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ПОГЛАВЈЕ 33. ФИНАНСИСКИ И БУЏЕТСКИ ОДРЕДБИ

КОМЕНТАР

НИВО НА ПОДГОТОВКА 

Рана фаза на подготовка (Early Stage of Preparation) – 1 Одреден напредок (Some Progress) – 3

Подготовките во оваа област се во многу рана фаза. Напредокот на планот на законското усогласување и јакнење на административните 
капацитети и капацитети за координација на многуте вклучени институции во целиот систем е мал и бавен. Имено, во ова поглавје сите 
забелешки се повторуваат во сите години опфатени со анализата. Клучно е државата посериозно да работи на воспоставување на целиот систем 
на прецизно утврдување на сите извори кои ги сочинуваат сопствените извори на средства на ЕУ, како и нивно прибирање и наплата. Од тоа 
колку е квалитетен и функционален системот ќе зависи во крајна линија и утврдување на висината на финансиските обврски на државата кон 
ЕУ, како и нивното исполнување. 

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Да развие правна рамка и правила за спроведување за ефикасно функционирање на системот на сопствени ресурси; 
- Да воспостави цврсти институционални и координативни структури и да го зајакне административниот капацитет на клучните институции во 
системот.

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 
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Сопствени ресурси на ЕУ

- Нема особен развој во поглед на традиционалните 
сопствени ресурси, ресурсите по основ на ДДВ и 
ресурсите по основ на БНП.
- Потребно е понатамошно усогласување со правната 
рамка и дополнително зајакнување на 
административниот капацитет на институциите кои се 
директно вклучени во системот на сопствени ресурси 
(царината, оданочувањето, статистиката и финансиската 
контрола).
- Потребен е натамошен развој на ефективни алатки за 
борба против даночното затајување и измамите, како и 
за намалување на сивата економија.
- За проблемите и напредокот види ги поглавјата 
16,18,29 и 32.

Административни структури

- Државата ќе треба да воспостави комплетно 
оперативна структура, администрaтивен капацитет и 
имплементација на правилата за да осигура дека ќе биде 
во можност, после пристапувањето, правилно да ги 
пресмета, прибере, наплати, контролира и да дава 
извештаи на ЕУ за сопствените ресурси во согласност со 
acquis.
- Државата ќе треба да вложи значителни напори за да ја 
обезбеди националните сметки и пресметките на БНП да 
бидат целосни и сеопфатни. 

Сопствени ресурси на ЕУ

- Нема особен развој во поглед на традиционалните 
сопствени ресурси, ресурсите по основ на ДДВ и 
ресурсите по основ на БНП.
- Потребно е понатамошно усогласување со правната 
рамка и дополнително зајакнување на 
административниот капацитет на институциите кои се 
директно вклучени во системот на сопствени ресурси 
(царината, оданочувањето, статистиката и финансиската 
контрола).
- Потребен е натамошен развој на ефективни алатки за 
борба против даночното затајување и измама, како и за 
намалување на сивата економија
- За проблемите и напредокот види ги поглавјата 
16,18,29 и 32.

Административни структури

- Потребни се законски и административни измени за да 
може државата да осигура дека ќе биде во можност, 
после пристапувањето, правилно да ги пресмета, 
прибере, наплати, и контролира сопствените ресурси на 
ЕУ во согласност со acquis како и да ги подобри 
механизмите за координација и известување до ЕУ.

Сопствени ресурси на ЕУ

- Не е постигнат напредок во однос на традиционалните 
сопствени ресурси; ресурсите кои се базираат врз 
данокот на додадена вредност (ДДВ) и ресурсите кои се 
базираат на бруто национален доход (БНД).
- Потребни се дополнителни напори за усогласување на 
законската рамка, особено за царината, оданочувањето, 
статистиката и финансиската контрола.
- Мора да се применат инструменти за борба и 
намалување на даночното затајување, измама и 
неформална економија, како и подобрување на 
внатрешната контрола во јавниот сектор.

  

Административни структури

- Потребни се понатамошни напори за да се обезбеди 
навремено и ефикасно функционирање на процесот на 
пресметување, прибирање, плаќање и контрола на 
сопствените ресурси, како и подобрување на 
механизмите за известување и координација помеѓу сите 
вклучени тела.


