 денари за 43%.  
 

 ДБ 2006 Дб 2007 ДБ 2008 

Пресметан данок 5.738.992.942 8.209.475.112 6.951.928.615 

 
Ако имаме во предвид дека порастот на даночната основа по намалување 2007 во однос на 2006 
година е 78,9%, а пресметаниот данок е повисок само за 43%, тогаш е очигледен заклучокот дека 
несоодветниот пораст е исклучиво поради намалената даночна стапка од 15% во 2006 на 12% во 
2007 година.  
 

Намалување на пресметаниот данок 
 
Врз основа на податоците од даночните биланси, позицијата на намалување на 
пресметаниот данок е прикажана во следната табела: 
 

 ДБ 2006 ДБ 2007 ДБ 2008 Вкупно 

Вкупно намалување на пресметаниот 
данок 

 
1.120.595.14

9 

 
1.243.066.57

5 

 
886.021.17

4 

 
3.232.544.38

9 

По основ на странски влог  
636.972.362 

 
1.061.172.50

2 

 
747.254.72

9 

2.445.399.59
3 

По основ на набавени фискални апарати  
12.756.002 

 
41.831.905 

 
17.138.509 54.587.907 

За обврзници кои за првпат почнале со 
работа 

 
13.967.157 

 
0 

 
0 13.967.157 

За котирање на берза 
110.339.788 0 0 110.339.788 

Даночни кредити 
346.559.840 140.062.168 

121.627.93
6 

608.249.944 

 
 
Намалувањето на пресметаниот данок на добивка претставува збир на износите на усогласувања 
за претходно платен данок на добивка заради неисполнување на одредени законски ограничувања 
во вид на:  

 

 намалување на данокот сразмерно на учеството на странскиот капитал во вкупниот капитал; 
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 намалување заради набавка и употреба на фискални апарати 
 

 даночни кредити во висина на платениот данок на добивка во претходниот даночен период или 
платениот данок на добивка остварен со работа во друга држава. 

 
Износот на вкупното намалување на пресметаниот данок на добивка искажан во 2007 година во 
износ од 1.243.066.575 денари, наспроти 1.120.595.149 денари во 2006 година што претставува 
пораст за 10,9%. 
 
Износот на вкупното намалување на пресметаниот данок на добивка во 2008 година во однос на 
2007 година бележи намалување за 28,7%. 
 

Даночна обврска 
 
По однос на позицијата даночна обврска од даночните биланси состојбите искажани се 
следни: 
 

 Даночна обврска од ДД Даночна обврска од ДД-ВП Вкупно 

2006 4.609.511.724  4.609.511.724 

2007 6.968.701.196 268.157.843 7.236.859.039 

2008 6.059.493.091 224.457.633 6.283.950.724 

 

 
 
 
 

4.609.511.724

7.236.859.039

6.283.950.724

0

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

2006 2007 2008

Даночна обврска во даночните биланси 
за 2006, 2007 и 2008

ДБ-ДД ДД-ВП Вкупно
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Искажаните податоци покажуваат дека: 
 
 износот на данокот на добивка за 2007 година е повисок за 57% во однос на 2006 година; 

 износот на данокот на добивка за 2008 година е помал за 13,2% во однос на 2007 година. 

 
 
 
Резиме од анализата на даночните биланси 
 
Од Анализата на Даночните биланси на данок на добивка и податоците внесени во нив можеме да 
ги извлечеме следните заклучоци:  
 
 Основниот предуслов за пораст на приходите од данокот е големиот пораст на остварената 

добивка од работењето во 2007 година (174,5%) пропратена со пад на остварените загуби од 
работењето (71,6%).  

 
 Големината на добивката обезбедува амортизирање на негативните влијанија на 

усогласувањата. Имено, усогласувањето на расходите со кои се врши зголемување на даночната 
основа е помало од 2006 год (89,2%) и усогласувањето на приходите со кое се намалува 
даночната основа е значително поголемо од 2006 година (282,2%). 

 
 Во 2007 година се зголемува даночната основа во однос на 2006 година (141,6%) од која се 

пресметува даночната обврска. 
 
 Даночните олеснувања кои имаат свое влијание како намалувања на даночната основа и кои со 

Законот за данок на добивка се значително редуцирани,  обезбедуваат пораст на даночната 
основа по намалување во однос на 2006 година (178,9%). 

 
 Намалувањата на данокот на добивка заради користење на даночни кредити и даночни 

ослободувања (пред се по основ на странски влог) во 2007 е во пораст во однос на 2006 година 
(110,9%) но сепак поради другите релевантни параметри како финансискиот резултат и 
зголемената даночна основа се обезбедува голем пораст на годишната даночна обврска 
(151,2%). 

 
 Ваквите движења во целост ги оправдуваат измените во законот кои се однесуваат на 

укинување на разни нефункционални даночни олеснувања и ослободувања со што порозноста 
на системот драстично се намали. 

 
 Намалувањето на стапката овозможи вистинско намалување на даночното оптоварување кај 

стопанските субјекти што може да се види од пресметаната ефективна даночна стапка. 
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Нето ефектот од промена на стапките  
 

Ефективна даночна стапка 
 

Нето ефектот од воведувањето на рамниот данок со намалување на номиналните стапки 
можеби  најдобро може да се илустрира ако се пресметаат ефективните стапки за периодот 
2006 – 2008 година.  
 
