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Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата
Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор

Резиме и препораки
Неданочните и парафискалните трошоци претставуваат дополнителни трошоци за бизнисите кои
честопати се скриени, не се транспарентни и не можат лесно да се планираат што може да предизвика
несигурност во деловното планирање, а со тоа да бидат и директна причина за намалена
конкурентност како и за нивна трансмисија кон цената на финалните производи и/или услуги, а со тоа
и повисоки пазарни цени за тие добра/услуги. За дел од овие задолжителни неданочни и
парафискални плаќања деловните субјектите не добиваат никакви дополнителни права, услуги или
стоки за возврат од јавниот сектор, или пак имаат бенефит кој е непропорционален со финансискиот
товар од давачката. Анализата кон евентуално намалување или укинување на истите би резултирало
во намалени трошоци за бизнисите и би ја подобрило бизнис климата, преку зголемување на
добивките или инвестициите, а со тоа потенцијално и на даночните приходи во буџетот на долг рок.
Оваа студија претставува таква анализа која има за цел да даде препораки за рационализација на
неданочниот и парафискалниот товар на приватниот сектор. Без амбиции да се направи исцрпна
листа на сите неданочни и парафискални давачки во приватниот сектор што би ги надминувало
ресурсите кои ни се на располагање, оваа анализа се фокусира на неданочните и парафискалните
давачки на деловните субјекти од областа на два сектора: градежниот сектор и прехранбената
индустрија. Притоа, примарните податоци кои се користат во анализата се собрани директно од
примерок на компании од градежниот сектор и прехранбената индустрија преку прашалник, а
дополнително се користат секундарни податоци како што се статистички податоци, податоци од
бизнис здруженија и комори, академски истражувања и податоци од владини извори.
Студијата е поделена на три дела:
 анализа на перцепциите на компаниите од примерокот,
 економска анализа и
 правна анализа.
Во првиот дел се анализираат перцепциите и наодите од компаниите од примерокот, во вториот дел
се прави симулација од влијанието од евентуалното намалување на неданочните и парафискалните
давачки врз бруто додадената вредност на Република Македонија, а во третиот дел се дава детален
преглед на неданочните и парафискалните давачки кои ги имаат компаниите од градежниот сектор и
прехранбената индустрија.
Подолу се дадени заклучоците од ова истражување:


Анализата на релевантните закони и перцепциите на компаниите укажуваат на тоа дека дел од
неданочните и парафискалните давачки се обемни, непредвидливи и не се јасно дефинирани.
Освен нивна рационализација, потребно е да се направи и исцрпна листа на сите неданочни и
парафискални давачки по примерот на другите земји – процес кој бара синхронизиран ангажман
на повеќе надлежни институции. Ваквиот пристап ќе има двоен ефект, како подобрување на
деловното опкружување и намалување на финансиски и други давачки, но и намалување на
административниот товар врз администрацијата;
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Неданочните приходи во буџетот на РМ во последните десет години имаат тренд на намалување
и во својата апсолутна вредност и како процент на учество во вкупните буџетски приходи (во 2017
година изнесувале 5%) и како процент од БДП (од 4,43% во 2008 година на 2,16% во 2017 година).
Тоа во голема мера се должи на активностите од регулаторната гилотина која се спроведуваше
во периодот од 2007-2013 година;



И покрај генералниот тренд на намалување на неданочните давачки, компаниите сè уште сметаат
дека е потребна рационализација на некои од давачките;



Меѓутоа, значајно е да се напомене трендот на зголемување на прибрани средства од “други
административни такси” кои континуирано и повеќекратно се зголемуваат во последните десет
години и тоа од 3% на 17% од неданочните приходи;



Согласно достапните податоци утврдивме дека една компанија од прехранбената индустрија има
просечен годишен трошок од 260.599 денари, додека компаниите од градежниот сектор имаат
просечен годишен трошок од 959.755 денари за неданочни и парафискални давачки;



Значаен дел од вкупните трошоци за неданочни и парафискални давачки се токму индиректните
опортунитетни трошоци кои произлегуваат од загубената добивка од редовно работење поради
времето на чекање во административните процедури и изнесуваат повеќе од половина од
вкупните трошоци за неданочни давачки и во двете индустрии;



Анализиравме три сценарија на ефектите од намалувањето на трошоците за неданочни давачки
кон бруто додадената вредност на Република Македонија. Првото сценарио со евентуално
намалување на трошоците за неданочни давачки за 10%, второ сценарио со евентуално
намалување на трошоците за неданочни давачки за 15% и трето сценарио со евентуално
намалување на трошоците за неданочни давачки за 20%
o На ниво на цела прехранбена индустрија за периодот на анализа годишно се трошат
во просек 379 милиони денари на неданочни и парафискални давачки (вклучувајќи ги
и опортунитетните трошоци). Просечниот маргинален годишен придонес на растот на
БДП при намалување на неданочните трошоци од 10% би бил 0,01 п.п, при
намалување од 15% би бил 0,015 п.п. и при намалување од 20% би бил 0,02 п.п.
o На ниво на цел градежен сектор за периодот на анализа на годишно ниво компаниите
во просек имаат трошоци од по 959.755 денари на неданочни и парафискални давачки
(вклучувајќи ги и опортунитетните трошоци Просечниот маргинален годишен придонес
на растот на БДП при намалување на неданочните трошоци од 10% би бил 0,098 п.п,
при намалување од 15% би бил 0,146 п.п. и при намалување од 20% би бил 0,195 п.п.



Иако намалувањето на неданочните давачки би предизвикале намалени приходи од неданочни
давачки во буџетот, може да се очекува позитивна промена кај даночните приходи од
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евентуалната зголемена економска активност на деловните субјекти кои би биле растоварени од
тие давачки и од административниот товар кои тие давачки го носат со себе.


Пресметките покажуваат дека од намалување на неданочните давачки, износот на дополнителни
јавни приходи од данок на добивка од прехранбената индустрија би изнесувале околу 3,8 милиони
МКД годишно во првото сценарио, 5,7 милиони МКД во второто сценарио и 7,5 милиони МКД во
третото сценарио, а во градежниот сектор би биле околу 37,9 милиони МКД во првото сценарио,
56,8 милиони МКД во второто сценарио и 75,8 милиони МКД во третото сценарио.
Прехранбена индустрија



Според исказите на интервјуираните компании од прехранбената индустрија, ниту една од
компаниите не изјавила дека секторот е значајно оптоварен со неданочни давачки било да се тоа
давачки на национално/централно ниво, локално ниво или пак на ниво на еснафски здруженија;



Најголем дел од компаниите имаат неутрален став кон изјавата дека се значително оптоварени
со неданочни давачки, и тоа со најголема фреквенција кај давачките кон коморите и еснафските
здруженијата, во помала мера кон локалните власти, а најмалку на централно ниво. Оние пак
компании кои наведуваат давачки за кои сметаат дека добиваат неадекватна односно не добиваат
услуга сразмерно на платените средства, ги издвојуваат како такви санитарните и другите
прегледи и тарифи, или пак комуналните такси кои се плаќаат на локално ниво;



Сепак речиси половина на испитаните компании од прехранбената индустрија се согласуваат
дека трошат значајни ресурси во финансии и време за да одговорат на барањата на регулативата
во секторот (42%), дополнителни 29% се неутрални во своите изјави. Поголем дел (35% кои
целосно или делумно се согласуваат) сметаат дека нефискалните давачки влијаат негативно врз
конкурентноста на претпријатието;



Во однос на адекватноста на услугите споредена со висината на платените средства (вредностза-пари) компаниите од прехранбената индустрија главно сметаат дека не добиваат услуга
пропорционална на вредноста која ја плаќаат и во однос на неданочните давачки на локално ниво,
на централно ниво или пак кон здруженијата и коморите, а во однос на навременоста на истите,
испитаниците во поголем дел се неутрални во своите перцепции со поголема фреквенција на оние
компании кои тежнеат кон ненавременост на органите кон обезбедување на дадената услуга
споредено со регулативата која го опфаќа секторот;



Во однос на фреквенцијата на одговори кај компаниите од прехранбената индустрија кои сметаат
дека во секторот има чести промени во регулативата, една третина имаат неутрално мислење
(33%), со поголема фреквенција на оние компании кои се согласуваат со ставот за честите
промени во регулативата (36%) наспроти оние кои не се согласуваат со истиот став (31%);
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Најголем дел од компаниите од прехранбената индустрија (75%) изјавиле дека се консултирани
по процесите на измени и носење на нова регулатива во секторот прехранбена индустрија, и тоа
најчесто (85% од оние кои изјавиле дека се консултираат) преку коморите во кои членуваат, а
само 10% од оние кои потврдно одговориле, се изјасниле дека тоа го прават преку ЕНЕР и 5%
преку директни консултации со надлежните институции;



Над 44% од испитаниците од прехранбената индустрија воопшто не им е познато дека можат да
се вклучат во постапка за изменување и дополнување на регулативата, за исто толку (44%)
воопшто не се запознаени со постапката и начините како да го направат тоа или пак да се
информираат за тековните измени и дополнување, додека останатите 36% малку се запознаени,
а на 20% им е позната постапката, начинот на информирање и како да се вклучат. Само 20% биле
некогаш директно вклучени во постапка за измена на регулативата;



Од оние компании кои се запознаени со постапката за учество во донесувањето на регулативата
49% никогаш не изнеле мислење и сугестии и 31% од нив како причина за не давање на свое
мислење и сугестии навеле дека не знаат на кој начин можат да го направат тоа. Иницијатори за
постапка на измена или дополнување на регулатива според компаниите во секторот биле 20% од
испитаните компании.
Градежен сектор



Според исказите на компаниите од градежниот сектор, ниту една не изјавила дека секторот е
значајно оптоварен со неданочни давачки било да се тоа давачки на национално/централно ниво,
локално ниво или пак на ниво на еснафски здруженија. Најголем дел на компаниите изјавиле дека
се неутрални кон изјавата дека се значително оптоварени со неданочни и парафискални давачки,
и тоа со поголема фреквенција кај давачките на локално и централно ниво во споредба со
давачките кон коморите и еснафските здруженијата;



29% од испитаните компании од градежниот сектор се согласуваат (целосно или делумно) дека
трошат значајни ресурси во финансии и време за да одговорат на барањата на регулативата во
секторот, 41%% се неутрални во своите изјави додека 29% не се согласуваат. Поголем дел кои
целосно или делумно се согласуваат сметаат дека неданочните и парафискалните давачки
влијаат негативно врз конкурентноста на претпријатието;



Во однос на адекватноста на услугите споредена со висината на платените средства (вредностза-пари) компаниите во градежниот сектор во поголем дел сметаат дека не добиваат услуга
пропорционална на вредноста која ја плаќаат и во однос на неданочните и парафискалните
давачки на локално ниво, на централно ниво или пак кон здруженијата и коморите;



Во однос на навременоста на услугите, испитаниците во поголем дел се неутрални во своите
перцепции со поголема фреквенција на оние компании кои тежнеат кон навременост на органите
кон обезбедување на дадената услуга споредено со регулативата која го опфаќа секторот;
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Во однос на фреквенцијата на одговори кај компаниите кои сметаат дека во секторот има чести
промени во регулативата една третина имаат неутрално мислење (33%), со поголема
фреквенција на оние компании кои не се согласуваат со ставот за честите промени во
регулативата (41%) наспроти оние кои се согласуваат со истиот став (26%).



Најголем дел од компаниите (67%) изјавиле дека се консултирани во процесите на измени и
носење на нова регулатива во градежниот сектор, и тоа најчесто (86% од оние кои изјавиле дека
се консултираат) преку коморите во кои членуваат, а само 11% од оние кои потврдно одговориле,
се изјасниле дека тоа го прават преку ЕНЕР и 3% преку директни консултации со надлежните
институции.



За 52% од испитаниците воопшто не им е познато дека можат да се вклучат во постапка за
изменување и дополнување на регулативата, за исто толку и воопшто не се запознаени со
постапката и начините како да го направат тоа или пак да се информираат за тековните измени и
дополнување, за останатите 35% малку се запознаени, а за 13% им е позната постапката, начинот
на информирање и како да се вклучат. Само 13% биле некогаш директно биле вклучени во
постапка за измена на регулативата.



Од примерокот 43% од компаниите никогаш не изнеле мислење и сугестии иако се запознаени со
постапката за измена на регулативата, а дополнителни 44% не дале мислење бидејќи не знаат
како. Оние компании кои дале сугестии изнесуваат 13% од примерокот (6% изнеле мислење кое
воопшто не е прифатено, а приближно по 4% оние чија сугестија е делумно или целосно
прифатено).
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Вовед
Плаќањето на даноците и други јавни давачки се уставна категорија и согласно член 33 од Уставот на
РМ “секој е должен да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.”
Меѓутоа, освен даноците правните лица се обврзани со регулативата и со други давачки кои се
неданочни односно не се именуваат како даноци, како на централно така и на локално ниво.
Даноците и другите јавни давачки чија обврска за плаќање е утврдена со закон, односно чија висина
(во апсолутен или процентуален износ) е определена со закон или подзаконски акт, врз основа на
овластување пропишано со закон, претставуваат фискални приходи на буџетите на централната
и/или на локалната власт.
По исклучок, одредени јавни давачки, односно надоместоци кои ги плаќаат корисниците за одредени
услуги и податоци претставуваат приход на буџетските корисници (корисници од прва линија и единки
корисници) по основ на самофинансирачки активности. Видовите на фискални приходи на Буџетот на
Република Македонија и буџетите на единиците на локалната самоуправа поблиску се определени со
Законот за буџетите1 според кој приходи се даноци и други задолжителни плаќања утврдени со закон,
приливи кои произлегуваат од сопственост на средства (камата, дивиденда, закупнина и слично),
надоместоци за дадени добра или услуги, подароци, донации, субвенции и трансфери.
Буџетски корисници во смисла на Законот за буџетите се корисници од прва линија од областа на
законодавната, извршната и судската власт (во натамошниот текст: централна власт), фондовите,
корисниците на буџетите на општините (во натамошниот текст: локална власта) и корисниците
основани со закон на кои им е доверено вршење на јавни овластувања, додека, пак, единки
корисници се корисници од втора линија кои се финансираат преку соодветниот корисник од прва
линија.
Бидејќи давачките се регулираат со закони и друга подзаконска регулатива, честата промена на
истите предизвикува дополнителни трошоци за нивно воведување, регулирање и контрола од страна
на администрацијата и ваквите трошоци паѓаат на товар на буџетот (без разлика на ниво). Како
дополнителни трошоци се јавуваат и трошоците за инвестиција (доколку е потребна инвестиција во
средства како простор, софтвер итн.) како и трошоците за човечки ресурси (пр. трошоци за времето
на административните службеници). Други трошоци кои се на товар на даночните обврзници (правни
или физички лица) се издатоците по дадена тарифа и трошоците за усогласување со регулативата
(следење на промени, усогласување на процеси, обуки, нов кадар, време на вработените, капитални
инвестиции, набавка на опрема, набавка на услуги и слично).
Дополнително честите промени во регулативата предизвикуваат несигурност, неповолна бизнис
клима и поголем ризик како за постоечките така и за нови потенцијални инвестиции, а со тоа влијаат
на деловното планирање како и на потенцијалите за економски раст. Несигурноста на деловниот
сектор е предизвикана од честите промени во регулативата, неможноста да се предвиди односно
планира на подолг рок, неспроведување на регулативата – владеење на правото, како и постоење на
Закон за буџетите („Службен весник на РМ„ бр.64/05, 04/08, 103/08, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 , 192/15 и
167/16)
1
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дополнителни така наречени скриени трошоци кои не се директно поврзани со оданочувањето, но
произлегуваат од легислативата и претставуваат дополнителни трошоците за бизнисите кои не можат
лесно и јасно да бидат антиципирани при планирање. Тука спаѓаат и таксите и другите задолжителни
неданочни плаќања, за кои деловните субјектите не добиваат скоро никакви дополнителни права,
услуги или стоки за возврат, или пак добиваат услуга која е непропорционална со финансискиот товар
од давачката.
Па оттука, неданочни давачки се сметаат сите оние такси, давачки, плаќања, компензации,
надоместоци за дозволи и други трошоци кои ги плаќа приватниот сектор не вклучувајќи даноци,
царински давачки и казни.
Притоа треба да се направи дистинкција меѓу „неданочни давачки“ и „парафискални давачки“. За
цели на ова истражување, неданочните давачки се фискални давачки, но не се даноци, царини или
казни, туку се на пр. такси, надоместоци и др. јавни давачки, и се приходи на буџетските корисници
или на единките корисници на буџетите. Парафискални давачки се неданочни давачки но не се
фискални давачки и истите се исклучиво приход на недржавни институции, односно на комори и други
еснафски здруженија.
Пример за неданочни давачки се комуналните и административните такси кои се уплаќаат на сметка
на централната или локалната власт, или пак на сметка на други правни лица, кои врз основа на закон,
вршат јавни овластувања, за добивање на одредени услуги или документи. Дополнително, како
неданочни давачки, поточно како парафискални давачки се сметаат и други надоместоци кои
правните лица ги плаќаат на сметка на коморите или другите еснафски здруженија за добивање на
лиценци, потврди, одобренија и сл.
Иако Македонија се промовира како земја со еден од најниските даноци на добивка, како во регионот
така и во Европа, сепак, често занемарен е факторот на комплексен систем на разни неданочни
давачки и плаќања. Овие давачки честопати се спомнуваат како значаен фактор кој го ограничува
растот на компаниите заедно со непредвидливоста на правната регулатива поради честите измени
на регулативата и кои имаат и финансиски и економски ефект врз деловниот сектор.
Од горенаведеното доаѓаме и до ефективниот фискален товар за економијата кој е повисок отколку
кога се разгледуваат исклучиво само даноците. Овој ефективниот фискален товар има влијание врз
конкурентноста на економијата па оттаму нивната рационализација или намалување се потребни за
поконкурентни сектори и економија.
Оваа студија има за цел да анализира и да даде препораки за рационализација на неданочниот и
парафискалниот товар на приватниот сектор преку потенцијално намалување или отстранување на
давачки без амбиции да направи исцрпна листа на сите неданочни и парафискални давачки во
приватниот сектор. Исцрпна листа со детална анализа за сите сектори и за целата регулатива би било
преобемна задача за нашите расположливи ресурси, а препорачуваме државата под итно да ја
направи и да спроведе синхронизиран ангажман на сите надлежни институции со цел не само нивно
регистрирање (по примерот на многу држави во светот), туку и нивно целосно/делумно отстранување
или намалување. Ваквиот пристап ќе има двоен ефект, како подобрување на деловното опкружување
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и намалување на финансиски и други давачки, така и намалување на административните трошоци на
државниот апарат.
График 1 Учество на вкупни, даночни и неданочни приходи во БДП

