СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
18ти јуни 2018 година
НИЕ ДОЛУПОТПИШАНИТЕ РЕАГИРАМЕ ВО ВРСКА СО НАМЕТНУВАЊЕТО
СЛУЖБЕНА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА ОД СТРАНА НА
УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ И САКАМЕ ДА ЈА ИНФОРМИРАМЕ ЈАВНОСТА
ДЕКА
НАДЛЕЖНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ
ПОВТОРНО
ПОСТАПУВААТ
НЕПРИНЦИПИЕЛНО И НЕКОНСТРУКТИВНО ИАКО ЈАВНО УКАЖАА ДЕКА ЌЕ
ПОСТАПАТ ВО СКЛАД СО ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ, А ПОСЛЕ НАШАТА РЕАКЦИЈА
ОД 30ТИ ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА.
И ОВА СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ Е ВО ФУНЦИЈА НА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО, ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ПРАВНАТА СИГУРНОСТ,
ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ ОД СТРАНА НА ЈАВНИОТ СЕКТОР КОИ
ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ УШТЕ НЕ МОЖАТ ДА ГИ
УЖИВААТ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНО НИВО.
Граѓанските организации, потписници на овој став и реакција, најостро го осудуваат
непринципиелниот и неконструктувниот обид на Владата да врши службена регистрација
на физичките лица како обврзници за ДДВ.
Во февруари, потписниците излегоа со детален, принципиелен и конструктивен став за
регистрацијата на физичките лица за ДДВ, укажувајќи на проблемите со дефинирањето
на стопанската дејност, континуираноста, инсистирањето на подведување на авторските
договори како стопанска дејност итн.
Главната аргументација на таа наша реакција беше дека е во спротивност со принципите
на владеењето на правото за кои се залагаше оваа влада.
Линк до реакцијата од 30ти јануари 2018: http://cea.org.mk/soopshtenie-za-javnost-vovrska-odanochuvaneto-na-fizichkite-litsa-ddv-vo-ramki-na-postojnata-regulativa/
Линк до брифот за политики за владеењето на правото и ДДВ за физичките лица во
Македонија
може
да
го
прочитате
овде:
http://cea.org.mk/wpcontent/uploads/2018/03/CEA-FT-FINAL-VAT-FINAL-FINAL.pdf
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ТИВКОТО НАМЕТНУВАЊЕ СЛУЖБЕНА РЕГИСТРАЦИЈА ЗАПОЧНУВАЈЌИ ОД ЈУНИ 2018 Е ВО
СПРОТИВНОСТ СО ПРИНЦИПИТЕ НА КОНСТРУКТУВНОСТ И ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО.
ВЛАДАТА НЕ ПОКАЖУВА ВОЛЈА ДА ДЕБАТИРА ЗА ПРАШАЊЕТО НА ДДВ ЗА ФИЗИЧКИ
ЛИЦА И ДА ГИ СОСЛУША АРГУМЕНТИТЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ, А ПОТОА ДА ГИ ВОВЕДЕ
РЕШЕНИЈАТА ВО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА НА КОНСТРУКТИВЕН НАЧИН.
13 граѓански организации потписници на овој став и реакција ја повикуваат Владата да се
повлече од службена (присилна) регистрација на физичките лица за ДДВ цели и:
1. Да се отвори јавна дебата за потребата физичките лица да влезат во системот на
ДДВ, со објаснување/едуцирање зошто е тоа потребно и како е направено во
земјите на ЕУ.
2. Да се допрецизира самостојна стопанска дејност во Законот за ДДВ (со посебен
подзаконски акт), и да се усогласи со другите релевантни закони (на пр., Закон за
трговски друштва).
3. Јасно да се разделат авторските договори кои се надвор од опфатот на ДДВ
(создавање авторски дела за „општо добро“ – по примерот на ЕУ), од оние
авторски договори кои по природа се консултантски договори и кои може да
бидат предмет на ДДВ цели.
4. Да се направи анализа на административниот капацитетот и ефикасноста на УЈП
за администрирање на јавните давачки кои ги администрира и потоа да се постави
соодветна граница за потребите на ДДВ за прометот на лица обврзници на ДДВ.
5. Да се организираат трибини и советувања за предложените законски решенија, во
кои ќе бидат вклучени УЈП и сметководителите.
6. Да се надгради регистарот на физички лица обврзници на ДДВ, со јасно
назначување на нивната самостојна стопанска дејност.
7. Во меѓувреме, УЈП да го надгради својот административен капацитет за ефикасно
спроведување на законската измена. При тоа во фазите на системскиот
инженеринг за администрирање да се почитува фазата на тестирање на системот
која треба да се изолира од и не смее да се поклопува со фазата на употреба на
системот.
8. Дополнувањата на Законот да се донесат транспарентно и инклузивно, а
едукативната кампања да продолжи континуирано.
9. Законот да се спроведува најрано од моментот на донесувањето на измените и
регистрацијата за ДДВ да важи од момент на исполнување на условите претходно
дефинирани за регистрација на ДДВ.
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ПОТПИСИ:
1. Центар за економски анализи
2. Finance Think
3. Центар за даночна политика
4. Транспаренси Интернешнл – Македонија
5. Евротинк
6. Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија
7. Фондација отворено општество Македонија
8. Институт за демократија Социетас цивилис – Скопје
9. Институт за европска политика – Скопје
10.Институт за комуникациски студии
11.Институт за општествени и хуманистички науки, Скопје
12.Analysis and advisory group
13.Центар за управување со промени
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