Според искажаните сосотојби во даночните биланси за данокот на добивка на вкупно ниво, 
односно агрегирани според трите фискални години, ја имаме следната состојба: 
 
 

    2006 2007 2008 
       

финасиски резултат од биланс 
на успех – добика +  45,639,906,036 79,637,872,382 80,977,157,646 

финасиски резултат од биланс 
на успех – загуба  -  25,695,728,946 18,403,131,944 22,812,469,566 

усогласување на расходите + 26,656,391,953 23,777,238,121 19,673,616,172 

усогласување на приходи - 8,833,474,330 24,926,777,807 23,483,040,005 

даночна основа = 49,713,874,921 70,378,624,195 72,965,074,236 

негатина основа - 11,866,512,275 12,298,420,321 18,692,426,590 

претпоставена даночна основа +   67,646,381 194,050,859 

даночно олеснување - 11,588,869,713 1,931,490,380 3,555,503,129 

даночна основа по намалување  = 38,270,204,364 68,460,601,041 69,417,627,833 

пресметан данок на добивка  5,738,992,942 8,209,475,112 6,951,928,615 

намалување на пресметаниот 
данок на добивка - 1,120,595,149 1,243,066,575 886,021,174 

данок на добивка по намалување 
(даночна обврска) = 4,609,511,724 6,968,701,196 6,059,493,091 

платени аконтации на данок на 
добивка за година - 3,668,317,758 5,229,245,666 5,712,180,561 

износ на доплата на данокот на 
добивка + 1,760,120,081 2,543,832,348 2,089,324,351 

 
 
Врз основа на ваквите искажани податоци пресметаната ефективна даночна стапка во 
периодот 2006 – 2008 година е прикажана во следната табела: 
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Ефективна даночна стапка 
 

  
  
  

2006 2007 2008 

Номинална даночна стапка  15.0% 12.0% 10.0% 

  
  

  

Ефективна даночна стапка 10.1% 8.8% 7.5% 

  
  

  

Разлика помеѓу номиналната и 
ефективната даночна стапка 

4.9% 3.2% 2.5% 
 

 
Според пресметките за ефективната даночна стапка може да се забележи дека истата се 
намалува во 2007 и 2008 година во однос на 2006. Во 2006 година и покрај високите 
даночни расходи по основ на разни даночни ослободувања, ефективната даночна стапка 
била повисока со што и даночното оптоварување било поголемо кај компаниите.  
 
 Ефект од промена на даночната стапка 
 
 Даночна 

снова по 
намалување 

 Пресметан 
данок 

 Пресметан 
данок 

Разлика    
(нето ефект) 

2006 38,270,204,364 15% 5,738,992,942 15% 5,738,992,942 0 

2007 68,460,601,041 12% 8,209,475,112 15% 10,269,090,156 -2,059,615,044 

2008 69,417,627,833 10% 6,951,928,615 15% 10,412,644,175 -3,460,715,560 

      -5,520,330,604 

 
Под претпоставка доколку не се намалеа стапките и се применеше номиналната стапка од 
15% и за 2007 и 2008 година, тогаш во касата на Владата би се слеале повеќе од 5 милијарди 
денари што претставува нето ефект само по основ на промена на стапките. Со други 
зборови владата се откажала од овие речиси 6 милијарди во име на растоварување на 
вкупното даночно оптоварување врз компаниите. 
 
Ефект на изгубени даночни приходи 
 
 
 

Намалување на даночната 
снова 

 Изгубени даночни 
приходи 

2006 11.588.869.713 15% 1.738.330.457 

2007 1.,931.490.380 12% 231.778.846 

2008 3.555.503.129 10% 355.550.313 

   2.325.659.615 
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Доколку наспроти ова се додаде ефектот од изгубените даночни приходи по основ на 
намалувањето на даночната основа кадешто се гледа дека таквиот ефект изнесува 
2.325.659.615 МКД што е за трипати помал ефект отколку оној од намалувањето на 
номиналните стапки. Според тоа без да ги пресметуваме ефектите од понатамошните 
периоди јасно е дека намалувањето на стапките имаше позитивен ефект на растоварување 
на вкупното даночно оптоварување врз компаниите.  

Данокот на добивка во периодот од 2009 година до 2014 (Естонски 
модел) 
 

Со оглед дека веќе во 2008 година беше јасен ударот од глобалната финансиска криза и 
дека истата почна да се одразува врз македонската економија и работењето на компаниите 
придонесе да се размислува за мерки со кои би се ублажиле ефектите од таквата криза. 
Меѓу другите мерки кои беа донесени, се предвиде и воведување на таканаречениот 
естонски модел на оданочување почнувајќи од фискалната 2009 година. Естонскиот модел 
на оданочување се состоеше во тоа што моментот на оданочување се промени, односно 
кај компаниите кои оствариле добивка не мораат да го платат соодветниот данок по стапка 
од 10% по завршување на фискалната година со поднесување на даночните биланси до 
крајот на февруари следната година. Наместо тоа, моментот на оданочување се утврди во 
оној момент кога самите компании ќе одлучат да ја распределат добивката на нивните 
сопственици. Со ваквата даночна политика по однос на данокот на добивка, владата 
дополнително се откажа од даночни приходи во корист на компаниите. 
 
Приходите драстично се намалија  во овој период од 2009 година па се до 2015 година кога 
ваквиот концепт на оданочување се напушти и повторно се врати на класичниот модел на 
оданочување при што приходите покажуваат прилично добро опоравување и покрај 
примена на номиналната даночна стапка од 10%. 
 