Извор: Податоците за БДП се врз основа на објавени податоци на ДЗС, Податоците за приходите се врз основа на податоци за
извршување на Буџет трезор Министерство за финансии

Подетално, предмет на оваа анализа се неданочните и парафискалните давачки со кои се задолжени
деловните субјекти од областа на два сектори (1) градежниот сектор и (2) прехранбената индустрија.
При изготвување на оваа анализа предмет на истражување не беа сите неданочни и парафискални
давачки кои ги плаќаат правните и/или физичките лица во Република Македонија, вклучувајќи ги и
вршителите на дејноста во област на градежниот сектор и прехранбената индустрија, туку само
давачките кои произлегуваат и се засновани на законите со кои се уредуваат начинот и
условите за вршење на дејностите во оваа област, или пак кои произлегуваат и се
засновани на законите кои се поврзани со овие дејности.
Во областа на градежниот сектор анализирани се Законот за градење и Законот за просторно и
урбанистичко планирање, односно поврзаните закони со оваа дејност, и тоа Законот за градежно
земјиште, Законот за катастар на недвижности и Законот за административните такси.
Во областа на прехранбената индустрија анализиран е Законот за безбедност на храната, како и
Законот за административните такси, во делот на административни такси предвидени за деловните
субјекти. Воедно анализирани се и подзаконските акти донесени врз основа на наведените закони со
кои се утврдува висината на одредени неданочни и парафискални давачки.
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1. Методологија и пристап
Неданочните и парафискалните трошоци се јавуваат во различни форми и во различни фази од
постоењето на деловните субјекти како од страната на приватниот сектор така и на јавниот сектор.
Овие трошоци, вклучувајќи ги и административни оптоварувања, материјални и нематеријални
трошоци, административни трошоци, финансиски трошоци, индиректни трошоци, опортунитетни и
макроекономски трошоци, заедно се кумулираат во вкупните трошоци кои произлегуваат од
регулативите. Нивното квантифицирање претставува комплексен аналитички предизвик бидејќи е
потребна достапност до опсежни бази на податоци, кои ги надминуваат нашите расположливи
ресурси за оваа анализа. Оттука, во ова истражување се анализираат:
1. Финансиските неданочни трошоци;
2. Опортунитетните трошоци; и
3. Макроекономските ефекти (Ефектите врз бруто додадената вредност на РМ).
Индиректните трошоци (кои произлегуваат од ефекти кои регулативата може да ги има врз трети
страни во економијата) и финансиските трошоци (цената на капиталот кој им е потребен на
компаниите како резултат на регулативата) не се земени во предвид во ова истражување. Исто така
административните оптоварувања и административните трошоци на државниот апарат не се предмет
на оваа анализа, како и режиските трошоци и трошоците за опрема и материјали кои можат да
произлезат од регулативите.
Податоците кои се користени во анализата се собираат од повеќе извори:
1. Секундарни податоци како што се статистички податоци, податоци од бизнис здруженија и
комори, академски истражувања и податоци од владини извори.
2. Примарни податоци се собирани преку прашалник како алатка за директно собирање на
податоци на примерок од најмалку 55 компании од прехранбената индустрија и 54 компании
од градежниот сектор.
Предмет на оваа анализа се неданочните и парафискалните давачки во градежниот сектор и
прехранбената индустрија, кои произлегуваат и се засновани на законите со кои се уредуваат начинот
и условите за вршење на дејностите во оваа област, или пак кои произлегуваат и се засновани на
законите кои се поврзани со овие дејности.
Оваа студија е поделена во три делови и тоа:
(1) Анализа на перцепции и наоди од примерок на компании и проценка на трошоците од
неданочните и парафискалните давачки – Во овој дел се разгледуваат перцепциите на
компаниите во однос на трошоците и оптоварувањата кои произлегуваат од регулативата,
како и за фреквенцијата на промената на регулативата и можноста да се влијае врз процесите
на носење на нови регулативи. За таа цел беа спроведени интервјуа со компании во двата
избрани сектори. Истовремено, се прибираа и квантитативни податоци кои се базираат на
финансиското работење на компаниите како и нивниот став за одредени трошоци врз основа
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на искуството од изминатиот период на работење. Прибирањето на податоците се изврши
преку користење на унифициран структуриран прашалник составен од неколку делови.
Структурата на прашалникот опфаќа: 1) општи податоци за правното лице, 2) финансиски
податоци за четири години, 3) неданочни трошоци за последната година и 4) перцепција на
компаниите за неданочните трошоци и можноста за влијание врз регулативата. Исто така, врз
основа на добиените податоци од прашалникот и врз основа на правната анализа во овој дел
е направена проценка, пресметка на трошоците од неданочните и парафискалните давачки
за компаниите во избраните сектори.
(2) Економска анализа и симулација– Во овој дел се разгледуваат 3 различни хипотетички
сценарија на симулација на ефектот од намалувањето на трошокот на неданочните и
парафискалните давачки (за 10%, 15% и 20%) врз промената на бруто додадената вредностБДВ во секој од секторите. Во трите различни сценарија се прави симулација. Притоа, во сите
горенаведени сценарија се прави економска анализа на следните параметри:
 Зголемување на просечната бруто додадена вредност за периодот 2011-2015 година;
 Намалување на неданочните давачки во периодот 2011-2015 година;
 Намалување на неданочните давачки како % од БДВ во периодот 2011-2015 година;
 Зголемување на даночните приходи од данок на добивка.
(3) Правна анализа – ги разгледува неданочните и парафискалните давачки кои ги имаат
правните лица кои вршат дејност во областа на прехранбената индустрија и во градежниот
сектор. Предмет на оваа анализа се јавните давачки со кои се задолжени деловните субјекти
од областа на градежниот сектор и прехранбената индустрија, изразени како надоместоци,
административни такси и други плаќања, освен даноци, царински давачки и казни, без разлика
дали истите се востановени од централната или локалната власт, или пак од независни
агенции, фондови, институции, здруженија и слично. Поточно, во областа на градежниот
сектор анализирани се Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко
планирање, односно поврзаните закони со оваа дејност, и тоа Законот за градежно земјиште,
Законот за катастар на недвижности и Законот за административните такси. Во областа на
прехранбената индустрија анализиран е Законот за безбедност на храната, како и Законот за
административните такси, во делот на административни такси предвидени за деловните
субјекти. Воедно анализирани се и подзаконските акти донесени врз основа на наведените
закони со кои се утврдува висината на одредени неданочни трошоци.
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2. Перцепции за регулативата и проценка на неданочните и
парафискални трошоци кај компаниите од прехранбениот
сектор
Овој прашалник беше наменет за правни лица со цел да ги утврди нивните трошоци за неданочни и
парафискални давачки од постојната регулатива. Интервјуирани и собрани се податоци од микро и
мали компании од дејноста прехранбена индустрија низ земјата. Со примерокот опфатени се педесет
и пет компании кои претставуваат 3,6% од вкупниот број на претпријатија во оваа дејност 2. Според
исказите3 на компаниите вкупниот број на вработените во вкупниот примерок за последната 2017
година изнесува 1.513 лица, и вкупниот број на вработени бележи зголемување во последните четири
години, за споредба со последните статистички податоци за целосниот преработувачки сектор во
2015 година (последна година со достапни статистички дисагрегирани податоци), уделот на
примерокот е 8,77% од вкупниот број на вработени во прехранбената индустрија. Истовремено врз
основа на остварените приходи на примерокот, а спореден со вкупниот промет во секторот 2015
година, примерокот учествува со 2,86% од вкупниот промет на секторот4.
Перцепции на компаниите во прехранбената индустрија за висината на товарот од неданочни
и парафискални давачки
Според исказите на компаниите ниту една од компаниите не изјавила дека секторот е значајно
оптоварен со неданочни давачки (со 5 на скала од 1 до 5) на ниту едно од дадените опции било да се
тоа давачки на национално/централно ниво, локално ниво или пак кон еснафските здруженија.
Најголем дел на изјавите на компаниите се неутрални кон изјавата (ниту се согласуваат ниту не се
согласуваат) дека се значително оптоварени со неданочни давачки, и тоа со најголема фреквенција
кај давачките кон коморите и еснафските здруженијата, а во помала мера кон локалните власти, и
најмалку на централно ниво.
Оние пак компании кои наведуваат давачки за кои сметаат дека добиваат неадекватна односно не
добиваат услуга сразмерно на платените средства, во секторот прехранбена преработувачка
индустрија, ги наведуваат следните давачки: санитарни и други прегледи и тарифи, или пак
комуналните такси кои се плаќаат на локално ниво.

Завод за статистика, Основни структурно - деловни показатели по дејности (НКД Рев2), година и варијабли, вкупен број на
претпријатија во дејноста прехранбена преработувачка индустрија во 2015 година се 1.529, додека во преработувачката индустрија
7.362, односно вкупно 54.738 претпријатија вкупно.
3 Податоците кои се однесуваат на финансиските проценки како и податоците од финансиските извештаи на компаниите се врз база на
нивни искази без притоа да се прави увид во нивната веродостојност со завршните годишни сметки или пак за усогласеноста на
финансиските работење со сметководствени стандарди;
4 Споредба на 2015 година, статистички дисагрегирани податоци на Промет во секторот В Преработувачка индустрија, В10
Производство на прехранбени производи, со сума од вкупни приходи од работењето на примерокот изразени во денари
2
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График 2 Перцепции на компаниите во прехранбен сектор за неданочните давачки и оптоварување

Секторот во кој работите е значајно оптоварен со
дополнителни неданочни давачки
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Сепак речиси половина на испитаните компании од секторот се согласуваат дека трошат значајни
ресурси во финансии и време за да одговорат на барањата на регулативата во секторот (42%),
дополнителни 29% се неутрални во своите изјави. Поголем дел (35% кои целосно или делумно се
согласуваат) сметаат дека нефискалните давачки влијаат негативно врз конкурентноста на
претпријатието.
График 3 Перцепции на компаниите во прехранбен сектор за неданочните давачки – влијание врз ресурси и
конкурентност
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Перцепции на компаниите во прехранбената индустрија за услугата наспроти вредноста на
неданочни и парафискалните давачки
Во однос на адекватноста на услугите споредена со висината на платените средства (вредност-запари) компаниите главно сметаат дека не добиваат услуга пропорционална на вредноста која ја
плаќаат и во однос на неданочните давачки на локално ниво, на централно ниво или пак кон
здруженијата и коморите.
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Во однос на навременоста на истите, испитаниците во поголем дел се неутрални во своите перцепции
со поголема фреквенција на оние компании кои тежнеат кон ставот дека постои ненавременост на
органите при обезбедување на дадената услуга споредено со пропишаните рокови во релевантната
регулатива.
График 4 Перцепции на компаниите во прехранбен сектор за неданочните и парафискалните давачки –
адекватност на висина и навременост на услуга

31%

целосно се согласувам ; 15%

УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ДОБИВАТЕ ОД ОВЛАСТЕНИОТ
ОРГАН НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ, ЗА ПЛАТЕНИТЕ
НЕДАНОЧНИ ДАВАЧКИ СЕ АДЕКВАТНИ ВО ОДНОС НА
ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ

15%

27%

воопшто не се согласувам ;
13%

целосно се согласувам ;
18%

16%

27%

29%

воопшто не се согласувам
; 9%

УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ДОБИВАТЕ ОД ОВЛАСТЕНИОТ
ОРГАН НА ЛОКАЛНА ВЛАСТ (ОПШТИНАТА), ЗА
ПЛАТЕНИТЕ НЕДАНОЧНИ ДАВАЧКИ СЕ АДЕКВАТНИ ВО
ОДНОС НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Перцепции на компаниите во прехранбената индустрија за промените на регулативата
Во однос на фреквенцијата на одговори кај компаниите кои сметаат дека во секторот има чести
промени во регулативата една третина имаат неутрално мислење (33%), со поголема фреквенција на
оние компании кои се согласуваат со ставот за честите промени во регулативата (36%) наспроти оние
кои не се согласуваат со истиот став (31%). Речиси истите одговори се јавуваат и на прашањето за
трошење на значајни ресурси за усогласување со регулативата, каде една третина од претпријатија
имаат неутрални ставови (35%), додека 36% (целосно или делумно) се согласуваат дека трошат
значајни ресурси за усогласување со регулативата и нејзините промени и 29% сметаат (целосно или
делумно) дека не трошат значајни ресурси за усогласување со промените во регулативата.
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Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата
Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор
График 5 Перцепции на компаниите во прехранбен сектор за неданочните и парафискалните давачки за
усогласување со регулативата

