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во Македонија

Проектот е финансиран од Европскиот инструмент за демократија и 
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Корисни материјали

• Збирка на трудови – од најдобри практики за следење на 
скриената економија (CRPM/CSD)

• Кратка анализа бр. 30 – Економија на маглини и сенки:
скриената економија во Македонија (CRPM/CSD)

• Кратка анализа бр. 31 – Погоди и Промаши: динамиката на 
непријавениот труд во Македонија (CRPM/CSD)

• Кратка анализа бр. 33 – Лов на сенки: динамиката на 
даночната евазија и измама во Македонија (CRPM/CSD)

• Аналитички осврт – Обсег и трендови на скриената 
економија во Македонија (CRPM/CSD)



Зашто треба да не загрижува 
даночната евазија?
• https://www.youtube.com/watch?v=DVH4rQSWYOs

• http://www.cbsnews.com/news/america-at-tax-time-what-cheaters-
cost-us/

• Кои кампањи за даночната евазија ви се познати во Македонија?

Превземено од The Guardian - http://static.guim.co.uk/sys-
images/Guardian/Pix/pictures/2013/10/13/1381679239579/Krauze-Tax-
Huhne-006.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=DVH4rQSWYOs
http://www.cbsnews.com/news/america-at-tax-time-what-cheaters-cost-us/
http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2013/10/13/1381679239579/Krauze-Tax-Huhne-006.jpg


Потсетување –
непријавен труд во РМ

• 1/3 од вработените со примарно вработување добиваат, 
покрај регуларната плата, и плата во плико или 
дополнителна плата преку договори на дело 

• 40% од вработените со примарно вработување се 
делумно или комплетно непријавени 

• Повеќе од 1/2 од работодавците потврдуваат присутност 
на договори со скриени клаузули во нивниот сектор 



Зашто не интересира даночната 
евазија и измама?

• Даночна eвазија во ЕУ во 2013-та година = 1 трилион  
ЕУР или 7,9% од БДП на ЕУ28. Или 333 македонски 
годишни буџети.

• 7,9% од БДП на Македонија за 2013 е 700 мил. ЕУР. 
односно 7 годишни буџети на минстерството за 
здравство или вредноста на новите 2 автопати.

• Скриената економија според различни методи на 
проценка се движат од 24% до 47% од БДП.

• Потенцијален извор на  зголемени приходи кон 
централниот буџет и буџетските програми



Главни причини за појавата на 
непријавениот труд

• Големи  даночни и оптоварувања за социјални придонеси; 
даночна моралност

Табела - “Главни причинители за зголемувањето на сркиената економија” 

Source: Schneider (2012) cited in Eurofound (2013), Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries, Eurofound, Dublin



Социјални придонеси

2006 2007 2008 2009 2010/2013 2014 2015*

Пензиско и инвалидско  

осигурување
21,2 21,2 21,2 19% 18% 17,6% 17,5

Здравствено осигурување 9,2 9,2 9,2 7,5% 7,3% 7,3% 7,3%

Придонеси за вработување 1,6 1,6 1,6 1,4% 1,2% 1,2% 1,1%

Дополнително здравствено 

осгигурување во случај на 

повреда при работа

0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Вкупно 32% 32% 32% 28,4% 27,0% 26,6% 26,4%

Стапки на социјални придонеси за периодот (2006-2015). Извор: KPMG (2012), the PRO (2014) and Trpeski, Tashevska (2012) 
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Борба против даночната евазија 
и измама во Македонија

• Воспоставена институционална рамка:

 Управа за јавни приходи (УЈП)

 Финансиска полиција (ФП)

 Државен пазарен инспекторат  (ДПИ)



Управа за јавни приходи

Активности на Генералниот даночен инспекторат 
(УЈП) - (2011 - 2014).

Пријави за нерегуларности на телефонската линија (198) на УЈП и е-извештаи.
Извор: УЈП sстатистика - http://ujp.gov.mk/mk/statistika/naplata/9/0/0
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Финансиска Полиција
Видови на детектирани прекршоци. Извор: Извештаи на ФП - http://www.finpol.gov.mk/statistiki.html and

www.mkbudget.org

• 75% од сите детектирани прекршоци се за Даночна евазија и 
Фалсификување и уништување на деловодни книги.

• За 110 прекршоци во 2013 се детектирани штети од 662 млн. MKD (10.7 
млн. ЕУР). Буџет на ФП 30 млн. MKD (0.5 Млн. EUR). 

• 1,4% од  700-те милиони ЕУР теоретски загуби од даночна евазија.

http://www.finpol.gov.mk/statistiki.html
http://www.mkbudget.org


Податоци од анкети
Анкета на популација Анкета  на бизниси

Примерок 1116 70

Датум 10/2014 10/2014

Репрезентативност Регионална и демографска Регионална, сектори, големини
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Висок даночен товар

Корупција

Стремежот на бизнисмените 
кон брзо богатење

Најважни фактори за постоењето на 
скриената економија

44,30%

47%

58,60%
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Намалување на даноците

Поефективни државни 
стимулации за бизнисите

Мерки за намалување на скриената 
економија

• Поклопување со податоците на истражувањето на ЦЕА 2008
• Според податоците, за 42% од бизнисите, моменталниот даночен систем 

не претставува проблем при развојот на нивниот бизнис или претставува 
незначителен проблем (23%). 



Податоци од анкети - 2
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Како ги оценувате износите на разните даноци во Македонија?

Повисоки од тоа што би требало Такви какви што треба да бидат

Пониски одколку што треба да бидат Не знае

• Околу половината од интервјуираните претставници на бизнисите сметаат дека 
моменталната висина на даноците е соодветна, 

• помалку од половината сметаат дека се повисоки отколку што треба, 
• мал дел сметаат дека се пониски од она што треба 



Податоци од анкети - 3
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Податоци од анкети - 4
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Процент на компании кои плаќаат пониски даноци од 
потребното со помош на користење на 

сметководствени трикови?

• Можностите за манипулации со ДДВ и користење на сметководствени 
трикови се сепак поограничени. 

• 1/3 од бизнисите изјавиле дека тоа се случува во нивниот сектор.



Заклучоци
• Позитивен тренд на приходите кои доаѓаат од 

придонесите за социјално осигурување и покрај 
намалените стапки.

• Даночна евазија и издавање на фискални сметки се 
водечките причини за детектираните нерегуларности во 
периодот 2006 – 2013 (УЈП)

• 1/2  од интервјуираните компании се сложуваат дека 
даночниот систем е добар и стимулативен за развој на 
бизнисот.

• Помалку од половина (46.7%) од граѓаните пријавиле 
дека секогаш добиваат фискални сметки кога купуваат 
намирници.

• 1/3 од компаниите укажуваат дека ‘манипулирање со 
ДДВ’ и ‘користење на сметководствени трикови со цел 
плаќање пониски даноци’ се случува во нивните сектори.



Благодарам за Вашето 
внимание

www.crpm.org.mk

Проектот е финансиран од Европскиот инструмент за демократија и 
човекови права (EIDHR)

http://www.crpm.org.mk/