Данок на добивка  01/01-31/12/2015 Струк. (%) 
01/01-

31/12/2014 
Струк. (%)             2015/2014 

Месечни аконтации 5,122,148,911 42.6 1,313,194,224 25.95 390.05 

Даночни биланси 5,323,710,062 44.27 425,955,463 8.42 1,249.83 

Дивиденда и др. 
распределба 

692,216,387 5.76 2,231,646,776 44.1 31.02 

Камата 54,461,994 0.45 49,005,434 0.97 111.13 

Задржан данок плат 
на стр. ПЛ 

783,977,435 6.52 1,006,732,185 19.9 77.87 

Годишен данок на вк. 
приход 

47,792,193 0.4 33,562,032 0.66 142.4 

Вкупно  12,024,306,982 100 5,060,096,114 100 237.63 

 
Од табелата може да се види дека приходите нагло се зголемуваат од 5 милијарди на преку 
12 милијарди денари што е речиси двојно повеќе. Поради промена на режимот на 
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оданочување од компаниите се исплатени повеќе дивиденди во 2014 година. 
 

Персоналниот данок на доход 
 
При воведувањето на концептот на рамниот данок во 2006 година, се интервенираше и кај 
Законот за персоналниот данок на доход при што номиналните стапки кои имаа прогресија 
од 15%, 18% и 24% беа заменети исто како и кај данокот на добивка со само една стапка од 
10% со преодна стапка од 12% која важеше само во 2007 година. Со тоа се изедначија 
стапките кај двата видови данок со што и го заслужува називот рамен данок. 
 
За да бидеме прецизни, што значеше ваквата интервенција кај ПДД преку износот на 
приходи, подолу е табелата во која се прикажани приходите од ПДД во временска серија 
од 2006 до 2015 година. 
 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Плати и  други лични примања 6,759,726,1
99 

6,026,052,6
36 

6,098,996,9
94 

6,353,587,8
35 

6,533,193,3
31 

6,782,167,5
63 

6,854,982,5
77 

7,267,289,2
09 

8,046,443,8
17 

8,731,544,7
70 

Данок на пен. надомес  на добр. 
пенз 

     
0 -463,388 -268,032 -257,454 -391,604 

По основ на договор за дело 801,895,876 718,493,006 752,903,110 717,039,486 742,495,551 781,544,872 823,730,884 854,917,300 1,011,630,14
0 

786,326,312 

Приходи од земјоделство и  
шумарство 

3,950,670 2,448,593 2,881,612 1,882,918 66,421,807 119,586,959 130,688,593 167,154,288 239,425,518 116,046,160 

Приходи од самостојна дејност 88,662,271 81,542,211 80,179,060 69,837,127 73,678,057 83,791,971 108,327,062 125,329,430 206,079,290 193,227,285 

Приходи од имот и имотни права 149,645,022 196,843,283 260,524,922 293,796,020 323,092,640 357,077,83
4 

369,565,583 397,338,622 439,276,516 490,524,917 

Авторски и права од индуст. 
сопствен. 

161,932,057 192,205,820 215,978,793 226,198,101 237,760,126 245,837,05
0 

237,284,068 235,638,766 263,411,180 240,237,993 

Приходи од капитал - дивиденди 189,919,689 422,294,892 429,490,924 509,318,986 425,894,223 519,509,07
4 

538,229,211 656,451,345 683,543,920 829,450,981 

Приходи од капитални добивки  20,041,348 544,201,697 336,976,014 106,083,787 50,016,548 38,833,091 25,944,479 23,892,429 34,351,939 63,504,164 

Приходи од игри на среќа и 
наградни игри 

25,340,630 21,232,081 22,524,373 24,858,950 29,520,233 36,051,545 33,778,009 52,513,878 789,782,874 908,943,263 

Други видови приходи 52,813,474 339,088,634 129,801,788 130,435,560 139,017,651 247,733,419 199,610,782 167,889,334 290,667,632 278,250,672 

Годишно решение на УЈП  135,426,797 255,513,694 162,955,483 210,277,028 179,501,432 214,987,915 299,710,907 242,267,126 242,418,334 199,143,725 

Камата за ненавремено плаќ. на 
ПДД 

24,434,655 52,492,316 58,421,398 53,218,148 51,641,320 71,307,572 59,065,755 44,282,689 59,660,294 68,797,470 

Приход остварен од неоданочен 
приход 

 
38,502,139 144,182,695 10,798,733 20,015,891 14,378,674 -

127,017,969 
20,035,390 14,294,625 3,875,976 

Вкупно 8,413,788,6
88 

8,890,911,0
02 

8,695,817,1
66 

8,707,332,6
79 

8,872,248,8
10 

9,512,807,5
39 

9,553,436,55
3 

10,254,731,7
74 

12,320,728,6
25 

12,909,482,
084 

 
Речиси 70% од приходите од ПДД се однесуваат на плати и лични примања,  а другиот дел 
отпаѓа на приходи од договор за дело, имот и имотни права, дивиденди и игри на среќа. 
Со намалувањето на стапките се гледа дека приходите од ПДД покажуваат една стагнација 
во период од 2007 па се до 2012 година по што истите почнуваат умерено да растат. Во 2015 
година приходите и од данокот на добивка и од персоналниот данок на доход се 
приближуваат на приближно 12 милијарди денари. 
 
 



32 

 

 
 
 
Понатаму, доколку сакаме да пресметаме некаков ефект од потенцијално зголемување на 
стпаката кај ПДД, сакаме да укажеме дека според податоците од Државниот завод за 
статистика само 2,7% од вработените во Република Македонија имаат нето плата поголема 
од 50,000 МКД.  
 