целосно се согласувам ; 16%

20%

18%

35%

ВАШЕТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ТРОШИ ЗНАЧАЈНИ РЕСУРСИ
(ФИНАНСИСКИ, ЧОВЕЧКИ) ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО
РЕГУЛАТИВАТА ВО ВАШИОТ СЕКТОР
воопшто не се согласувам ; 11%

целосно се согласувам ; 18%

18%

33%
20%

воопшто не се согласувам ; 11%

ВО СЕКТОРОТ КОЈ ШТО РАБОТИ ВАШЕТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ИМА ЧЕСТИ ПРОМЕНИ ВО
РЕГУЛАТИВНАТА РАМКА

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Форми на консултации и запознаеност со процесот на консултации и учество во промена на
регулативата кај компаниите од прехранбената индустрија
Најголем дел од компаниите (75%) изјавиле дека се консултирани во процесите на измени и носење
на нова регулатива во секторот прехранбена индустрија, и тоа најчесто (85% од оние кои изјавиле
дека се консултираат) преку коморите во кои членуваат, а само 10% од оние кои потврдно одговориле,
се изјасниле дека тоа го прават преку ЕНЕР и 5% преку директни консултации со надлежните
институции.
Иако поголемиот дел од компаниите изјавуваат дека се консултирани во процесите на измени и
носење на нова регулатива, сепак на прашањето дали знаат дека можат да се вклучат во процесот и
постапката за изменување и дополнување на регулативата 44% од испитаниците одговориле дека
воопшто не им е познато дека можат да се вклучат во постапка за изменување и дополнување на
регулативата и на кој начин, останатите 36% договориле дека се малку запознаени, а на 20% им е
позната постапката и начинот на информирање и како да се вклучат.
Само 20% од компаниите некогаш директно биле вклучени во постапка за измена на регулативата
останатите или не се запознаени воопшто или пак изјавиле дека не се вклучиле Иницијатори за
постапка на измена или дополнување на регулатива според компаниите во секторот исто така биле
20% од испитаните компании. Од овие компании кои се запознаени со постапката за учество во
донесувањето на регулативата 49% никогаш не изнеле мислење и сугестии и 31% од нив како причина
за не давање на свое мислење и сугестии навеле дека не знаат на кој начин можат да го направат
тоа.
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Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата
Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор
График 6 Перцепции на компаниите во прехранбен сектор за неданочните давачки – влијаење врз регулативата

Дали вашите сугестии по повод измената или
дополнувањето на регулативата биле прифатени?
Да, сме изнеле
наше мислење и
сугестии и истите
биле прифатени
делумно
30

Не сме изнеле
мислење и сугестии
иако сме
запознаени со
постапката

25

Да, сме изнеле
наше мислење и
сугестии и истите
биле прифатени во
целост

20

15
10
5
0

Не сме изнеле
мислење и сугестии
бидејќи не сме
запознаени со
постапката

Да, сме изнеле
наше мислење и
сугестии и истите
не биле прифатени

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Висина на неданочни и парафискални давачки во секторот за прехранбена индустрија
Според идентификуваните неданочни и парафискални давачки за секторот утврдени се трошоци за
секторот според закон кои се однесуваат на административни такси и за закони кои ја регулираат
дејноста. Идентификувани се 79 основи за давачки.
Табела 1 Разгледувани закони и број на неданочни и парафискални давачки – прехранбена индустрија

Основ/Закон – Прехранбена
1 Закон за административните такси
2 Закон за безбедност на храната
Вкупно давачки

Бр. на
давачки
16
63
79

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од законската регулатива

Со прибирањето на податоците се утврди дека евиденциите на компаниите од секторот не водат
детална сметка за висината на неданочните и парафискалните давачки кон разните нивоа на власт и
институции и не се детално запознаени со нивната висина. Во сметководствената евиденцијата често
истите се евидентираат заедно со разни административни трошоци5 кои не се секогаш во релација со
трошоците кон институциите туку вклучуваат и административни трошоци за работењето на
компанијата.
Правилник за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план, (Сл. Гласник 174/11) според кој 447 Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки план
5
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Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор

Врз основа на добиените податоци од завршните годишни финансиски извештаи (како приходи од
работење, расходи од работење, добивка пред оданочување и сл.) како и врз основа на изјавите за
трошоците за конкретни лиценци, дозволи, одобренија, комунални такси и други трошоци направена
е проценка на просечниот трошок по компанија вклучувајќи ги и финансиските и опортунитетни
трошоци.
Трошоците се поделени во неколку категории и тоа: трошоци за лиценци, трошоци за дозволи,
трошоци за одобренија, комунални такси и други административни трошоци кон разни институции.
За секој тип на неданочни и парафискални давачки трошоците се пресметани како збир од
финансиските трошоци и опортунитетните трошоци. Финансиските трошоци за директните трошоци
за плаќањата по горенаведените категории на давачки. Опортунитетните трошоци се изразени преку
работно време (количина време х цена на работен час) како и потенцијална загубена добивка како
резултата на чекање на добивање на дадено одобрени (просечна бруто добивка на ден х количина
време на чекање).
А) Лиценци – од педесет и пет компании кои се интервјуирани, податоци за трошоците за подготовка
и добивање на лиценци дале четириесет и две компании. Вредностите кои ги дале компаниите за
лиценци се евидентирани како трошоци кои се еднократни (или повеќегодишни) и трошоци кои се
повторуваат секоја година.
Еднократни трошоци - Висината на изјавениот трошок на еднократните исплати (на почеток
на дејност или активност или еднаш во период од повеќе години) се движи од 30.000 – 45.000
МКД па оттаму земена е просечната вредност врз основа на дадените одговори и нивната
фреквенција.
Годишни трошоци - Трошоците кои ги нотирале компаниите пак на годишно ниво (кои се
повторуваат секоја година) за различни лиценци се движи од 12.000 - 20.000 МКД при што е
земена просечната вредност врз основа на фреквенцијата на дадената висина.
Трошок време на вработените за подготовка и корекција – Во просек според изјавите потребни
се од десет до петнаесет работни часови и дополнителни три до шест работни часа за
корекции. Просечниот трошок на вработени според трошоците за вработени (од годишните
финансиски извештаи) по час за претпоставени 220 работни денови во годината по осум
работни часа на ден во прехранбената индустрија изнесуваат 202 МКД на час.
Време на чекање - за добивање на лиценцата од страна на надлежниот орган во просек
компаниите изјавуваат дека се потребни околу четири работни денови. Доколку
претпоставиме дека во дадениот момент на чекање компанијата не може да продолжи со
своите оперативни активности, тогаш се јавува и потенцијална загуба на добивка во дадениот
ден. Просечната добивка на ден пред оданочување за примерокот од компании изнесува
21.000 МКД па оттука се пресметува и потенцијално изгубената добивка која можела да се
генерира односно опортунитетниот трошок за компанијата.
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Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор

Табела 2 Трошоци за лиценци – прехранбен сектор

Годишно
МКД

Лиценци
1. Трошок за издавање на лиценца
(Просечна вредност на платени финансиски средства на примерок)
А. Време на работна сила – подготовка и корекција
(просек на примерок)
Б. Просечен трошок за работен час
(просек во МКД на час со претпоставени 220 работни дена во година и 8
работни часа на ден)
2. Трошок за вработени
(опортунитетен трошок = А*Б)
В. Денови на чекање
(просечен број изразен по компанија барем за една лиценца)
Г. Просечна вредност на загубена добивка
(опортунитетен трошок загубена добивка од редовни работење пред
оданочување просечна вредност по ден во денари)
3. Трошок во загубена добивка од редовно работење
(опортунитетен трошок = В*Г )
ВКУПНО

Еднократно
МКД

17.619,05

40.384,62

16,65

16,52

202,33

202,33

3.369,53

3.343,11

4,15

4,02

21.180,20

21.180,20

87.979,31

85.213,38

108.967,89

128.941,10

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Дозволи – од педесет и пет компании кои биле интервјуирани, податоци за трошоците за подготовка
и добивање на дозволи дале сите компании. Вредностите кои ги дале компаниите за дозволи се
евидентирани како трошоци кои се годишни, двогодишни или тригодишни.
Годишни трошоци - Трошоците кои ги нотирале на една/две/три години за различни дозволи
се движи од илјада до десет илјади и овде е земена просечната вредност врз основа на
фреквенцијата на дадената висина.
Трошок време на вработените за подготовка и корекција – Во просек според изјавите потребни
се шеснаесетина работни часови. Просечниот трошок на вработени според трошоците за
вработени (од финансиските извештаи) по час за претпоставени 220 работни денови во
годината по осум часа во прехранбената индустрија изнесуваат 202 МКД на час.
Времето на чекање - за добивање на дозволи од страна на надлежниот орган во просек
компаниите изјавуваат дека се потребни од три до шест работни денови. Доколку
претпоставиме дека во дадениот период на чекање компанијата не може да продолжи со
своите оперативни активности тогаш се јавува и потенцијална загуба на добивка во дадениот
ден. Просечната добивка пред оданочување по ден за примерокот од компании изнесува
21.000 МКД па оттука се пресметува и потенцијално изгубената добивка која би можела да се
генерира односно опортунитетниот трошок за компанијата.
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Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата
Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор
Табела 3 Трошоци за дозволи – прехранбен сектор

Дозволи
1. Трошок за издавање на дозволи
(Просечна вредност во МКД на исплатени финансиски
средства на примерок)
A. Време на работна сила – подготовка и корекција
(просек на примерок)
Б. Просечен трошок за работен час
(просек во МКД на час со претпоставени 220 работни дена во
година и 8 работни часа на ден)
2. Трошок за вработени
(опортунитетен трошок=А*Б)

На Две
Годишно години

На Три
години

2.191,18

3.875,00

8.653,85

16,74

16,74

16,74

202,33

202,33

202,33

3.386,58

3.386,58

3.386,58

В. Денови на чекање
(просечен број изразен по компанија барем за една дозвола)
Г. Просечна вредност на загубена добивка
(опортунитетен трошок загубена добивка од редовни работење
пред оданочување просечна вредност по ден во МКД)

3,78

3,78

3,78

21.180,20

21.180,20

21.180,20

3. Трошок во загубена добивка од редовно работење
(опортунитетен трошок=В*Г)

80.071,50

80.071,50

80.071,50

ВКУПНО

85.649,26

87.333,08

92.111,93

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Одобренија – од педесет и пет компании кои биле интервјуирани, податоци за трошоците за
подготовка и добивање на дозволи дале сите компании. Износите кои ги дале компаниите за дозволи
се евидентирани како годишни трошоци.
Годишни трошоци - Трошоците кои ги нотирале за одобренија се движат од 4.000 – 10.000
МКД и овде е земена просечната вредност врз основа на фреквенцијата на дадената висина.
Трошок време на вработените за подготовка и корекција – во просек според изјавите потребни
се шеснаесетина работни часови за подготовка и корекција на документација за одобренија.
Просечниот трошок на вработени според трошоците за вработени (во завршна сметка) по час
за претпоставени 220 работни денови во годината по осум часа во прехранбената индустрија
изнесуваат 202 МКД на час.
Времето на чекање - за добивање на одобренија од страна на надлежниот орган во просек
компаниите изјавуваат дека се потребни од три до шест работни денови. Доколку
претпоставиме дека во дадениот период на чекање компанијата не може да продолжи со
своите оперативни активности тогаш се јавува и потенцијална загуба на добивка во дадениот
ден. Просечната добивка пред оданочување по ден за примерокот од компании изнесува
21.000 МКД па оттука се пресметува и потенцијално изгубената добивка која можела да се
генерира односно опортунитетниот трошок за компанијата.
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Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор
Табела 4 Трошоци за одобренија – прехранбен сектор

Одобренија

Еднократно

1. Трошок за издавање на одобренија
(Просечна вредност во МКД на исплатени финансиски средства на примерок)
A. Време на работна сила – подготовка и корекција
(просек на примерок)
Б. Просечен трошок за работен час
(просек во МКД на час со претпоставени 220 работни дена во година и 8 работни часа на
ден)
2. Трошок за вработени
(опортунитетен трошок=А*Б)
В. Денови на чекање
(просечен број изразен по компанија барем за едно одобрение)
Г. Просечна вредност на загубена добивка
(опортунитетен трошок загубена добивка од редовни работење пред оданочување
просечна вредност по ден во МКД)

21.180,20

3. Трошок во загубена добивка од редовно работење
(опортунитетен трошок=В*Г)

86.737,98

ВКУПНО

95.955,60

5.854,55
16,62
202,33
3.363,08
4,10

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Во однос на комуналните такси износите на нотираните трошоци се движат во рамки на утврдените
законски износи и во зависност од локацијата се движат од 2.000 до 8.000 МКД на година. Исплатите
се вршат според решение и истото според компаниите не одзема време за чекање.
Табела 5 Трошоци за комунални такси – прехранбен сектор

Комунални Такси
1. Трошок за комунални такси
(Просечна вредност во МКД на исплатени финансиски средства на примерок)
A. Време на работна сила – подготовка и корекција
(просек на примерок)
Б. Просечен трошок за работен час
(просек во МКД на час со претпоставени 220 работни дена во година и 8 работни часа на
ден)
2. Трошок за вработени
(опортунитетен трошок=А*Б)
В. Денови на чекање
(просечен број изразен по компанија)
Г. Просечна вредност на загубена добивка
(опортунитетен трошок загубена добивка од редовни работење пред оданочување
просечна вредност по ден во МКД)
3. Трошок во загубена добивка од редовно работење
(опортунитетен трошок=В*Г)
ВКУПНО

Годишно
4.825,45
1,00
202,33
202,33
0,00
21.180,20
0,00
5.027,78

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите
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Во однос на други разни административните трошоци, многу мал дел од компаниите дале одговор
за точната висина на овие издатоци. Компаниите истовремено не можат лесно да ги издвојат овие
трошоци од своите евиденции.
Споредбата на годишниот финансиски трошок (кој се повторува, без да се земат во предвид
еднократните трошоци) за издавање на дозволи, лиценци, одобренија со висината на вкупните
расходи од работењето (споредба со податоците од завршните сметки за 2017 година6), во апсолутна
вредност врз основа на исказите на компаниите се движи од 7.500 МКД до 50.700 МКД. Просечна
вредност по компанија на годишниот финансиски трошок (од примерокот) изнесува 32.263 МКД, и
учествува од 0,04% до 0,22% од расходите (за 2017 година), односно во просек 0,16% од вкупните
расходи од работењето (во примерокот на компаниите во прехранбената индустрија).
Еднократните финансиски трошоци пак доколку се стават во однос со вкупните расходи само во една
фискална година, пример 2017 година, изнесуваат дополнителни 0,18% до 0,33%.
Дополнителен неданочен товар – компании од прехранбен сектор – примерок
Доколку се направи проценка за неданочниот товар на компаниите (користејќи го пристапот на
пресметка на даночниот товар - пресметка на процентот на неданочните давачки од вкупните приходи
кои ги идентификувавме погоре за секоја од компаниите), пресметката покажува дека дополнителниот
неданочен товар на компаниите во прехранбената индустрија за оние трошоци кои се појавуваат
секоја година во просек изнесува 0,13% од вкупните приходи7.
2017
Просечни приходи на компанија од примерок (МКД)
25.313.810
Просечен трошок платен за лиценци, дозволи, одобренија (МКД)
32.263
% Неоданочен товар*
0,13%*
* пресметката е направена врз основа на дадените податоци од компаниите за секоја компанија поединечно и за четири
години, поради заштита на индивидуалните податоци по компанија овде податоците се прикажани просечно и
кумулативно.

