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КОМЕНТАР

НИВО НА ПОДГОТОВКА 

Добро ниво на подготовка (Good Level of Preparation) – 4 Нема напредок (No Progress) – 2

Во областа на правото на трговски друштва, земјата има постигнато добро ниво на подготовка, но не е постигнат напредок за време на 
извештајниот период. Потребни се понатамошни главно норматвни напори за усогласување со законодавството на ЕУ во областа на 
корпоративното сметководство и законската ревизија. Се забележува дека Македонија од како конечно ги воведе Интернационалните 
стандарди за финансиско известување, применува поризгорознпрописи за МСП од оние кои се вообичаени во Европа

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Земјата треба особено да го усогласи Законот за трговски друштва, особено со acquis за корпоративното сметководство, законска ревизија и 
прекугранично спојување 

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК 
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Право на трговски друштва

- Директивата за прекугранично спојување не е целосно 
усогласена.

Право на трговски друштва

- Директивата за прекугранично спојување не е целосно 
усогласена.
- Кодексот за корпоративно управување допрва треба да 
се воспоставува.

Право на трговски друштва

- Законодавната рамка за законот за трговски друштва сè 
уште не е усогласена со Директивата на ЕУ за 
прекугранични спојувања. 
- Кодексот за корпоративно управување допрва треба да 
се воспостави според Законот за трговски друштва.

 Корпоративно сметководство и ревизија

- Директивата за годишните финансиски извештаи, 
консолидираните финансиски извештаи и др. сè уште не 
е транспонирана во националното законодавство.
- Институтот на овластени сметководители се 
воспостави, но сè уште не функционира во согласност 
со својот мандат.
Усогласување со Директивата на ЕУ 2014/56 за законска 
ревизија на годишните сметки и консолидираните 
сметки, допрва треба да се постигне.

Корпоративно сметководство и ревизија

- Интернатионалните стандарди за финансиско 
известување за МСП се применуваат, но треба да се 
посвети внимание на поедноставениот систем за 
малките претпријатија кој се применува според 
сметководственото acquis на ЕУ.
- Субјектите од јавен интерес се дефинирани во законот 
за ревизија, но во моментот не постојат специфични 
барања за нивната законска ревизија.
- Ефикасен систем на истраги и санкции допрва треба да 
се воспостави.
- Потребни се понатамошни напори за усогласување со 
законодавството на ЕУ во областа на корпоративното 
сметководство и законската ревизија.

Корпоративно сметководство и ревизија

- Законодавството за корпоративно сметководство е 
делумно усогласено со Директивата на ЕУ за 
сметководство. 
- Се применуваат интернатионалните стандарди за 
финансиско известување за МСП кои се поголеми од 
оние кои се применуваат во ЕУ. 
- Барањата за известување за нефинансиски 
информации сè уште не се исполнети. 
- За ревизија, треба да се усвои закон со кој се воведува 
ефективен систем  на истраги и санкции. 