 
2014 год. 

Вкупно До 8000 
       

вработени1) ден. 8001- 9001- 10001- 12001- 14001- 16001- 18001- 

 Up to 9000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 

 8000 den        

ВКУПНО 434 240 1.4 5.7 6.4 20.0 10.0 7.9 6.4 6.8 

 
 

        
Од 50001 и 

20001- 22001- 24001- 26001- 28001- 30001- 35001- 40001- повеќе 

22000 24000 26000 28000 30000 35000 40000 50000  

6.6 6.3 5.0 3.0 2.9 4.2 2.4 2.4 2.7 

 
Доколку го земеме овој процент како процент на учество во вкупните приходи од 
персоналниот данок на доход по основ на лични примања и плати (во недостаток од други 
податоци), тогаш со едноставна симулација можеме да пресметаме колку би бил ефектот 
од зголемување на номиналната стапка да речеме на 15%. Применувајќи ја оваа стапка од 
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(by MIMIC) 
  

15% на податоците од 2015 година, симулација на пресметката покажува дека таквиот 
ефект би бил околу 1,2 милијарди денари.  

Ефектот на намалување на даночната евазија 
 
Како резултат од имплементацијата на концептот на рамен данок се споменува и ефектот 
на намалување на сивата економија. Пресметувањето на ефектите од сивата економија е 
прилично комплексно, но сепак постојат методи според кои истите можат да се евалуираат. 
 
Овде ќе се повикаме на анализата ‘Сивата економија во Македонија’ изготвена од 
‘Центарот за Економски Анализи’ во 2012 година кадешто се применети различни методи 
за пресметување на сивата економија. И покрај разните пресметки конечниот заклучок е 
дека даночната реформа од 2006 година има свое влијание врз трендот на сивата 
економија кој се движи во надолна линија.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Надолниот тренд се поклопува токму со периодот кога се воведе рамниот данок од 2006 
година наваму со што не можеме да побегнеме од фактот дека намалувањето на вкупното 
даночно оптоварување со воведувањето на рамниот данок придонесе за намалување и на 
сивата економија во Македонија. 
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Рамен данок или прогресивно оданочување 
 
Оваа дилема е присутна во пошироки рамки отколку што е тоа прашање само за 
Македонија. Во Македонија беа присутни и двата концепта: во минатото имавме и 
прогресивно оданочување, а веќе 10 години сеуште функционира рамниот данок кој се 
воведе од 2006 година.  
 
Се разбира дека концептот на рамниот данок не е идеален и има свои предности и 
негативности, исто како што и прогресивното оданочување има свои предности и 
негативности. Прилично е субјективна проценката во дадена земја каква даночна политика 
ќе се спроведува, па оттука и дали рамниот данок или враќање на прогресијата би била 
подобра во дадениот момент за Македонија останува субјективно прашање на проценка. 
Ако некој сака да го напуштиме рамниот данок тогаш ќе ги истакнува неговите слабости 
како што е на пример оценката дека тој не обезбедува оданочување според економската 
сила или доходовноста на даночните обврзници со што сите плаќаат по една иста даночна 
стапка. И тоа е точно бидејќи во овој случај даночниот систем не је игра својата улога на 
прераспределба на доходот според економската моќ на обврзниците. Значи праведноста 
во оданочувањето е загрозена, но се поставува прашање дали е тоа доволен аргумент за 
да се зголемува даночното оптоварување? Ако сакаме да го направиме даночниот систем 
праведен тогаш можеби е подобро да воведеме повисока прогресија во оданочувањето со 
повеќе стапки и со сигурност ќе го направиме поправеден. Од податоците дадени на 
почеток на оваа анализа се гледа дека прогресивното оданочување е присутно во земји со 
повисок степен на економски развој и дека помалку развиените земји се оние што се 
обидуваат да го намалат даночното оптоварување. Понатаму заговорниците на 
прогресивното оданочување во Македонија никаде не даваат проценка или анализа колку 
би добиле со воведување на прогресија во смисла на приходи во Буџетот на РМ. Ако тие 
приходи што ќе се добијат се одрази на намалување на економската активност во земјата 
поради намалување на странски директни инвестиции и вкупно на инвестиционата 
активност, тогаш малку фајде ќе има од поправедното оданочување. Впрочем, ова не е 
ништо ново поради тоа што во Македонија функционираше прогресивното оданочување 
до 2006 година и кој може да каже дека прогресивноста се одрази позитивно врз вкупните 
економски перформанси на економијата пред се поради праведноста.  
 
Кои се другите критики врз функционирањето на рамниот данок? Имено, истиот не 
придонел за повлекување на економски раст, имало намалување на буџетските приходи, 
придонел за зголемување на јавниот долг, забавување на раст на личната потрошувачка 
итн. Ваквите паушални тврдења без засновани факти одат само во прилог на тоа дека 
прилично субјективно се напаѓа концептот на рамниот данок. Кога имаше прогресивно 
оданочување ниту видовме некој значаен економски раст во економијата, ниту видовме 
значителен пораст во буџетските приходи, ниту зголемување на личната потрошувачка, 
ниту пак јавниот долг зависи од тоа каков е даночниот систем. Која е сега гаранцијата дека 
воведувањето на даночна прогресија кај персоналниот данок на доход, а со тоа и 
зголемување на вкупното даночно оптоварување ќе придонесе за подобри економски 
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активности во економијата? Нема гаранција освен голи фрази дека прогресивното 
оданочување е поправедно. Прашањето зошто Џини коефициентот се зголемил во 
изминатите 10 години треба да биде предмет на посебна анализа и не може директно да 
му се припишува само на рамниот данок. Сигурно има и други причини кои многу повеќе 
придонесуваат за раслоеноста во доходовната моќ на граѓаните или за нивното 
осиромашување. 
 