Опортунитетен трошок
Мерењето на опортунитетните трошоци преку едноставни параметри укажува на загубени бенефити
за добивка за компаниите но и загуба за буџетот на РМ од приливи за данок на добивка. Во овој случај
како опортунитетни трошоци земени се во предвид:
А. потрошеното време на вработените за подготовка на барања и корекција на барањата и документи
за добивање на дозволи, лиценци и одобренија - кои се неопходни за оперирањето на компанијата,
како производ на просечната вредност на работниот час во секторот по времето потребно за
Напомена дека станува збор за микро и мали претпријатија, истите можат да бидат и значително поголеми за поголеми
претпријатија
7 Гледано поединечно тој се движи од 0,03% до 0,20% кај секоја од испитаните компании но, најчесто е 0,11% или 0,14% од вкупните
приходи.
6
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изготвување и за евентуални корекции на барањата и документацијата која правното лице ја
поднесува до надлежниот орган (просечен бруто трошок за вработен за час х време), и
Б. потенцијално изгубената добивка која би ја остварила компанијата доколку не би чекала за
издавање на дадениот документ (просечна дневна добивка од редовно работење пред оданочување
х просечен број на денови за кои се чека бараниот документ)
Земајќи ги во превид дадените одговори од компаниите за времето на вработените како и за времето
за чекање, годишно просечна компанија има над 334 илјади денари во најголем дел како загубена
потенцијална добивка од редовно работење.
Табела 6 Опортунитетни трошоци – прехранбен сектор

Просек по компанија
Опортунитетни трошоци по вработени
(вкупно просеци за лиценци, дозволи, одобренија)

Еднократно
(МКД)

Годишно
(МКД)

6.706

13.144

Опортунитетни трошоци од загубена добивка
(вкупно просек за лиценци, дозволи, одобренија)

171.951

321.515

ВКУПНО Опортунитетни трошоци – просек по
компанија

178.658

334.659

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите
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3. Перцепции за регулативата и проценка на неданочни и
парафискални трошоци кај компаниите од градежен сектор
Интервјуирани и собрани се податоци од 54 компании од градежниот сектор во земјата. Компаниите
од примерокот претставуваат 1,31% од вкупниот број на претпријатија во оваа дејност8. Според
исказите9 на компаниите вкупниот број на вработените во вкупниот примерок за последната 2017
година изнесува 1.581 лице и бележи зголемување во последните четири години, за споредба со
последните статистички податоци на ниво на цел сектор во 2015 година (последна година со достапни
статистички издвоени податоци). Уделот на примерокот е 4,99% од вкупниот број на вработени во
градежниот сектор. Истовремено остварените приходи на примерокот споредени со вкупниот промет
во секторот за 2015 година, примерокот учествува со 1,3% од вкупниот промет10.
Перцепции на компаниите во градежен сектор за висината на товарот од неданочни и
парафискални давачки
Според исказите на компаниите ниту една од компаниите не изјавила дека секторот е значајно
оптоварен со неданочни давачки (со 5 на скала од 1 до 5) на ниту едно од дадените опции, било да
се тоа давачки на национално/централно ниво, локално ниво или пак на ниво на еснафски здруженија.
Најголем дел од компаниите се неутрални кон изјавата дека се значително оптоварени со неданочни
давачки (ниту се согласуваат ниту не се согласуваат), и тоа со поголема фреквенција кај давачките
на локално и централно ниво во споредба со давачките кон коморите и еснафските здруженијата.
График 7: Перцепции на компаниите во градежен сектор за неданочните и парафискалните давачки и
оптоварување

Секторот во кој работите е значајно оптоварен
со дополнителни неданочни давачки
(кон центално, локално ниво на власт или
комори/еснафски здруженија)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
воопшто не се
согласувам

не се согласувам

Национално ниво

ниту се согласувам
ниту не се согласувам

Локалано Ниво

се согласувам

целосно се
согласувам

Комори/Еснафски здруженија

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Завод за статистика, Основни структурно - деловни показатели по дејности (НКД Рев2), година и варијабли, вкупен број на
претпријатија во дејноста градежништво во 2015 година се 4.133, додека 54.738 претпријатија вкупно во сите сектори.
9 Податоците кои се однесуваат на финансиските проценки како и податоците од финансиските извештаи на компаниите се врз база на
нивни искази без притоа да се прави увид во нивната веродостојност со завршните годишни сметки или пак за усогласеноста на
финансиските работење со сметководствени стандарди;
10 Споредба на 2015 година, статистички дисагрегирани податоци на Промет во секторот Ѓ Градежништво со сума од вкупни приходи
од работењето на примерокот изразени во денари
8
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Компании од секторот кои се согласуваат (целосно или делумно) дека трошат значајни ресурси во
финансии и време за да одговорат на барањата на регулативата претставуваат 29% од примерокот,
41% се неутрални во своите изјави додека 29% не се согласуваат. Поголем дел кои целосно или
делумно се согласуваат сметаат дека неданочните и парафискалните давачки влијаат негативно врз
конкурентноста на претпријатието.
График 8 Перцепции на компаниите во градежен сектор за неданочните давачки – влијание брз ресурси и
конкурентност
ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА НЕФИСКАЛНИТЕ ДАВАЧКИ
ВЛИЈААТ НЕГАТИВНО ВРЗ КОНКУРЕНТНОСТА И
РАЗВОЈОТ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ?

15%

целосно се согласувам ; 13%

41%

22%

воопшто не се согласувам ; 9%

целосно се согласувам ; 9%

20%

22%

воопшто не се согласувам ; 7%

41%

ВАШЕТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ТРОШИ ЗНАЧАЈНИ РЕСУРСИ
(ФИНАНСИСКИ, ЧОВЕЧКИ) ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО
РЕГУЛАТИВАТА ВО ВАШИОТ СЕКТОР

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Перцепции на компаниите во градежниот сектор за услугата наспроти вредноста на неданочни
и парафискални давачки
Во однос на адекватноста на услугите споредена со висината на платените средства (вредност-запари) компаниите во градежниот сектор во поголем дел сметаат дека не добиваат услуга
пропорционална на вредноста која ја плаќаат за неданочните и парафискалните давачки.
Во однос на навременоста на истите, испитаниците во поголем дел се неутрални во своите перцепции
со поголема фреквенција на оние компании кои тежнеат кон навременост на органите кон
обезбедување на дадената услуга споредено со регулативата која го опфаќа секторот.
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График 9 Перцепции на компаниите во градежен сектор за неданочните давачки – адекватност на висина и
навременост на услуга

28%

целосно се согласувам ; 13%

37%
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Перцепции на компаниите во градежниот сектор за промените на регулативата
Во однос на фреквенцијата на одговори кај компаниите кои сметаат дека во секторот има чести
промени во регулативата една третина имаат неутрално мислење (33%), со поголема фреквенција на
оние компании кои не се согласуваат со ставот за честите промени во регулативата (41%) наспроти
оние кои се согласуваат со истиот став (26%). Сепак на прашањето за трошење на значајни ресурси
за усогласување со регулативата, 41% од претпријатија имаат неутрални ставови, додека 29%
(целосно или делумно) се согласуваат дека трошат значајни ресурси за усогласување со регулативата
и нејзините промени а исто толку (29%) сметаат (целосно или делумно) дека не трошат значајни
ресурси за усогласување со промените во регулативата.
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График 10: Перцепции на компаниите во градежен сектор за неданочните и парафискалните давачки за
усогласување со регулативата
ВАШЕТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ТРОШИ ЗНАЧАЈНИ РЕСУРСИ
(ФИНАНСИСКИ, ЧОВЕЧКИ) ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО
РЕГУЛАТИВАТА ВО ВАШИОТ СЕКТОР
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РЕГУЛАТИВНАТА РАМКА

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Форми на консултации и запознаеност со процесот на консултации и учество во промена на
регулативата кај компаниите од градежниот сектор
Најголем дел од компаниите (67%) изјавиле дека се консултирани по процесите на измени и носење
на нова регулатива во градежниот сектор, и тоа најчесто (86% од оние кои изјавиле дека се
консултираат) преку коморите во кои членуваат, а само 11% од оние кои потврдно одговориле, се
изјасниле дека тоа го прават преку ЕНЕР и 3% преку директни консултации со надлежните институции.
За 52% од испитаниците воопшто не им е познато на кој начин можат да се вклучат во постапка за
изменување и дополнување на регулативата, на 35% од испитаниците делумно се запознаени со
постапката, а 13% од испитаниците изјавиле дека се целосно запознаени со постапката и начинот на
информирање и како да се вклучат.
Од примерокот 43% од компаниите никогаш не изнеле мислење и сугестии иако се запознаени со
постапката, 44% не дале мислење бидејќи не знаат како. Оние компании кои дале сугестии или
иницијатори за некаква постапка на измена или дополнување на регулатива според компаниите во
секторот биле 13% од испитаните компании.
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График 11 Перцепции на компаниите во градежен сектор за неданочните давачки – влијаење врз регулативата
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Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Висина на неданочни и парафискални давачки во градежен сектор
Според идентификуваните неданочни трошоци, давачки за секторот утврдени се трошоци според
закон кои се однесуваат на административни такси и за закони кои ја регулираат дејноста, односно
идентификувани се 104 основи за давачки.
Табела 7 Разгледувани закони и број на давачки – градежен сектор

Основ/Закон – Градежен сектор
1
2
3
4
5

Закон за административните такси
Закон за градежно земјиште
Закон за катастар на недвижности
Закон за градење
Закон за просторно и урбанистичко планирање
Вкупно давачки

Бр.
28
6
8
54
8
104

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од законската регулатива

Со прибирањето на податоците се утврди дека евиденциите на компаниите од секторот, не водат
детална сметка за висината на неданочните и парафискалните давачки кон разните нивоа на власт и
институции и не се детално запознаени со нивната висина. Ова е посебно истакнато кај компании кои
изјавуваат дека ваквата евиденција се врши од страна на надворешни компании т.е. книговодствени
компании, и истите немаат детална евиденција. Дополнително, врз основа на изјавите на компаниите
од примерокот утврдено е дека структурата на трошоците за градежниот сектор за дозволи, лиценци,
одобренија во најголема мерка зависи од големината на компанијата и од бројот и габаритот на
градежните објекти.
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Трошоците по секоја од дадените категории т.е. за секоја административна активности се
пресметани единствено како опортунитетни трошоци како и потенцијална загубена добивка
(загубена добивка х време на чекање) како резултат на лимитираните податоци кои беа
обелоденети од компаниите.
Лиценци и дозволи – Податоците за видот на лиценци се однесуваат на лиценци за вработените
(инженери и архитекти) како и лиценци за управител на градба, за проектирање, изведување, надзор
итн. кои се однесуваат на правното лице, а кои преставуваат еднократни или периодични трошоци (за
обновување). Времето за добивање на лиценците во просек изнесува 7-10 дена. Висината на овие
еднократни лиценци (или кои траат повеќе години) може да изнесува од триста па се до над
петстотини илјади денари.
Табела 8 Трошоци за лиценци и дозволи – градежен сектор

Лиценци и дозволи
В. Денови на чекање
(просечен број изразен по компанија барем за една лиценца)
Г. Просечна вредност на загубена добивка
(опортунитетен трошок загубена добивка од редовни работење пред
оданочување просечна вредност по ден во МКД
3. Трошок во загубена добивка од редовно работење
(опортунитетен трошок = В*Г)
ВКУПНО

Еднократно
7,61
43.599
331.788
331.788

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Одобренија – Податоци за подготовка и добивање на одобренија дале повеќето компании во однос
на време потребно за подготовка, а навеле одобренија како што се: одобренија за градба, за деловен
простор како и мислења за дадената градба.
Трошок време на вработените за подготовка и корекција на истите според компаниите се до еден
работен ден односно 8 работни часа додека времето на чекање - за добивање на одобренија од
страна на надлежниот орган во просек е од 15 до 30 денови. Доколку претпоставиме дека во дадениот
момент на чекање компанијата не може да продолжи со своите оперативни активности, тоа значи и
потенцијална загуба на добивка во дадениот ден. Просечната добивка пред оданочување по ден за
примерокот од компании изнесува 43.599 МКД па оттука се пресметува и потенцијално изгубената
добивка која можела да се генерира односно опортунитетниот трошок за компанијата.

33

Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата
Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор
Табела 9 Трошоци за одобренија – градежен сектор

Одобренија
A. Време на работна сила – подготовка и корекција
(просек на примерок)
Б. Просечен трошок за работен час
(просек во МКД на час со претпоставени 220 работни дена во година и 8
работни часа на ден)
2. Трошок за вработени
(опортунитетен трошок во МКД)
В. Денови на чекање
(просечен број изразен по компанија барем за едно одобрение)
Г. Просечна вредност на загубена добивка
(опортунитетен трошок загубена добивка од редовни работење пред
оданочување просечна вредност по ден во МКД)

Во
зависност
од градби
8,21
173,85
1.427,30
20,37
43.599

3. Трошок во загубена добивка од редовно работење
(опортунитетен трошок=В*Г)

888.112

ВКУПНО

889.539

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите

Во однос на комуналните такси се движат во рамки на законски утврдените износи и во зависност
од локацијата се движат од 2.000 – 8.000 МКД на година. Исплатите се вршат според решение и истото
според компаниите не одзема време за чекање.
Во однос на други разни административните трошоци, многу мал дел од компаниите дале одговор
за точната висина на овие издатоци. Компаниите не можат лесно да ги екстрахираат овие трошоци
од своите евиденции. Во однос на истите може да се претпостави дека истите изнесуваат од 50 до
500 МКД за различни административни такси. Дополнителни трошоци кои се наведени како значајни
издатоци од страна на овој сектор се наведуваат и давачки за постапување со отпад и членарини кон
коморите.
Опортунитетен трошок
Мерењето на опортунитетните трошоци преку едноставни параметри укажуваа на загубени бенефити
во значителна мера. Во овој случај како опортунитетни трошоци земени се во предвид:
А. потрошеното време на вработените за подготовка на барања и корекција на барањата и документи
за добивање на дозволи, лиценци и одобренија - кои се неопходни за оперирањето на компанијата,
како производ на просечната вредност на работниот час во секторот по времето потребно за
изготвување и за евентуални корекции на барањата и документацијата која правното лице ја
поднесува до надлежниот орган (просечен бруто трошок за вработен за час х време), и
Б. потенцијално изгубената добивка која би ја остварила компанијата доколку не би чекала за
издавање на дадениот документ (просечна дневна добивка од редовно работење пред оданочување
х просечен број на денови за кои се чека бараниот документ)
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Земајќи ги во превид дадените одговори од компаниите за времето на вработените како и за времето
за чекање, годишно просечна компанија може да има и 889 илјади денари опортунитетни трошоци во
најголем дел како загубена добивка од редовно работење.

Табела 10 Опортунитетни трошоци – градежен сектор

Просек по компанија
Опортунитетни трошоци по вработени
(вкупно просеза лиценци, дозволи, одобренија)
Опортунитетни трошоци од загубена добивка
(вкупно просек за лиценци, дозволи, одобренија)
ВКУПНО Опортунитетни трошоци – просек по компанија

(МКД)
1.427,3
888.112
889.539,3

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите
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4. Економска анализа и симулација
4.1.

