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Комисијата ги забележува позитивните промени во поглавјето кои овозможија намалување на административниот товар за даночните 
обврзници и скратување на времето потребно за обработка на годишната даночна пријава. Сепак, хармонизацијата на националното со 
европското законодавство бавно се спроведува, така што голем дел од обврските кои повеќе години по ред се провлекуваат во Извештаите на 
Комисијата сè уште  не се или не се целосно и коректно спроведени. Ова особено се однесува на Законот за акцизи и Законот за ДДВ. Посебно 
акцентиран е проблемот на даночните одредби кои се применуваат во ТИРЗ, а кои не се усогласени со европското законодавство. ТИРЗ се исто 
така проблематични и во однос на неусогласеноста на царинските прописи и на правилата за одобрување на државна помош. Ова прашање е 
директно поврзано со владината политика на привлекување на СДИ која се базира на даночни и царински олеснувања и на друг вид на помош. 
Од тука, решавањето на овие забелешки ќе бара ревизија на оваа клучна владина политика. Дополнително, потребни се постојани вложувања 
во капацитетите и опремата на УЈП на централно, но многу повеќе на локално ниво. 

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да го подобри капацитетот на даночната управа, на централно и локално ниво преку усвојување и ефикасна имплементација на Стратегијата 
за даночен систем;
- Дополнително да го усогласи законодавството со acquis, особено Законот за акцизи, и да направи измени на Законот за персонален доход и 
Законот за даночна постапка, во согласност со Стратегијата за даночен систем;
- Да обезбеди ратификација на Мултилатералната конвенција на ОЕЦД за заедничка административна помош во даночните прашања до крајот 
на 2019 година.
- Да се доведат даночните одредби за технолошко/индустриски развојни зони во согласност со Кодексот на однесување на ЕУ за деловно 
оданочување.
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  Индиректно оданочување

- Во однос на индиректно оданочување, направени се 
мали измени во Законот за ДДВ. За акцизите, беа 
направени законски измени за да се спречат 
шпекулативни залихи на тутунски производи, за 
регулирање на статусот на мали независни пиварници и 
на условите за добивање лиценци за акцизи.

  Индиректно оданочување

- Во индиректно оданочување, Законот за ДДВ сè уште не 
е усогласен со acquis во  врска со исклучоците од ДДВ.  
- Што се однесува до акцизите, правната рамка мора и 
понатаму да се усогласува со acquis.
- Движењето на акцизни стоки под царинска суспензија с
è уште не е предмет на електронски контроли, но сè уште 
зависи од верификацијата базирана на хартија.

  Индиректно оданочување

- Во индиректно оданочување, законот за ДДВ сè уште не 
е усогласен со acquis во врска со исклучоците од ДДВ. 
Што се однесува до акцизите, правната рамка мора биде 
понатаму усогласена со acquis.
- Доцнењата при повратот на ДДВ не се толку чести како 
порано.
- Што се однесува до акцизите, правната рамка мора да 
биде дополнително усогласена со аcquis. Движењето на 
акцизни стоки под царинска суспензија сè уште е 
предмет само на проверка базирана на хартија, а 
електронски проверки сè уште не се воспоставени.

  Директно оданочување

- Законот за персонален данок на доход беше изменет 
за да се продолжи рокот за стекнување на капитална 
добивка на даноците остварени од продажба на хартии 
од вредност.
- Исто така беа направени измени во врска со начинот 
на кој се пресметува данокот на добивка.

  Директно оданочување

- Во врска со директното оданочување, треба да се 
подобри Законот за персонален данок на доход со цел 
да се намали административниот товар на даночните 
обврзници, да се поедностави начинот на пресметување 
и плаќање персонален данок на доход и да се скрати 
времето за обработка и пресметување на годишен данок 
на доход.
- Одредени даночни олеснувања одредени за ТИРЗ би 
биле оценети како штетни и спротивни на Европскиот 
кодекс за однесување кај деловното оданочување.

  Директно оданочување

- Законот за персонален данок на доход беше изменет, 
со цел поефективна обработка на годишните даночни 
пријави.
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Оперативен капацитет и компјутеризација

- Во тек е компјутеризација и реорганизација на 
Управата за јавни приходи. Целите на реорганизација 
се: подобрување на ефикасноста во работењето, 
усогласување на деловните процеси со ISO 9001/2008 и 
имплементација и усогласување со управување со 
ризици.
- Активностите на внатрешната ревизија исто така се 
развиваат.
- Управата ги следи готовинските плаќања на даночните 
обврзници преку фискални каси и услугата е-даноци се 
проширува.
- Управата продолжува да учествува во инспекциите за 
борба против сивата економија, за откривање на 
неплатени даночни обврски и нерегистрирани даночни 
обврзници и да стимулира на доброволно усогласување.

Оперативен капацитет и компјутеризација

- Напредок е направен во развивањето на Стратегија за 
даночен систем што го опфаќа целиот даночен систем, 
вклучувајќи го и данокот, управувањето со ризикот од 
усогласеност, борбата против даночното затајување и 
модернизацијата на ИТ системот.

Оперативен капацитет и компјутеризација

- Управата за јавни приходи треба дополнително да ги 
подобри деловните процеси, да имплементира нов 
интегриран ИТ модел, алатки за управување со ризик и 
е-услуги. 
- Стратегијата за даночен систем, која опфаќа фер 
оданочување, наплата на приходи, даночна 
транспарентност, квалитет на услуги и зелено 
оданочување , сè уште не е усвоена.