Од друга страна, за перформансите на даночниот систем не се битни само номиналните 
стапки и дали тие ќе бидат со една стапка или пак ќе имаат прогресија. Доколку креаторите 
на даночната политика ги зголемуваат номиналните стапки, а од друга страна воведуваат 
даночни ослободувања кои ја зголемуваат порозноста на даночниот систем, ефектот е во 
директна конфронтација на едната мерка наспроти другата и зборува доволно само за 
себе. Доколку администрирањето на даночниот систем не се унапредува, релацијата на 
даночните обврзници со Управата за јавни приходи ќе оди во надолна линија. Доколку не 
се обезбеди транспарентност од страна на законодавецот, регулативата ќе се движи во 
негативен правец. Доколку не се обезбеди мониторинг над работењето на Управата за 
јавни приходи, истата ќе биде подложна на политички влијанија кои ќе делуваат разорно 
на системот во поглед на тоа што дел од обврзниците ќе се чувствуваат заштитени наспроти 
другите. Доколку системот на спроведување на законите преку контролите кои ги 
спроведува УЈП не се професионализираат, тешко дека ќе имаме добар даночен систем. 
Доколку системот на казните не се прилагоди да служи за превентивност и корективност во 
однесувањето на даночните обврзници, исто така даночниот систем ќе биде за едни повеќе 
товар отколку кај други даночни обврзници. Доколку администрацијата во УЈП не биде 
сервис на даночните обврзници со соодветен професионализам, а помалку бирократија и 
партизираност во нејзините редови, не можеме да очекуваме подобар даночен систем. 
Според тоа, очекувањата за подобрување на даночниот систем и тоа како има широк 
простор за делување, било во поглед на подобрување на регулативата или пак во поглед 
на примената на законите.  
 

Стапките во опкружувањето и кај селектирани земји 
 
 

Регионалното опкружување во кое се наоѓа Македонија е нешто што мора да се земе во 
предвид при одредување на некои основни постулати кај даночната политика. Така 
утврдувањето на номиналните стапки било кај данокот на добивка или кај персоналниот 
данок на доход е нормално да се стави во сооднос со стапките кои се на сила во земјите од 
опкружувањето. Конкуренцијата во привлекувањето на странските директни инвестиции е 
исклучително голема при што земјите се натпреваруваат која ќе даде поголеми бенефиции 
во вид на даночни поттикнувања, субвенции и сл. Инвеститорот во принцип се води од 
повеќе фактори при носење на одлука за инвестирање, но секако трошокот што ќе го има 
во дадена дестинација во вид на даночна обврска е еден од позначителните фактори. 
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Со цел да ја согледаме вистинската слика околу тоа каков концепт применуваат поодделни 
земји, во прилог е табелата од која моѓе да се видат номиналните стапки кај поодделни 
земји.  
 
 

 Country Corporate tax Individual (min) Individual (max) 

  Albania 15% 13% 23% 

  Bulgaria 10% 10% (flat tax rate) 10% 

  Croatia 18% 24% 36% 

  Czech Republic 19% 15% 22% 

  Estonia 20% 20% (flat tax rate) 20% 

  Hungary 9% 15% (flat tax rate) 15% 

  Latvia 15% 15%  23% 

  Lithuania 15% 15% (flat tax rate) 15% 

  Macedonia 10% 10% (flat tax rate) 10% 

  Montenegro 9% 9% (first EUR 720) 11% 

  Netherlands 20% on first €200.000 
profit. 

25% on €200.001+ profit 

36.25% 52% 

  Poland 19%  
(15% for SME) 

18% 32% 

  Romania 16%  16% (flat tax rate) 16% 

  Russia 20% 13% (flat tax rate) 13% 
(30% for non-residents) 

  Serbia 15% 10% 15% (annual rate) 

  Slovakia 21% 19% 25% 

  Slovenia 17% 16% 50% 

  Turkey 20% 15% 35% 

 
Од табелата може да се види дека во овој момент политика на рамен данок применуваат 
следните земји:  

 Бугарија со стапка од 10% и кај правните и физичките лица; 

 Естонија со стапка од 20% за правни и физички лица; 

 Унгарија со стапка од 15% за сите физички лица и стапка од 9% која ќе важи од 2017 
година за сите правни лица; 

 Литванија со една стапка од 15% и за правни и за физички лица; 

 Романија со една стапка од 16% и за правни и физички лица; 
 
Во Албанија стапката за правни лица е 15%, а за физички лица се применува прогресивна 
стапка од 13% и 23%. 
Во Латвија се применува стапка од 15% за правни лица и прогресивни за физики лица од 
15% и 23%. 
Русија применува стапка од 20% за правни лица и една стапка од 13% за сите физички лица 
освен нерезиденти.  
Во Србија се применува стапка од 15% за правни лица и 10% за физички лица, но и 15% на 
годишно ниво како прогресивна стапка.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Albania
https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://en.wikipedia.org/wiki/Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Macedonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Montenegro
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkey


37 

 

 
Според овие податоци се гледа разноликоста кај повеќето земји кои во зависност од она 
што си го поставиле како цел да остварат, соодветно ја дизајнирале и даночната политика. 
Единствено во Естонија има една конзистентност во политиката на рамен данок кој се 
применува веќе 20 години.  
Може да се забележи една Унгарија каква поставеност има на стапките. Имено, во поглед 
на физичките лица применува една стапка од 15% без оглед на различната доходовност на 
граѓаните, додека кај корпоративниот данок од 2017 почнува со примена на стапка од 9% 
со цел да ја зголеми својата атрактивност за странските директни инвестиции и да го 
одвлече вниманието од Ирска кадешто стапката е 12,5% со што ќе има најниска 
корпоративна стапка во рамки на Европската Унија. Со ваквиот потег очигледна е намерата 
да се таргетираат големите мултинационални компании да инвестираат во Унгарија.   
 