Фискален: даночен и неданочен товар во однос на БДП

Даночниот товар како процент од БДП е соодносот на наплатата на данок во однос на националниот
бруто домашен производ (БДП). Меѓутоа, надвор од даночните приходи во државниот буџет се
влеваат и неданочни приходи, чие учество исто така може да се спореди со бруто домашниот
производ како и нивното учество во прибраните приходи во државната каса. На тој начин се
приближуваме до фискалниот товар.
Учеството на вкупно прибраните приходи во БДП (не земајќи ги во предвид приходите од
задолжување) во 2017 година изнесува 28,99%, а со тренд на зголемување од 2013 година. Даночните
приходи пак како дел од БДП исто така имаат тренд на благо зголемување од 2013 година и достигаат
16,65% во 2017 година.
Неданочните приходи пак во вкупниот бруто домашен производ учествуваат со 2,16% во 2017 година
со константен тренд под 2,5% почнувајќи од 2011 година до кога истите опаѓаат од 4,43% во 2008
година на 2,71% во 2011 година. Во периодот од 2007 година до 2013 година во склоп на тогашниот
владин проект познат како Регулаторна гилотиња11 направени се измени на значаен број на законски
и подзаконски акти со цел намалување на административните бариери и бирократски процедури за
унапредување на деловното опкружување.
Значајно е да се напомене трендот на зголемени прибрани средства од “други административни
такси” кои постојано и повеќекратно се зголемуваат во последните десет години и тоа од 3% на 17%
од вкупните Неданочни приходи.
Табела 11 Преглед на група приходи во буџетот на РМ и учество во БДП 2008-2017
во милиони денари
БДП
според производниот метод - тековни цени ДЗС
ВКУПНИ ПРИХОДИ
(податоци од Трезор, без приходи од задолжување)
Даночни приходи
(податоци од Трезор не вклучувајќи придонеси)
Неданочни приходи
(податоци од Трезор)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

414.890

414.622

437.296

464.186

466.703

501.891

527.631

558.954

598.881

619.788

136.411

128.498

132.149

137.166

138.115

140.248

145.929

161.207

169.356

179.673

76.559

70.754

72.938

78.206

75.619

77.478

83.845

91.357

98.457

103.217

18.400

16.402

14.066

12.844

12.626

12.109

10.634

12.859

12.973

13.396

Други административни такси

561

514

543

668

721

831

1.190

1.733

1.886

2.277

Други неданочни приходи

942

1.265

883

1.937

1.705

3.014

849

1.498

636

561

Други административни такси % од
неданочни приходи
Вкупно даночни и неданочни приходи

3%

3%

4%

5%

6%

7%

11%

13%

15%

17%

94.959

87.156

87.004

91.050

88.245

89.587

94.479

104.216

111.430

116.613

32,88%
18,45%
4,43%
22,89%

30,99%
17,06%
3,96%
21,02%

30,22%
16,68%
3,22%
19,90%

29,55%
16,85%
2,77%
19,61%

29,59%
16,20%
2,71%
18,91%

27,94%
15,44%
2,41%
17,85%

27,66%
15,89%
2,02%
17,91%

28,84%
16,34%
2,30%
18,64%

28,28%
16,44%
2,17%
18,61%

28,99%
16,65%
2,16%
18,81%

%
Вкупни приходи/ БДП
Даночни приходи/БДП
Неданочни приходи/БДП
(Даночни + Неданочни приходи)/БДП

Кумулативен извештај за овој проект не е пронајден, според архива на Влада според тогашниот министер за финансии направени
се промени на 100тина законски прописи и 600 подзаконски акти, http://www.vlada.mk/?q=node&page=756&ln=mk.
11
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Извор: Податоците за БДП се врз основа на објавени податоци на ДЗС, Податоците за приходите се врз основа на податоци за
извршување на Буџет, Трезор, Министерство за финансии
График 12 Тренд на учество на приходите на буџетот во БДП
Вкупни приходи/ БДП

Даночни приходи/БДП

Неданочни приходи/БДП

35,00%
32,88%
30,00%

30,99% 30,22%
29,55% 29,59%

28,99%
27,94% 27,66% 28,84% 28,28%

25,00%
20,00%

18,45%

15,00%

17,06% 16,68% 16,85% 16,20%
16,44% 16,65%
15,44% 15,89% 16,34%

10,00%
5,00%
0,00%

4,43% 3,96%
3,22% 2,77% 2,71% 2,41%
2,02% 2,30% 2,17% 2,16%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Извор: Податоците за БДП се врз основа на објавени податоци на ДЗС, Податоците за приходите се врз основа на податоци за
извршување на Буџет трезор Министерство за финансии

Доколку се споредат вкупните приходи во буџетот на РМ во последните десет години, учеството на
неданочните приходи има тренд на намалување и во апсолутна вредност и во учество во вкупните
буџетски приходи.
Доколку пак се разгледаат засебно најголем удел имаат “други владини услуги” со 38% во неданочни
приходи за 2017 година, а со константен тренд на зголемување додека приходите од “такси и
надоместоци” со учество од 28% во неданочните приходи во 2017 година исто така бележат тренд на
зголемување на учеството.
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График 13 Различните видови на неданочни приходи и учество во вкупните приходи на буџетот на РМ (во МКД)

Неданочни приходи во буџетот на РМ
14%

20.000.000.000
18.000.000.000

12,29%

12%

16.000.000.000

10,30%

денари

14.000.000.000

10%

12.000.000.000

7,65%

10.000.000.000

8%
6,86%
5,80%

8.000.000.000

6,72%
5,67%

5,83%

5,18%

6.000.000.000

6%
4,99%
4%

4.000.000.000

2%

2.000.000.000

0%

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

година
Претприемачки приход и приход од имот

Глоби, судски и административни такси

Такси и надоместоци

Други владини услуги

Други неданочни приходи

% на неданочни приходи од вкупни приходи

Извор: Податоците се врз основа на завршни сметки на Буџет на РМ 2008-2017

Оттука може да се види ефективното оптоварување врз даночните обврзници т.е. стопанството многу
појасно отколку кога се разгледува исклучиво само даночното оптеретување. Ефектот дека истите се
зголемуваат и по апсолутна вредност и по учество во приходите како и во БДП е и резултат на
потребата за дополнително финансирање на институциите во било кој дел од јавниот сектор, иако
напомнуваме дека во овој дел не правиме анализа на што се користат овие средства, како се
распределуваат и колку е транспарентно, ефикасно и ефективно нивното трошење.
Неданочните и парафискални давачки негативно влијаат и врз одлуките кај инвеститорите за кои не
се пресудни само даночните стапки туку постојаноста и предвидливоста на регулативата за
неданочните и парафискалните давачки. Па оттука и потребата за рационализација на овие трошоци
со цел создавање на амбиент за кредибилно деловно планирање на субјектите, зголемена нивна
конкурентност и стимулација на инвестициите и раст на приватниот сектор.

4.2.
Симулација на ефектот од намалување на трошокот на
неданочни и парафискални давачки врз БДВ во прехранбената
индустрија и градежниот сектор
Во претходните поглавја го утврдивме просечниот годишен трошок по категорија на неданочни и
парафискални давачки по компанија во прехранбената индустрија и градежниот сектор согласно
податоците добиени од интервјуираните компании во нашиот примерок. Овие давачки се изразени не
само преку директните финансиски трошоци за плаќање на лиценци, одобренија, дозволи и
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комунални такси туку и преку индиректните опортунитетни трошоци. Индиректните опортунитетни
трошоци се пресметуваат како збир од трошокот за вработени за усогласување со регулатива и
загубената добивка од редовно работење како последица на времето на чекање во рамки на
административните процедури.
Со цел поедноставен преглед и пресметка во симулацијата изведени се следните претпоставки:
Бројот на компании по сектори останува непроменет;
Политичкиот амбиент во Македонија останува непроменет;
Продуктивноста на вработените во овие индустрии останува непроменета;
Нивото на техничко-технолошкиот развој на компаниите останува непроменет;
Ефикасноста на администрацијата останува на исто ниво;
Просечниот број на работни денови во годината изнесува 220 дена;
Нивото на побарувачка за производите и услугите т.е. пазарните услови за овие
индустрии останува непроменето;
Заштедите кои компаниите ќе ги остварат поради укинување/намалување на овие
давачки ќе бидат реинвестирани во компанијата, а нема да се поделат во дивиденди.
Инвестициите на компаниите влијаат директно кон зголемување на бруто домашниот
производ.
Имајќи предвид дека некои од неданочните и парафискалните давачки се еднократни плаќања, а
други се повеќекратни, во ова поглавје ги систематизираме неданочните и парафискални давачки на
прехранбената индустрија (Табела 12) и градежниот сектор (Табела 13) за да утврдиме кој е
просечниот годишен трошок за неданочни и парафискални давачки по компанија за периодот 20112015 година.
Согласно достапните податоци утврдивме дека една компанија од прехранбената индустрија има
просечен годишен трошок од 260.599 денари, додека компаниите од градежниот сектор имаат
просечен годишен трошок од 959.755 денари за неданочни давачки.
Покрај фактот дека некои од давачките се оценети од страна на интервјуираните компании како
несразмерни со повратната услуга што се добива од државата и истите треба да се намалат или
укинат, потенцијалните реформи треба дополнително да се фокусираат и во насока на забрзување
на административните процедури и ефикасноста на администрацијата. Како што може да се види од
табелите 12 и 13, голем дел од трошоците за неданочни и парафискални давачки произлегуваат од
трошоците за вработени кои посветуваат одреден дел од своето време за усогласување со
регулативата која според перцепцијата од компаниите од примерокот често се менува. Дополнително,
значаен дел од вкупните трошоци за неданочни давачки се токму индиректните опортунитетни
трошоци кои произлегуваат од загубената добивка од редовно работење поради времето на чекање
во административните процедури и изнесуваат повеќе од половина од вкупните трошоци за
неданочни давачки и во двете индустрии.
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Табела 12 Просечни годишни трошоци за неданочни и парафискални давачки во прехранбена индустрија за период
2011-2015 (во МКД)
Тип на неданочна
давачка

Лиценци

Дозволи

Одобренија

Комунални такси

Неданочни трошоци во прехранбена индустрија (МКД)
Повеќекратни
Еднократни
Тип на трошок
трошоци - годишно
трошоци (МКД)
ниво (МКД)
Трошок за издавање
17.619
40.384
лиценци
Трошок за вработени
3.369
3.343
Трошок во загубена
добивка од редовно
87.979
85.213
работење
Трошок за издавање
0
2.191
дозволи
Трошок за вработени
0
3.386
Трошок во загубена
добивка од редовно
0
80.071
работење
Трошок за издавање
5.854
0
одобренија
Трошок за вработени
3.363
0
Трошок во загубена
добивка од редовно
86.737
0
работење
Трошок за комунални такси
0
4.825
Трошок за вработени
0
202
Трошок во загубена
добивка од редовно
0
0
работење
ВКУПНО (МКД):

Вкупно просечни годишни
трошоци по компанија (МКД)
(за 2011-2015)
43.908
4.017
102.809
2.191
3.386
80.071
1.171
673
17.347
4.825
202
0
260.599

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС
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Табела 13: Просечни годишни трошоци за неданочни давачки во градежен сектор за период 2011-2015 (во МКД)
Неданочни трошоци во градежен сектор (МКД)
Тип на неданочна
давачка

Еднократни
трошоци
(МКД)

Повеќекратни трошоци годишно ниво
(МКД)

н.а.
н.а.

н.а.
н.а.

331.788

н.а.

н.а.
н.а.

н.а.
н.а.

н.а.

н.а.

н.а.
1.427

н.а.
н.а.

Трошок за комунални такси
Трошок за вработени

н.а.
н.а.
н.а.

888.112
5.000
н.а.

Трошок во загубена добивка
од редовно работење

н.а.

Тип на трошок

Лиценци

Трошок за издавање
лиценци
Трошок за вработени

Дозволи

Трошок во загубена добивка
од редовно работење
Трошок за издавање
дозволи
Трошок за вработени
Трошок во загубена добивка
од редовно работење
Трошок за издавање
одобренија
Трошок за вработени

Одобренија

Трошок во загубена добивка
од редовно работење

Комунални такси

Вкупно просечни годишни
трошоци по компанија
(МКД)
(за 2011-2015)

н.а.
ВКУПНО (МКД):

66.358

285
888.112
5.000

959.755

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Намалувањето на несразмерните или укинувањето на неадекватните неданочни давачки како и
унапредувањето на административните процедури и намалувањето на времето за чекање би донеле
одредени заштеди и во прехранбената индустрија и во градежниот сектор што преку зголемување на
оданочливата добивка би значело и зголемени даночни приходи или пак истите би можеле да бидат
искористени за нови инвестиции кои во иднина би генерирале дополнителен раст во економијата.
Во продолжение ќе разгледаме 3 различни хипотетички сценарија на симулација на ефектот од
намалувањето на трошокот на неданочните и парафискалните давачки врз промената на бруто
додадената вредност (БДВ) во секој од секторите:




Сценарио 1: Намалување на трошокот за неданочни давачки за 10%;
Сценарио 2: Намалување на трошокот за неданочни давачки за 15%;
Сценарио 3: Намалување на трошокот за неданочни давачки за 20%;

Притоа, во сите горенаведени сценарија се анализираат следните параметри:






Зголемување на просечната бруто додадена вредност за периодот 2011-2015 година;
Намалување на неданочните давачки во периодот 2011-2015 година;
Намалување на неданочните давачки како % од БДВ во периодот 2011-2015 година;
Зголемување на стапката на реалниот раст на бруто домашниот производ;
Зголемување на даночните приходи од данок на добивка.
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Прехранбена индустрија
Откако го утврдивме просечниот годишен трошок за неданочни давачки по компанија и познавајќи го
бројот на субјекти во рамки на целата прехранбена индустрија согласно податоците од Државен завод
за статистика, лесно можеме да го процениме и вкупниот износ на трошоци за неданочни давачки на
ниво на целата индустрија. Врз основа на податоците добиени од страна на 55-те компании од
примерокот, на ниво на цела прехранбена индустрија за периодот на анализа годишно се трошат во
просек 379 милиони денари на неданочни давачки (Табела 14).
Како што може да се види од табелата, просечната бруто додадената вредност во прехранбената
индустрија за периодот од 2011-2015 година изнесува 6.376 милиони денари. Согласно трите
сценарија, при намалување на трошоците за неданочни плаќања за 10%, просечната годишна бруто
додадена вредност за периодот би изнесувала 6.414 милиони денари, при намалување на трошоците
за неданочни плаќања за 15%, просечната годишна бруто додадена вредност за периодот би
изнесувала 6.433 милиони денари, додека при намалување на неданочни плаќања за 20%,
просечната годишна бруто додадена вредност за периодот би изнесувала 6.452 милиони денари.
Потенцијалниот раст на бруто додадената вредност во прехранбената индустрија при намалување на
трошоците за неданочните давачки за сите три сценарија е претставен на График 14 подолу.
Табела 14: БДВ во прехранбена индустрија по сценарија (мил. МКД)
Година

2011

2012

2013

2014

2015

Просечна
вредност

Бр. на фирми во прехранбена
индустрија

1.429

1.430

1.420

1.478

1.529

/

Трошок за неданочни давачки
на ниво на индустрија
(мил. МКД)

372,40

372,66

370,05

385,17

398,46

379,75

Нулто сценарио: БДВ во
прехранбена индустрија
(тековни цени во мил. МКД)

3.430

3.881

7.170

8.241

9.158

6.376

Сценарио 1: БДВ во
прехранбена индустрија при
10% намалени неданочни
давачки
(мил. МКД)

3.467

3.918

7.207

8.280

9.198

6.414

Сценарио 2: БДВ во
прехранбена индустрија при
15% намалени неданочни
давачки
(мил. МКД)

3.486

3.937

7.226

8.299

9.218

6.433

Сценарио 3: БДВ во
прехранбена индустрија при
20% намалени неданочни
давачки
(мил. МКД)