Според тоа, не може да го занемариме влијанието и улогата на опкружувањето и на 
даночната конкуренција која реално постои во регионот во кој се наоѓа Македонија.  
 

Лаферова крива 
 

Теоријата на Лаферова крива е развиена од страна на економистот Артур Лафер која го 
покажува односот помеѓу даночните стапки и износот на даночните приходи. Кривата се 
користи за да се илустрира главната теза на Лафер дека колку повеќе се оданочува една 
активност, како што е на пример производството, помалку ќе се генерира од истата. И 
обратно, колку помалку се оданочува една активност, истата повеќе ќе генерира. На што се 
мисли? 
 
 

 
 
Имено, Laffer-овата крива покажува дека со зголемување на даноците почнувајќи од ниско 
ниво, даночните приходи собрани од страна на Владата, исто така се зголемува. Но, таа исто 
така покажува дека со зголемување на даночните стапки после една одредена точка ќе 
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предизвика дестимулирање кај луѓето да работат, а со тоа ќе дојде и до намалување на 
даночните приходи. Конечно, ако даночните стапки изнесуваат 100%, како што е прикажано 
на графиконот, луѓето би одбрале да не работат бидејќи сè што ќе заработат ќе одат како 
приходи кај владата. Владите би требало да ја одберат точката T, затоа што тоа е точката во 
која Владата би ги собирала максималниот износ на приходи од даноци, а луѓето да 
продолжат да бидат стимулирани да работат соодветно. 
 
Според Laffer колку повеќе пари се земаат од бизнисот во форма на даноци, толку помалку 
пари имаат што треба да ги инвестираат во бизнисот. Веројатноста е поголема дека 
бизнисот ќе најде повеќе начини да го заштити својот капитал од оданочување, или ќе го 
пресели бизнисот во друга јурисдикција или територија со помало даночно оптоварување. 
Многу е нормално однесувањето кај инвеститорите дека со помала веројатност би го 
ризикувале сопствениот капитал доколку некој им земе поголем процент од нивниот 
профит. Кога работниците ќе забележат зголемување на делот што им се зема од нивните 
плати како резултат на зголемените напори од нивна страна, тогаш тие ќе го изгубат 
поттикот да работат понапорно. Оттука, за секој вид на данок, постои праг над кој поттикот 
да се произведе повеќе се намалува, а со тоа се намалува и износот на приходи кои се 
слеваат кај владата. 
 
Со надминување на тој праг даночниот обврзник го губи поттикот за работа и остварување 
профит бидејќи приходите одат кај владата, такашто веројатно е дека или ќе се откажува 
од работата или пак ќе најде начин како да го избегне плаќањето на даноците. Резултатот 
е намалена економска активност или зголемување на даночната евазија.  

Според тоа, Лаферовата крива покажува дека зголемувањето на даночните стапки е 
прилично лоша идеја дури и кога истите носат зголемени даночни приходи.  

Заклучоци и препораки 
 

 Данокот е трошок за стопанските субјекти, а приход за Владата за да ги финансира 
јавните функции. Секое зголемување на номиналната стапка било за правните или 
физички лица значи зголемување на вкупното даночно оптоварување врз компаниите 
како плаќачи на данокот на добивка и на персоналниот данок за своите вработени.  

 

 Заговорниците за прогресивно оданочување се повикуваат на тоа дека ќе требало 
повеќе приходи во Буџетот со цел да се враќале долговите од претходниот период со 
цел да се оправда зголемувањето на даноците. Притоа не се повикуваат на кратење на 
Буџетските расходи кои во голема мерка се трошат за нефункционални проекти. 

 

 Буџетот во изминатите години беше прилично предимензиониран без реални 
претпоставки за планираните даночни проекции за прибирање на приходи. Според тоа, 
изговорот дека ќе биле потребни повеќе приходи за да се враќа јавниот долг е 
неиздржан. На крајот, зошто прва мерка би била да се зголемуваат даноците ако стојат 
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на располагање други мерки како што се кратење на непотребните расходи, 
намалување на трошоците за администрација, борба со криминалот и корупцијата итн. 

 

 Рамниот данок, треба да се признае дека имаше свое позитивно влијание врз 
севкупното работење на компаниите.  

 

 Рамниот данок во Македонија беше школски пример на укинување на бројни 
нефункционални даночни поттикнувања и истовремено намалување на даночната 
стапка при што ефектуираше со зголемени даночни приходи. Ова ни дава искуствена 
поука да бидеме внимателни со понатамошната политика на слични нефункционални 
даночни поттикнувања. 

 

 Даночната основа беше проширена, но не на товар на севкупното стопанство или пак на 
нови субјекти на оданочување, туку на сметка на намалување на порозноста на 
системот преку кој компаниите можеа да манипулираат со основиците на оданочување. 

 

 Порозноста на даночниот систем зборува за степенот на знаење и умешност во 
креирање на соодветна регулатива. Земја што не знае да ја зачува својата даночна 
основа од порозност, ќе се соочува со поголеми даночни расходи. 

 

 Дека и претходно се правеле обиди даночниот систем да се направи привлечен за 
странски директни инвестиции е очигледно ако се погледнат сите даночни 
поттикнувања кои беа укинати во 2006. 

 

 Од нив најголем генератор на даночни расходи или со други зборови изгубени даночни 
приходи е поттикнувањето за ослободување од плаќање на данок на добивка во висина 
на вложениот странски капитал за првите три години почнувајќи од годината во која за 
првпат е остварена добивка. Тоа значи ако некој вложи 5000 евра во капитал на друштво 
и направи милионски профит, државата нема ништо да види од таквиот данок. Ваквото 
даночно поттикнување се покажа тотално нефункционално и од аспект на изгубени 
приходи во Буџетот како најголема дупка со повеќе од 1 милијарда МКД во 2007 година 
на годишно ниво.  

 

 Критиките кон политиката на рамен данок се сведуваат само на праведноста во 
оданочувањето без давање на друг концепт кој би придонел за привлекување на 
странски директни инвестиции. 

 

 Воведувањето на политиката на рамен данок даде големо растоварување на вкупниот 
даночен товар врз стопанските субјекти. 

 

 Рамниот данок изврши големо влијание за намалувањето на сивата економија што 
зборува многу за ефектот на вака поставените даночни стапки и кај ДД и кај ПДД. 
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 Структурата на директните даноци споредено од 2006 и 2015 е видливо изменета од 4% 
на 9% во полза на данокот на добивка и покрај намалената стапка. 

 

 Воведувањето на прогресија кај персоналниот данок ќе придонесе за поправедно 
оданочување, но што ќе значи тоа во приходи во Буџетот и дали ќе го оправда 
намалувањето на компаративната предност што Македонија ја оствари со досегашната 
политика на ниски даноци.  

 

 Политиката на заштита од порозност на даночниот систем треба да продолжи и 
понатаму. Во изминатиот период повторно се воведоа даночни поттикнувања поврзани 
со спортот кои ќе влијаат на намалување на даночните приходи и истите треба да се 
повлечат од регулативата.  

 

 Мерките предвидени во програмата на новата Влада исто така предвидуваат 
зголемување на порозноста. На пример, додека од една страна се предвидува 
воведување на прогресија кај персоналниот данок на доход, од друга страна се 
предвидува за ИТ секторот да се применува стапка од 5% данок на добивка. Со ваквите 
мерки практично се враќаме на периодот пред 2006 година каде што даночната основа 
повторно ќе биде предмет на стеснување на сметка на нефункционални даночни 
поттикнувања. 

 

 Тотално е нејасно зошто баш ИТ секторот би бил попривилегиран да плаќа данок по 
намалена стапка, а не некои други сектори. На овој начин апсолутно се врши дисторзија 
на даночниот систем. 

 

 Зголемувањето или воведувањето на уште една стапка кај персоналниот данок на доход 
сметам дека нема да донесе некои значително поголеми приходи во Буџетот доколку 
прагот за повисоката стапка се постави на повисоко ниво. Доколку се постави на 
пониско ниво тогаш директно ќе се зголеми товарот на компаниите и притисокот ќе 
биде да исплаќаат уште помали плати за да не ги опфати прагот на повисоката стапка. 

 

 Сега засега се зборува само за вертикална прогресија односно според висината на 
приходот. Кога се зборува за прогресија сакам да укажам дека постои и хоризонтална 
прогресија. На пример не е исто ако некој што нема издржувани лица (деца, 
хендикепирани лица и сл.) плаќа данок исто колку и некој што има издржувани лица. 
Не се во подеднаква положба. Се фаворизира немањето деца и семејство. Значи 
прашањето за праведноста во оданочувањето не се однесува само на вертикалната туку 
и на хоризонталната прогресија.  

 

 Доколку се зборува за даночна прогресија сакам да укажам дека постои прогресија и 
кај данокот на добивка. На пример од табелата погоре може да се види дека Холандија 
има една стапка од 20% за остварена добивка до 200,000 евра и уште една повисока 
стапка од 25% за добивката што надминува 200,000 евра.  
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 Ако некој навистина сака да го префрли даночниот товар на побогатите, тогаш јас би 
предложил тоа да биде повисока даночна стапка што би се применувала кај 
телекомуникациските оператори и кај банките. Овие субјекти не само што имаат 
монополска позиција на пазарот, туку остваруваат и високи профити. Во минатите 
години видовме дека имало и активности на поткуп со цел што подолго да се задржат 
високите цени на телекомуникациските услуги на нашиот пазар и кои ги плаќаат сите 
граѓани и кои носат високи профити што се одлеваат во други земји кај нивните матични 
компании. Ако сакаме да бидеме прагматични и да задржиме дел од тие пари назад во 
земјата, тогаш е соодветно овие субјекти да ги оданочиме со повисока стапка на 
данокот на добивка наместо да привилегираме нови категории како оние од ИТ 
секторот. Истото се однесува и за банкарскиот сектор коишто прилично лесно 
остваруваат високи профити кои се одлеваат во матичните банки во други земји 
наместо дел од тој профит да го задржиме овде во Буџетот на РМ.  