3.504

3.956

7.244

8.318

9.238

6.452

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС
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График 14: Раст на БДВ во прехранбена индустрија по сценарија (мил. МКД)

Потенцијален раст на БДВ во прехрамбена индустрија при
намалување на неданочните давачки
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Сценарио 3: БДВ во прехрамбена индустрија (мил. МКД) при 20% намалени
неданочни давачки
Сценарио 2: БДВ во прехрамбена индустрија (мил. МКД) при 15% намалени
неданочни давачки
Сценарио 1: БДВ во прехрамбена индустрија (мил. МКД) при 10% намалени
неданочни давачки
Нулто сценарио: БДВ во прехрамбена индустрија (по тековни цени во мил.
МКД)

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Согласно трите сценарија, вкупниот износ кој би се заштедил за 5 години (2011-2015) на ниво на цела
прехранбена индустрија од 10% намалување на трошоците за неданочни давачки би изнесувал 190
милиони денари, при намалување од 15% - 285 милиони денари, а при намалување од 20% - 380
милиони денари.
Табела 15: Намалување на неданочните и парафискалните давачки во апсолутен износ по сценарија (мил. МКД)

Намалување на неданочни давачки во апсолутен износ во прехранбена индустрија
(мил. МКД)
Година
2011
2012
2013
2014
2015

Вкупно

Намалување на неданочни давачки од 10%

37

37

37

39

40

190

Намалување на неданочни давачки од 15%

56

56

56

58

60

285

Намалување на неданочни давачки од 20%

74

75

74

77

80

380

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Така, според сценарио 1 - намалувањето на трошоците за неданочни давачки за 10% би резултирало
во просечен годишен раст на бруто додадената вредност за 0,69%, според сценарио 2 намалувањето на трошоците за неданочни давачки за 15% би резултирало во просечен раст на бруто
додадената вредност за 1,04%, а според сценарио 3 - намалувањето на трошоците за неданочни
давачки за 20% би резултирало во просечен раст на бруто додадената вредност за 1,39% (Табела
16).
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Табела 16: Промена на БДВ на прехранбена индустрија во % при дадени сценарија

Промена на БДВ на прехранбена индустрија во % при дадени сценарија во споредба со БДВ
во дадената година
Година
Намалување на неданочни давачки од
10%
Намалување на неданочни давачки од
15%
Намалување на неданочни давачки од
20%

2011

2012

2013

2014

Просек
(во %)

2015

1,09

0,96

0,52

0,47

0,44

0,69

1,63

1,44

0,77

0,70

0,65

1,04

2,17

1,92

1,03

0,93

0,87

1,39

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Промената која би настанала со намалување на неданочните давачки согласно трите сценарија може
да се види и преку промената на стапката на реалниот раст на бруто домашниот производ. Како што
може да се види од табела 17 и 18 – стапката на реалниот раст на бруто домашниот производ расте
со намалување на неданочните приходи.
Табела 17: Стапката на реален раст при намалување на трошоците за неданочни давачки во прехранбена
индустрија (%)

Година
БДП стапка на реален раст (%)

2011
2,350

2012
-0,466

2013
2,925

2014
3,629

2015
3,856

БДП стапка на реален раст при намалување на неданочни
давачки за 10% (%)

2,360

-0,456

2,935

3,639

3,866

БДП стапка на реален раст при намалување на неданочни
давачки за 15% (%)

2,365

-0,451

2,940

3,644

3,871

БДП стапка на реален раст при намалување на неданочни
давачки за 20% (%)

2,370

-0,446

2,945

3,649

3,875

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС
Табела 18: Кумулативен ефект - промена на стапката на реален раст на БДП при намалување на неданочни давачки
по сценарио во прехранбена индустрија (изразена во п.п.)

Прехранбена индустрија
Кумулативен ефект - промена на стапката на
реален раст на БДП при намалување на
неданочни давачки за 10%, во п.п.
Кумулативен ефект - промена на стапката на
реален раст на БДП при намалување на
неданочни давачки за 15%, во п.п.
Кумулативен ефект - промена на стапката на
реален раст на БДП при намалување на
неданочни давачки за 20%, во п.п.

2011

2012

2013

2014

2015

0,010

0,019

0,030

0,040

0,050

0,015

0,029

0,045

0,060

0,074

0,020

0,039

0,059

0,079

0,099

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Кумулативниот ефект од намалувањето на неданочните давачи кај прехранбената индустрија врз
растот на БДП според сценарио 1 (намалување на неданочни трошоци од 10%) би бил зголемен раст
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во 2015 од 0,05 п.п., од сценарио 2 (намалување на неданочни трошоци од 15%) би бил 0,074 п.п. и
според сценарио 3 (намалување на неданочни трошоци од 20%) би бил 0,099 п.п.
Во Табела 19 се претставени очекуваните даночни приходи од данок на добивка при намалување за
неданочни давачки во прехранбената индустрија. Ова очекување произлегува од претпоставката дека
заштедите од намалувањето на неданочните давачки ќе резултираат во зголемени добивки, а со тоа
и со зголемени даночни приходи во буџетот.
Табела 19: Очекувани даночни приходи од данок на добивка при намалување на трошоците за неданочни давачки во
прехранбена индустрија (во мил.МКД)

Прехранбена индустрија

2011

2012

2013

2014

2015

Даночни приходи од данок на добивка (мил. МКД)

3.888

3.652

4.421

5.060

12.024

Очекувани даночни приходи од данок на добивка при
намалување на трошоците за неданочни давачки во
прехранбена индустрија за 10% (мил. МКД)

3.892

3.656

4.425

5.064

12.028

Очекувани даночни приходи од данок на добивка при
намалување на трошоците за неданочни давачки во
прехранбена индустрија за 15% (мил. МКД)

3.894

3.658

4.427

5.066

12.030

Очекувани даночни приходи од данок на добивка при
намалување на трошоците за неданочни давачки во
прехранбена индустрија за 20% (мил. МКД)

3.895

3.659

4.428

5.068

12.032

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Градежен сектор
Според Табела 13, врз основа на податоците добиени од страна на 55-те компании од примерокот,
на годишно ниво компаниите од градежниот сектор за периодот на анализа во просек трошат по
959.755 денари на неданочни и парафискални давачки. Имајќи го предвид бројот на фирми (табела
20) во градежниот сектор можеме да го процениме просечниот годишен трошок за неданочни и
парафискални давачки во градежниот сектор кој за периодот 2011-2015 изнесува 3,792 милиони
денари на ниво на цел сектор.
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Табела 20: БДВ во градежен сектор по сценарија (во мил. МКД)

Година

3.774

3.909

3.982

3.959

4.133

Просечна
вредност
/

3,622

3,752

3,822

3,800

3,967

3,792

24.215

26.695

35.725

36.555

39.687

32.575

24.577

27.070

36.107

36.935

40.084

32.955

24.758

27.258

36.298

37.125

40.282

33.144

24.939

27.445

36.489

37.315

40.480

33.334

2011

Бр. на фирми во градежна индустрија
Трошок за неданочни давачки на
ниво на индустрија (мил. МКД)
Нулто сценарио: БДВ во градежна
индустрија (по тековни цени во мил.
МКД)
Сценарио 1: БДВ во градежна
индустрија при 10% намалени
неданочни давачки (мил. МКД)
Сценарио 2: БДВ во градежна
индустрија при 15% намалени
неданочни давачки (мил. МКД)
Сценарио 3: БДВ во градежна
индустрија при 20% намалени
неданочни давачки(мил. МКД)

2012

2013

2014

2015

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Како што може да се види од табелата погоре, просечната бруто додадената вредност во градежниот
сектор за периодот од 2011-2015 година изнесува 32.575 милиони денари. Согласно трите сценарија,
при намалување на трошоците за неданочни плаќања за 10%, просечната годишна бруто додадена
вредност за периодот би изнесувала 32.955 милиони денари; при намалување на неданочни плаќања
за 15%, просечната годишна бруто додадена вредност за периодот би изнесувала 33,144 милиони
денари, додека при намалување на неданочни плаќања за 20%, просечната годишна бруто додадена
вредност за периодот би изнесувала 33.334 милиони денари. Потенцијалниот раст на бруто
додадената вредност во градежниот сектор при намалување на трошоците за неданочните давачки
се претставени на График 15 подолу.
График 15: Раст на БДВ во градежен сектор по сценарија (во мил. МКД)

Потенцијален раст на БДВ во градежна индустрија при
намалување на неданочните давачки
200.000

100.000

0

2011

2012

2013

2014

2015

Сценарио 3: БДВ во градежна индустрија (мил. МКД) при 20% намалени
неданочни давачки
Сценарио 2: БДВ во градежна индустрија (мил. МКД) при 15% намалени
неданочни давачки
Сценарио 1: БДВ во градежна индустрија (мил. МКД) при 10% намалени
неданочни давачки
Нулто сценарио: БДВ во градежна индустрија (по тековни цени во мил. МКД)

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС
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Согласно трите сценарија, вкупниот износ кој би се заштедил за 5 години (2011-2015) на ниво на цел
градежен сектор од 10% намалување на трошоците за неданочни давачки би изнесувал 1.896
милиони денари, при намалување од 15% би изнесувал 2.844 милиони денари, а од намалување од
20% би бил 3.792 милиони денари.
Табела 21: Намалување на неданочните и парафискални давачки во апсолутен износ (мил. МКД)

Намалување на неданочни давачки во апсолутен износ во градежен сектор
(мил. МКД)
Година
2011 2012 2013 2014 2015

Вкупно

Намалување на неданочни давачки од 10%

362

375

382

380

397

1.896

Намалување на неданочни давачки од 15%

543

563

573

570

595

2.844

Намалување на неданочни давачки од 20%

724

750

764

760

793

3.792

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Така, според сценарио 1, намалување на трошоците за неданочни давачки за 10% би резултирало во
просечен раст на бруто додадената вредност на секторот за 1,2%, според сценарио 2 намалување на
трошоците за неданочни давачки за 15% би резултирало во просечен раст на бруто додадената
вредност за 1,8%, а според сценарио 3 намалување на трошоците за неданочни давачки за 20% би
резултирало во просечен раст на бруто додадената вредност за 2,4% (Табела 21).
Табела 22: Промена на БДВ на градежен сектор во % при дадени сценарија во споредба со БДВ во дадената година

Промена на БДВ на градежен сектор во % при дадени сценарија во споредба со БДВ во
дадената година
Година
Намалување на неданочни давачки од 10%
Намалување на неданочни давачки од 15%
Намалување на неданочни давачки од 20%

2011
1,50
2,24
2,99

2012
1,41
2,11
2,81

2013
1,07
1,60
2,14

2014
1,04
1,56
2,08

Просек

2015
1,00
1,50
2,00

1,20
1,80
2,40

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Промената која би настанала со намалување на неданочните давачки согласно трите сценарија може
да се види и преку промената на стапката на реалниот раст на бруто домашниот производ. Како што
може да се види од табела 22 стапката на реалниот раст на бруто домашниот производ расте со
намалување на неданочните приходи.
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Табела 23: Промена на стапката на реален раст при намалување на трошоците за неданочни давачки во градежна
индустрија (%)

Година

2011

БДП стапка на реален раст (%)
БДП стапка на реален раст при намалување на
неданочни давачки за 10% (%)
БДП стапка на реален раст при намалување на
неданочни давачки за 15% (%)
БДП стапка на реален раст при намалување на
неданочни давачки за 20% (%)

2012

2013

2014

2015

2,350

-0,466

2,925

3,629

3,856

2,446

-0,368

3,025

3,726

3,953

2,495

-0,319

3,075

3,774

4,002

2,543

-0,270

3,125

3,822

4,051

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Табела 24: Кумулативен ефект - промена на стапката на реален раст на БДП при намалување на неданочни давачки
по сценарио во градежен сектор во п.п.

Градежен сектор

2011

2012

2013

2014

2015

Кумулативен ефект - промена на стапката на реален
раст на БДП при намалување на неданочни давачки
за 10%, во п.п.

0,097

0,192

0,298

0,397

0,496

Кумулативен ефект - промена на стапката на реален
раст на БДП при намалување на неданочни давачки
за 15%, во п.п.

0,145

0,288

0,448

0,597

0,745

Кумулативен ефект - промена на стапката на реален
раст на БДП при намалување на неданочни давачки
за 20%, во п.п.

0,193

0,384

0,598

0,796

0,994

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Кумулативниот ефект од намалувањето на неданочните давачи во градежниот сектор врз растот на
БДП според сценарио 1 (намалување на неданочни трошоци од 10%) би бил зголемен раст во 2015
од 0,496 п.п., од сценарио 2 (намалување на неданочни трошоци од 15%) би бил 0,745 п.п. и според
сценарио 3 (намалување на неданочни трошоци од 20%) би бил 0,994 п.п.
Во Табела 25 се претставени очекуваните даночни приходи од данок на добивка при намалување за
неданочни давачки во прехранбената индустрија. Ова очекување произлегува од претпоставката дека
заштедите од намалувањето на неданочните давачки ќе резултираат во зголемени добивки, а со тоа
и со зголемени даночни приходи во буџетот.
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Табела 25: Очекувани даночни приходи од данок на добивка при намалување на трошоците за неданочни давачки во
Градежен сектор (мил. МКД)

Година
Даночни приходи од данок на добивка
(мил. МКД)

2011

2012

2013

2014

2015

3.888

3.652

4.421

5.060

12.024

Очекувани даночни приходи од данок на добивка при
намалување на трошоците за неданочни давачки во
Градежен сектор за 10%
(мил. МКД)

3.924

3.690

4.459

5.098

12.064

Очекувани даночни приходи од данок на добивка при
намалување на трошоците за неданочни давачки во
Градежен сектор за 15%
(мил. МКД)

3.942

3.708

4.478

5.117

12.084

Очекувани даночни приходи од данок на добивка при
намалување на трошоците за неданочни давачки во
Градежен сектор за 20%
(мил. МКД)

3.960

3.727

4.497

5.136

12.103

Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

Заштедите кои двете индустрии би ги имале доколку се укинат или намалат неданочните давачки или
доколку се зголеми ефикасноста на администрацијата и брзината на административните процедури
би значеле и дополнителни даночни приходи преку зголемување на оданочивите добивки на фирмите
доколку истите не се реинвестираат во фирмата.
Табела 26: Зголемување на даночните приходи од данок на добивка (мил.МКД)
Прехранбена индустрија
Дополнителни
даночни приходи
2011-2015
(мил. МКД)

Вкупен дополнителен данок за
2011-2015
(мил. МКД)

Градежен сектор

Дополнителен просечен
данок по година
(мил. МКД)

Вкупен дополнителен
данок за 2011-2015
(мил. МКД)

Дополнителен
просечен данок по
година
(мил. МКД)

Сценарио 1

18,99

3,80

189,62

37,92

Сценарио 2

28,48

5,70

284,43

56,89

Сценарио 3

37,97
7,59
379,24
Извор: Пресметки на авторите врз основа на податоци од прашалник за компаниите и податоци од ДЗС