 

 Друга можност е да се зголемат стапките за оданочување на доходот од капитал. 
Додека сеуште не е земја членка на ЕУ, Македонија не мора да ги применува 
Директивите на ЕУ кои се однесуваат за дивиденди, камати и авторски права. Според 
тоа, стапките би се зголемиле и сите дивиденди, камати и авторски права кои се 
одлеваат би можеле да придонесат за прибирање на дополнителни даночни приходи 
по основ на задржан данок.  

 

 Исто така, треба да се преразгледаат некои Договори во кои Македонија се откажала 
од изворното оданочување со што наместо да се приберат приходи од задржаниот 
данок како легитимно право, со Договорите за одбегнување на двојно оданочување 
Македонија се откажала од таквите приходи со предвидување на 0%. На пример ЕВН 
Македонија може слободно да ги префрла дивидендите во Австрија без да плати 
задржан данок. Слично е и со Холандија каде се предвидени 0% и за дивиденди, камати 
или авторски права. Значи ваквите штетни Договори треба да се поништат и да бидат 
предмет на повторно преговарање. 

 

 Во законот за данокот на добивка не постои одредба со која доколку странски 
резиденти остварат капитална добивка која произлегува од територија на РМ, истата не 
е предмет на оданочување. Значи ваквата дупка во законот треба час поскоро да се 
затвори.  

 

 Понатаму, во Законот за данокот на добивка треба да се регулираат одредбите по однос 
на трансферни цени со цел да се заштити Македонија од прелевање на профитите 
надвор од земјата преку трансферните цени. Во некои земји веќе се воведуваат правила 
од т.н BEPS (base erosion profit shifting) додека кај нас од пет методи на трансферните 
цени во законот се спомнати само два и претставува диспропорција во однос на самата 
примена. За споредба во Србија за компаниите е задолжително доставување на 
Извештај за трансферни цени до даночната управа. На ваков начин и УЈП ќе има 
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придобивки, а севкупно и државата затоа што ќе се стесни просторот за манипулација 
од страна на мултинационалните компании преку трансферните цени.  

 

 Според сето ова погоре наведено, имајќи го во предвид и регионалното опкружување 
во кое се наоѓа Македонија, сметам дека поставеноста на стапките и кај данокот на 
добивка и кај персоналниот данок на доход сеуште не би ги менувал и би ги оставил да 
функционираат и во наредниот најмалку 5 годишен период. Со други зборови би ја 
продолжил политиката на рамен данок со соодветни прилагодувања во регулативата 
на понатамошна заштита на даночната основа било од внатрешна порозност со разни 
даночни ослободувања но и од надворешна порозност за губење на даночни приходи. 
Во спротивно, со секое зголемување на стапките би ја изгубиле сликата што веќе е 
створена на меѓународен план за Македонија како дестинација со ниски трошоци за 
инвестирање, а за што се потрошени големи буџетски средства, би се изгубил ефектот 
на намалување на сивата економија, би се зголемила дисторзивноста на даночниот 
систем со разни нови даночни ослободувања, и би се зголемиле трошоците за 
администрирање. Наместо тоа би се фокусирал да се затворат соодветните дупки во 
законот кои значат губење на приходи.   

 

 Исто така, би можело да се фокусираме кај регулативата на оданочување на т.н. fringe 
benefits или дополнителни бенефиции што вработените ги добиваат и на кои освен 
персонален данок на доход треба да се оданочуваат и со социјални придонеси со оглед 
на тоа дека притисокот кај пензискиот фонд се зголемува па треба да се изнаоѓа 
доволно простор да се прибираат приходи од придонеси. На пример, користењето на 
службени коли за приватни цели е една таква можност за приходување.  

 

 По однос на транспарентноста пожелно е интерпретацијата на одредени одредби од 
законите преку мислења кои ги издаваат министерството за финансии и Управата за 
јавни приходи да се објавуваат на нивните веб страници, исто како што тоа го прават во 
Србија и Хрватска, со цел примената на законите да биде поставено што помалку под 
влијание на бирократски, а повеќе на професионални основи. 

 
 

Во прилог на ваквите препораки и заклучоци зборуваат и резултатите од анкетата 
спроведена во рамки на проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива при што беа 
анкетирани вкупно 546 компании. По клучните прашања во рамки на анкетата, 
мнозинството од компаниите се изјасниле за задржување на политиката на рамниот данок 
наспроти воведувањето прогресија кај персоналниот данок на доход, односно дека 
негативните реперкусии ќе бидат поголеми отколку придобивките. Одговорите на 
прашањата од анкетата се дадени во прилог подолу. 
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АНКЕТА: ВЛИЈАНИЕТО НА ДАНОЧНИТЕ РЕФОРМИ ВРЗ БИЗНИС 
КЛИМАТА ВО МАКЕДОНИЈА, ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС 
РЕГУЛАТИВА 
 
 

01. Во кој сектор припаѓа дејноста на Вашата компанија: 

*) Еден одговор 

Одговор Број % 

Друго 259 47.44% 

ИКТ 69 12.64% 

Градежништво 61 11.17% 

Туризам и угостителство 61 11.17% 

Текстил 56 10.26% 

Земјоделство 40 7.33% 

Вкупно: 546 100.00% 

02. Големина на компанијата: 

*) Еден одговор 

Одговор Број % 

мала 226 41.39% 

микро 150 27.47% 

средна 122 22.34% 

голема 48 8.79% 

Вкупно: 546 100.00% 
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