75,85

Под оваа претпоставка износот на дополнителни јавни приходи од данок на добивка од
прехранбената индустрија би изнесувале околу 3,8 милиони МКД годишно во првото сценарио, 5,7
милиони МКД во второто сценарио и 7,5 милиони МКД во третото сценарио, а во градежниот сектор
би биле околу 37,92 милиони денари во првото сценарио, 56,89 милиони МКД во второто сценарио и
75,85 милиони МКД во третото сценарио.
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5. Преглед на регулатива, правна анализа
5.1.
Градежен сектор
Во областа на градежниот сектор обработени се „неданочните и парафискални давачки„ кои
деловните субјекти задолжително ги плаќаат со цел за вршење на дејноста, а се предмет на
уредување на Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање. Исто така,
даден е преглед и на „неданочните и парафискални давачки„ кои не се задолжителни за деловните
субјекти од областа на градежниот сектор, но кои во одредени ситуации можат да се јават како трошок
за овие субјекти. Овие давачки се предмет на уредување на:
 Законот за административни такси;
 Законот за катастар на недвижности; и
 Законот за градежно земјиште.
Закон за градење
Правните лица од градежниот сектор, согласно Законот за градење 12 плаќаат надоместоци за
добивање на следните лиценци:
а) Лиценца за проектирање;
б) Лиценца за ревизија на проектна документација;
в) Лиценца за изведувач; и
г) Лиценца за надзор
Физичките лица во областа на градежниот сектор плаќаат надоместоци за добивање на следните
овластувања:
а) Овластување за проектирање;
б) Овластување за ревизија на проектна документација;
в) Овластување за инженер за изведба; и
г) Овластување за надзорен инженер.
Лиценца за проектирање
Согласно член 16 од Законот за градење, Правно лице за проектирање на градби од прва категорија
треба да има лиценца А за проектирање, а за градби од втора категорија лиценца Б за проектирање.
Лиценца за ревизија на проектна документација
Согласно член 23 од Законот, правно лице за вршење на ревизија на проекти за градби од прва
категорија треба да има лиценца А за ревизија на проектна документација, а за градби од втора
категорија лиценца Б за ревизија на проектна документација.
Лиценца за изведувач
Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13,
27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15 и 31/2016
12
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Согласно член 26 од Законот, за изведување на градби од прва категорија правно лице треба да има
лиценца А за изведувач, а за изведување на градби од втора категорија правното лице треба да има
лиценца Б за изведувач.
Лиценца за надзор
Согласно член 34 од Законот, правно лице за вршење на надзор на изградба на градби од прва
категорија треба да има лиценца А за надзор а за градби од втора категорија треба да има
лиценца Б за надзор.
Лиценците пропишани со овој закон се издаваат за период од седум години и истите не можат
да се пренесуваат на друго лице. Лиценците ги издава Министерството за транспорт и врски. За
добивање на горе наведените лиценци правните лица плаќаат соодветен надоместок. Висината
на надоместокот во зависност од видот на лиценцата ја утврдува министерот за транспорт и
врски со Правилник за висината на надоместокот за добивање на лиценци („Сл. весник на РМ„
бр. 143/09 и 186/11) при што истата не може да биде пониска од 200 евра во денарска
противвредност ниту повисока од 3.000 евра во денарска противвредност.
Средствата остварени од надоместокот се приход на Буџетот на Република Македонија.
Лиценцата по истекот на рокот за кој е издадена може да се обнови доколку правното лице ги
исполнува условите пропишани со овој закон. За обновување на лиценцата не се плаќа
пропишаниот надоместок за добивање на истата.

Овластување за проектирање
За проектирање на градби од прва категорија Комората на овластени архитекти и инженери, согласно
член 17 од Законот, на физичките лица им издава овластување А за изработка на проектна
документација, а за градби од втора категорија, овластување Б за изработка на проектна
документација
Овластување за ревизија на проектна документација;
За вршење на ревизија на градби од прва категорија, Комората на овластени архитекти и инженери,
согласно член 24 од Законот, на физичките лица им издава овластување А за ревизија на проектна
документација, а за градби од втора категорија, овластување Б за ревизија на проектна
документација.
Овластување за инженер за изведба
За раководење со изградбата на градби од прва категорија, Комората на овластени архитекти и
инженери, согласно член 31 од Законот, на физичките лица им издава овластување А за инженер за
изведба, а за градби од втора категорија овластување Б за инженер за изведба.
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Овластување за надзорен инженер
За вршење на надзор на градби од прва категорија Комората на овластени архитекти и инженери,
согласно член 35 од Законот, на физичките лица им издава овластување А за надзорен инженер, а
за градби од втора категорија овластување Б за надзорен инженер.
Овластувањата пропишани со овој закон се издаваат за период од пет години и истите не можат
да се пренесуваат на друго лице. Овластувањата ги издава, одзема и води регистар за издадени
и одземени овластувања Комората на овластени архитекти и инженери.
За добивање на овластувањата се плаќа надоместок согласно со ценовникот за јавни услуги, кој,
согласно член 109 став 1 точка 7 од Законот, го донесува Комората на овластени архитекти и
инженери.
Средствата остварени од надоместокот за добивање на овластувањата се приход на Комората на
овластени архитекти и овластени инженери. Овластувањето по истекот на рокот за кој е издадено
може да се обнови на барање на физичкото лице. За обновување на овластувањето не се плаќа
надоместок.

Покрај плаќање на надоместоци за погоре наведените лиценци и овластувања, Законот пропишува и
надоместок за добивање на лиценца за управител на градба и лиценца за управител за тековно и
инвестиционо одржување на објекти од прва и втора категорија.
Управител на градба
При изградба на градби од членот 57 на овој закон инвеститорот, согласно 14 од Законот, може да
определи управител на градба кој во негово име ги води сите организациони работи, ги следи сите
фази на градење и врши финансиско и материјално следење на средствата во процесот на
изградбата, се до добивање на одобрение за употреба. Управител на градба може да биде правно
лице кое има лиценца за управител на градба.
Управител за тековно и инвестиционо одржување на објекти од прва и втора категорија
Сопственикот на објектот е должен преку тековно и инвестиционо одржување да ги сочува основните
барања за градбата, во согласност со проектот за употреба и одржување. За наведените работите
сопственикот на објектот, согласно член 98 од Законот може да определи правно лице - управител за
тековно и инвестиционо одржување на објекти од прва и втора категорија (освен за станбени објекти
над три нивоа) од членот 57 од Законот. Управител на одржување може да биде правно лице кое има
лиценца за управител на одржување.
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Други надоместоци пропишани со Законот за градење:
Мислење за проектиран степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка
заштита на градба
За мислење за проектиран степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градби
за кои согласно прописите за проектирање, основниот проект треба да содржи градежно
конструктивен проект, согласно член 4-а од Законот, се плаќа надоместок од страна на инвеститорот
кој се утврдува со Ценовникот13 за висината на надоместокот за мислењата за проектираниот и
изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита ( „Сл. весник на РМ„ бр.
28/14 ) кој е донесен од страна на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
– ИЗИИС.
Прегледот на „неданочните давачки„ кои правните и/или физичките лица од областа на градежниот
сектор ги плаќаат врз основа на Законот за градење и подзаконските акти, односно актите на Комората
на овластени архитекти и инженери или на други правни лица кои вршат јавни овластувања.
Закон за просторно и урбанистичко планирање
Правните лица, согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) плаќаат надоместоци за следните лиценци:
 Лиценца за изработување на урбанистички планови
 Лиценца за ревизија на урбанистички планови
Физичките лица, дипломиран инженери - архитекти, согласно Законот за просторно и урбанистичко
планирање плаќаат надоместоци за следните овластувања :
 Овластување за изработување на урбанистички планови
 Овластување за ревизија на урбанистички планови
Лиценца за изработување на урбанистички план
Согласно член 16 од Законот, изработување на урбанистички планови, урбанистичко-плански
документации, урбанистичко-проектни документации и регулациски план на генерален урбанистички
план можат да вршат правни лица кои поседуваат лиценца за изработување на урбанистички
планови.
Лиценца за ревизија на урбанистички план
Ценовникот може да се најде на следната веб страна:
http://msz.iziis.ukim.edu.mk/Docs/6_Cenovnik_sl_vesnik_28_od_2014.pdf
13
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Согласно член 16 од Законот, стручна ревизија на урбанистички планови, урбанистичко-плански
документации и проекти за инфраструктура можат да вршат правни лица кои поседуваат лиценца за
ревизија на урбанистички планови.
Овластување за изработување на урбанистички планови
Согласно член 16 од Законот, носител на изработувањето на урбанистичките планови односно планер
потписник на планската документација во правното лице кое поседува лиценца за изработување на
урбанистички планови, може да биде дипломиран инженер-архитект кој поседува овластување за
изработување на урбанистичките планови.
Овластување за изработување на урбанистички планови издава Комората на овластени инженери и
архитекти.
Овластување за ревизија на урбанистички план
Согласно член 16 од Законот, носител на изработувањето на стручната ревизија односно ревидентпотписник на извештајот за стручната ревизија во правното лице кое поседува лиценца за ревизија
на урбанистички планови, може да биде дипломиран инженер-архитект кој поседува овластување за
ревизија на урбанистичките планови.
Овластување за ревизија на урбанистички планови издава Комората на овластени инженери и
архитекти.
Лиценците предвидени со овој закон се издаваат за период од седум години, а овластувањата
за период од пет години. Лиценците ги издава Министерството за транспорт и врски, додека
овластувањата Комората на овластени архитекти и овластени инженери.
За добивање на лиценца односно овластување правните лица односно физичките лица плаќаат
соодветен надоместок. Висината на надоместокот за добивање на лиценца кој не може да биде
повисок од 1.000 евра во денарска противвредност, како и за добивање на овластување кој не
може да биде повисок од 100 евра во денарска противвредност, се утврдува со Правилникот за
начинот за издавање, обновување и одземање на лиценците и овластувањата, формата и
содржината на образецот на лиценците и овластувањата, висината на надоместокот за
издавање на лиценците и овластувањата, како и формата, содржината и начинот на водењето
на регистрите („Службен весник на РМ„ бр. 107/16) кој го пропишува министерот за транспорт и
врски.
Средствата остварени од надоместокот за добивање на лиценца се приход на Буџетот на
Република Македонија, а средствата остварени од надоместокот за добивање на овластувањата
се приход на Комората на овластени инженери и архитекти.

Други надоместоци пропишани со Законот за просторно и урбанистичко планирање:
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Надоместок за изработка и стручна ревизија на урбанистички планови, урбанистичкоплански документации, урбанистичко-проектни документации како и при изработка на
регулациски план на генерален урбанистички план
Правните лица кои поседуваат лиценца за изработување на урбанистички планови и лиценца за
ревизија на урбанистички планови, при изработка и стручна ревизија на урбанистички планови,
урбанистичко-плански документации, урбанистичко-проектни документации како и при изработка на
регулациски план на генерален урбанистички план, за извршените услуги, согласно член 16 од
Законот наплаќаат надоместок согласно Ценовникот14 за урбанистичко плански услуги кои ги даваат
лиценцираните фирми за урбанистичко планирање донесен од Комората на овластени инженери и
архитекти, по претходна согласност на Владата на Република Македонија.
Прегледот на „неданочните давачки„ кои правните и/или физичките лица од областа на градежниот
сектор ги плаќаат врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските
акти, односно актите на Комората на овластени архитекти и инженери или на други правни лица кои
вршат јавни овластувања, дадени се во Табела 2 која е составен дел на ова анализа.
Закон за административните такси
Административни такси се плаќаат за списите и дејствата во управните работи кај органите на
државната управа, органите на општината, органите на општините во Градот Скопје и органите на
Градот Скопје според одредбите на Законот за административните такси. 15
Согласно член 3 од Законот, таксите се плаќаат по таксената тарифа, која е составен дел на Законот,
што значи дека таксата не може да се наплатува ако со тарифата не е пропишана, ниту да се
наплатува во поголем или помал износ од пропишаниот, освен доколку со друг закон и со
меѓународен договор не е определено поинаку.
Под таксен обврзник, согласно членот 4 од Законот, се подразбира лице по чие барање постапката
се покренува, односно се вршат дејствија согласно таксената тарифа. Доколку за иста такса постојат
двајца или повеќе таксени обврзници, нивната обврска е солидарна.
Административните такси кои се предвидени во точка 5 од Тарифата на административните такси,
која е составен дел на Законот, „Градежни такси„ не се задолжителни за вршење на дејноста од страна
на деловните субјекти во областа на градежниот сектор, но се поврзани со овој сектор.
Прегледот на административните такси кои правните и/или физичките лица од областа на градежниот
сектор ги плаќаат врз основа на Законот за административните такси дадени се во Табела 3 која е
составен дел на ова анализа.
Закон за градежно земјиште

Ценовникот може да се најде на следната веб страна: http://www.komoraoai.mk/images/komora/informator/Ценовник
„Службен весник на Република Македонија” број 17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004, 95/2005, 70/2006, 92/2007,
88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10, 17/11, 84/12, 192/15 и 23/16).
14
15

55

Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата
Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор

Согласно член 96 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број
15/15, 98/15, 193/15, 226/15 и 31/16) за уредување на градежно земјиште (изградба на објекти на
комунална инфраструктура, заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела од
јавен пат, поставување на водоводна, фекална и атмосферска канализација и друга инсталација со
приклучоци до градежната парцела) се плаќа надоместок чија висина, согласно член 96 од Законот,
ја утврдуваат општините, општините во градот Скопје и градот Скопје.
Овој надоместок не е задолжителен за деловните субјекти од областа на градежниот сектор, туку
плаќањето на истиот, согласно член 96 од Законот, е обврска на инвеститорот. Меѓутоа, овој
надоместок е поврзан со вршењето на градежната дејност, поради што е даден преглед на
надоместоците за уредување на градежно земјиште.
Закон за катастар на недвижности
Иако користењето и увидот на податоците од ГКИС (Геодетско-катастарскиот информационен систем)
не е обврска на деловните субјекти од областа на градежниот сектор со цел за вршење на дејноста,
дел од овие податоци, кои вообичаено ги обезбедуваат сопствениците на градежното земјиште и на
објектите, односно инвеститорите, претставуваат предуслов за вршење на градежната дејност.
Согласно член 36 од Законот за катастар на недвижности 16 за користење и увид на податоците од
ГКИС се плаќа надоместок, освен кога податоците се издаваат за сопствени потреби на
министерствата.
Висината на надоместокот за користење и за увид на податоците од ГКИС зависи од реалните
трошоци за нивното изготвување, видот на податоците (описни/просторни), содржината на
податоците (за визуализиран приказ по единица мерка: метар за должина/висина/длабочина и метар
квадратен/кубен, за описни податоци по обемот на податоци), формата на податоците
(електронска/писмена), количината на податоците (број на истоветни издадени податоци) и друго.
Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, врз основа на овластувања содржани во
Законот, ги има донесено следните тарифи17:






16
17

Тарифник за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско –
катастарскиот информационен систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.116/14,
1/15 и 42/16).
Тарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурите објекти во
катастарот на инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.1/15 и
179/17);
Тарифник за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со
незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на
инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности („Службен весник на
Република Македонија” број 1/15, 98/15 и 179/17);
Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени
геодетски работи („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14);

(„Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16),
Тарифниците може да се најдат на следната веб страна: http://www.katastar.gov.mk/прописи/тарифници
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Тарифник за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на
трговците поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи („Службен
весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 , 115/14 и 94/15);
Тарифник за висината на надоместокот за издавање на овластување за изработка на
картографски производи, како и висината на надоместокот за издавање на согласност за
ставање во употреба на картографскиот производ („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/13 и 30/14);
Тарифник за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци
поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 40/08 и 158/1028 );
Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетски елаборати за извршени
геодетски работи за посебни намени и заверка на копии од катастарски план (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 40/08 и 153/09 година);
Тарифник за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од геодетскокатастарскиот информационен систем („Сл. весник на РМ” бр.153/09 и 149/12); и
Тарифник за висината на надоместоците за запишување во катастарот на недвижностите
(„Сл. весник на РМ” бр.153/09)

5.2.

Прехранбена индустрија

Прехранбената индустрија ја чинат повеќе потсектори меѓу кои и:









Мелничко-пекарска индустрија;
Кондиторска индустрија;
Индустрија за преработка и производство на масло;
Индустрија за преработка на овошје и зеленчук;
Млекарска индустрија;
Индустрија за конзервирање на риби;
Индустрија за преработка и производство на месо и
Индустрија за алкохолни пијалаци.

Во областа на прехранбената индустрија обработени се „неданочните и парафискалните давачки„
кои „операторите на храна (правни и физички лица)„ ги плаќаат согласно Законот за безбедност на
храната и Законот за административните такси како услов за започнување со вршење на дејност(и)
во прехранбениот сектор, како и во текот на вршењето на самата дејност. Правните и физичките
лица од прехранбената индустрија (операторите на храна) согласно Законот за безбедност на
храната18 ги плаќаат следните надомести:
Законот за безбедност на храната
Надомест за контрола

18

(„Службен весник на Република Македонија" број 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16).
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Активности и официјални контроли на храна

Операторите за храна, согласно член 104 од Законот плаќаат надоместок за:
1) сите активности и официјални контроли на храна која се произведува и става во промет; и
2) сите активности и официјални контроли на храна која се увезува во Република Македонија.
Висината на надоместоците и начинот на наплата ги пропишува Владата на Република Македонија
врз основа на реално потребните трошоци за нивно спроведување. Средствата од надоместоците се
уплаќаат во Буџетот на Република Македонија.


Официјална контрола на увоз на храна од неживотинско потекло

Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно член 88 од Законот врши редовни официјални
контроли при увоз на храна од неживотинско потекло во Република Македонија во согласност со овој
закон. Врз основа на познат или ризик кој се појавува, Агенцијата изготвува и ажурира листа на храна
од неживотинско потекло, која треба да е предмет на зголемен интензитет на официјални контроли
на гранично инспекциско место на влез на територијата на Република Македонија. За спроведување
на овие контроли операторите со храна плаќаат надоместок во висина на вистински направените
трошоци за нивно спроведување, кој го пропишуваа директорот на Агенцијата.


Дополнителни официјални контроли

Кога Агенцијата ќе утврди одредена неусогласеност од која произлегуваат официјални контроли кои
ги надминуваат вообичаените контролни активности на Агенцијата утврдени со овој закон и прописите
донесени врз основа на овој закон, трошоците настанати при нивното спроведување ќе ги поднесува
операторот за храна, односно операторот кој ги поседува или ги чува производите во времето кога се
вршат официјалните контроли. Висината на надоместоците, односно трошоците и начинот на
наплата, согласно член 105 од Законот ги пропишува Владата на Република Македонија врз основа
на реално потребните трошоци за нивно спроведување а истите се уплаќаат на сметката на
Агенцијата
Надомест за сертификати и одобренија


Сертификат за безбедност на производ

По барање на операторот за храна за храната наменета за извоз, а произведена согласно со Законот
и прописите донесени врз основа на истиот, согласно член 13 од Законот се издава сертификат за
безбедност на производот од страна на Агенцијата. Директорот на Агенцијата ја пропишува висината
на трошоците во постапката за издавање на сертификатот за безбедност по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.


Одобрување на објекти и оператори со храна од животинско потекло
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Според член 51 став (2) од Законот за безбедност на храната, на барање од операторите со храна,
Агенцијата издава одобрение за објекти и оператори со храна, и истовремено води регистар на
одобрени објекти и оператори со храна од животинско потекло.


Одобрение за задолжителни информации за храната

Операторот со храна, согласно член 29 – г од Законот е должен на означувањето на храната да наведе
задолжителни информации за храната кои се пропишани со Законот. Директорот на Агенцијата ја ги
пропишува висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение, по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.


Одобрување на здравствени тврдења

Висината на трошоците за одобрување на здравствени тврдења, согласно член 30 –а од Законот се
определуваат во зависност од времето потребно за разгледување на документацијата кон барањето
и стручната експертиза и се на товар на подносителот на барањето.


Одобрение за ставање во промет на производот од групата на ГМО храна

Директорот на Агенцијата во согласност со министерот за здравство и министерот за животна средина
и просторно планирање ги пропишува посебните барања за безбедност на ГМО храна, означувањето
и барањата за следливост на прехранбените производи кои содржат ГМО храна или се составени од
ГМО, барањата за следливост на храната произведена од ГМО по претходно добиена согласност од
Владата на Република Македонија. Директорот на Агенцијата, согласно член 56 од Законот ја
пропишува висината на трошоците во постапката за издавање одобрение за ставање во промет на
производот од групата на ГМО храна по претходно добиена согласност од Владата на Република
Македонија.


Одобрението за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска
вода и друга пакувана вода

Директорот на Агенцијата, согласно член 57 од Законот, ги пропишува посебните барања за
безбедност на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода во согласност со
општите барања за безбедност, како и висината на трошоците во постапката за издавање на
одобрението за полнење и ставање во промет на природна минерална вода, изворска вода и друга
пакувана вода по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.


Одобрение и/или мислење за производство и увоз на производите и материјалите што
доаѓаат во контакт со храната

Директорот на Агенцијата, согласно член 59 од Законот, ја пропишува висината на трошоците во
постапка за авторизација и висина на трошоци во постапката за издавање мислење и/или одобрение
по барање на странката, за производство и увоз на производите и материјалите што доаѓаат во
контакт со храната, по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.
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Надомест за мислења


Мислење за производство и увоз на храна за посебна нутритивна употреба

Директорот на Агенцијата, согласно член 54 од Законот, во согласност со министерот за здравство
ги пропишува посебните барања за безбедност на храна за посебна нутритивна употреба, го
пропишува составот и начинот на означувањето, дополнителните задолжителни информации
поврзани со особеностите на храната за посебна нутритивна употреба, количеството, формата и
видот на додадени витамини и минерали и одредени други супстанции во храната, по претходно
добиена согласност од Владата на Република Македонија. Директорот на Агенцијата ја пропишува
висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство
и увоз на храна за посебна нутритивна употреба по претходно добиена согласност од Владата на
Република Македонија.


Мислење за производство и увоз на додатоци на исхрана

Директорот на Агенцијата во согласност со министерот за здравство ги пропишува посебните барања
за безбедност на додатоците на исхрана, го пропишува начинот на означување, дополнителните
задолжителни информации поврзани со особеностите на додатоците на исхрана, количеството,
формата и видот на витамини и минерали и одредени други супстанции, по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија. Директорот на Агенцијата, согласно член 54 – а од
Законот, ја пропишува висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на
странката, за производство и увоз на додатоци на исхрана по претходно добиена согласност од
Владата на Република Македонија.


Мислење за производство и увоз на збогатена храна или храна на која и се додадени
витамини и минерали

Директорот на Агенцијата во согласност со министерот за здравство ги пропишува посебните барања
за безбедност и барањата за составот и начинот на означувањето на збогатената храна, односно на
храната на која и се додадени витамини и минерали дополнителните задолжителни информации
поврзани со особеностите на збогатената храна, го пропишува количеството, формата и видот на
витамини и минерали кои можат да се додаваат на храната, по претходно добиена согласност од
Владата на Република Македонија. Директорот на Агенцијата, согласно 54-б од Законот ја пропишува
висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство
и увоз на збогатена храна или храна на која и се додадени витамини и минерали по претходно
добиена согласност од Владата на Република Македонија.
Надомест за авторизација


Авторизација на нов производ кој спаѓа во групата адитиви, ензими за храна и ароми за
храна

Операторот со храна поднесува барање за авторизација на нов производ кој спаѓа во групата адитиви,
ензими за храна и ароми за храна до Агенцијата. Директорот на Агенцијата, согласно член 58 –а од
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Законот ја пропишува висината на трошоците за постапката за авторизација по претходно добиена
согласност од Владата на Република Македонија.


Авторизација на нов производ кој спаѓа во групата екстракциони средства

Операторот со храна поднесува барање за авторизација на нов производ кој спаѓа во групата
екстракциони средства до Агенцијата. Операторот со храна за поднесеното барање за авторизација
плаќа надоместок за авторизација во висина на стварно направените трошоци потребни за нејзино
издавање. Директорот на Агенцијата, согласно член 59 од Законот ја пропишува висината на
трошоците за постапката за авторизација.
Надомест за чување информации и податоци


Издавање на податоци од електронската база на податоци

Агенцијата, согласно член 120 – а од Законот за безбедност на храната, води електронска база на
податоци и наплаќа надоместок за издавање на податоците од истата кој треба да е во висина на
реално направените трошоци за нивно издавање. Директорот на Агенцијата ја пропишува висината
на надоместоците за издавање на податоци од електронската база на податоци, по претходно
добиена согласност од Владата на Република Македонија.

5.3.

Основни наоди од правна анализа

Неданочните давачки кои ги плаќаат правните лица може да се класифицираат во:
1. надоместоци за влез на пазарот, кои се плаќаат при упис во Централниот регистар;
2. надоместоци за издавање на поедини лиценци, сертификати, одобренија, полагање стручни
испити и сл. како услов за вршење на дејноста; и
3. надоместоци кои вршителите на дејноста ги плаќаат во текот на вршењето на дејноста.
4. Надоместоци кои вршителите на дејноста ги плаќаат при излез од пазарот
Надоместоци за влез на пазарот, кои се плаќаат при упис во Централниот регистар
Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар19, Управниот одбор на Централниот
регистар има донесено Тарифа на Централен регистар на Република Македонија, каде што во член 1
експлицитно се наведува дека за упис, внесување, обработување, обединување, класифицирање,
селектирање, складирање, чување и користење на податоците, Централниот регистар на Република
Македонија наплаќа соодветен надоместок. За потребите на оваа анализа земени се во предвид
трошоците кои се однесуваат на упис за основање на трговско друштво во хартиена форма, и тоа
упис на основање во хартиена форма во регистрациони канцеларии на Централниот регистар, и тоа
за:
 Трговец поединец – 1.952,00 МКД
 ДОО/ДООЕЛ – 2.399,00 МКД
19

Службен весник на Република Македонија“ број, 50/01, 49/03,109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15, 153/15 и 27/16.
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Акционерско друштво – 3.852,00 МКД
Останати субјекти – 2.452,00 МКД

Надоместоци за издавање на поедини лиценци, сертификати, полагање стручни испити и
слично, како услов за вршење на дејност


Закон за градење

Во Табелата бр. 21 дадена подолу, наведени се трошоците за издавање на лиценци, како и посебните
услови кои треба да ги исполнуваат правните лица за да започнат една од дејностите во градежниот
сектор, односно висината на надоместокот за добивање на лиценца, како и бројот на вработени лица
односно инженери потребни за добивање на лиценца како посебен услов за отпочнување на дејноста.
Табела 27 Висина на надомест за добивање лиценци и број на вработени како услов за добивање лиценци за вршење
на дејност според Закон за градење

Дејност

Управување на
градба

Проектирање

Ревизија на
проектна
документација

Изведување на
градба

Минимален број на
вработени како услов
за добивање на
лиценца

Надомест за
добивање
лиценца

Година на востановување
на надоместокот

Лиценца за
управител на
градба

2 лица

10.000 МКД

2009 година

Лиценца А за
проектирање

3 инженери

61.542 МКД

2009 година

Лиценца Б за
проектирање

2 инженери

30.771 МКД

2009 година

Лиценца А за
ревизија

3 инженери

152.392 МКД

2009 година

Лиценца Б за
ревизија

2 инженери

91.430 МКД

2009 година

20 лица од кои
3инженери

123.147 МКД

2009 година

5 лица од кои 2
инженери

61.542 МКД

2009 година

184.771 МКД

2009 година

123.147 МКД

2009 година

Вид на лиценца

Лиценца А
изведувач на
градба
Лиценца Б за
изведувач на
градба
Лиценца А за
надзор

4 инженери

Надзор на градба
Лиценца Б за
надзор



3 инженери

Закон за просторно и урбанистичко планирање
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Според Законот за просторно и урбанистичко планирање, предвидени се две лиценци кои се потребни
за извршување на урбанистичка дејност – лиценца за изработување на урбанистички планови и
лиценца за ревизија на урбанистички планови. Во Табелата број 22 дадена подолу, наведени се
надоместоците потребни за добивање на овие лиценци, како и бројот на вработени лица односно
инженери потребни за добивање на лиценца како посебен услов за отпочнување на дејноста.
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Табела 28 Висина на надомест за добивање лиценци и број на вработени како услов за добивање лиценци за вршење
на дејност според Закон за просторно и урбанистичко планирање

Дејност

Урбанизам

Вид на Лиценца
Лиценца за
изработка на
урбанистички
планови
Лиценца за
ревизија на
урбанистички
планови

Број на вработени како
услов за добивање на
лиценцата

Надомест за
добивање на
лиценцата

Година на
востановување
на надоместокот

Најмалку 3дипломирани
инженери

10.000 МКД

2016 година

Најмалку 5 дипломирани
инженери

3.000 МКД

2016 година

Извор: Закон за просторно и урбанистичко планирање



Закон за безбедност на храната

Врз основа на член 17 од Законот за безбедност на храната, донесен е Правилник за висината на
трошоците во постапките за издавање на одобренија во производството на храна во кој што детално
се уредени висините на надоместоците за добивање на одобренија за производство на храна, кои се
класифицирани според големината на производствените капацитети. Овие давачки се уредени
според големината на производствениот капацитет и се предвидени и детално уредени со Правилник
за висината на трошоците во постапките за издавање на одобренија во производството на храна.
Овие давачки се наведени во Табела бр. 23.
Табела 29 Надоместоци за издавање на одобрение за отпочнување на производство со храна и одобрение за
производство на додатоци на храна, храна за посебна нутритивна употреба, храна произведена со иновирани
технологии и на храна произведена со употреба на јонизирачко зрачење

Висина на
надоместок

Вид на надомест

Издавање на одобрение
за отпочнување на
производство на храна

Подзаконски акт

Производствени
капацитети до 50 м²

2.000,00 МКД

Правилник за висината на трошоците во
постапките за издавање на одобренија во
производството на храна

Производствени
капацитети од 51 м² до
150 м²

4.000,00 МКД

Правилник за висината на трошоците во
постапките за издавање на одобренија во
производството на храна

Производствени
капацитети над 150 м²

12.000,00 МКД

Правилник за висината на трошоците во
постапките за издавање на одобренија во
производството на храна
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Издавање на одобрение
за производство на
додатоци на храна, храна
за посебна нутритивна
употреба, храна
произведена со
иновирани технологии и
на храна произведена со
употреба на јонизирачко
зрачење

За секоја промена во
кој било услов за
производството на
храна

2.000,00 МКД

Правилник за висината на трошоците во
постапките за издавање на одобренија во
производството на храна

Производствени
капацитети до 100 м²

4.000,00 МКД

Правилник за висината на трошоците во
постапките за издавање на одобренија во
производството на храна

Производствени
капацитети над 100 м²

12.000,00 МКД

Правилник за висината на трошоците во
постапките за издавање на одобренија во
производството на храна

Извор: Закон за безбедност на храната

Согласно со Законот за безбедност на храната, деловните субјекти од прехранбената индустрија, за
отпочнување на својата дејност, потребно е да добијат одобрение за оператори и објекти за
производство на храна и други одобренија, како и регистрација на оператор и објект, како и добивање
на сертификат за безбедност на производот. Овие давачки се наведени во Табела бр. 24.
Табела 30: Задолжителни надоместоци за деловните субјекти од прехранбениот сектор, определени според Закон за
безбедност на храната20

Вид на надомест

Одобрување на оператори и
објекти за производство и
складирање на храна

Регистрација на оператори и
објекти со храна

20

Висина
надоместок

на

Подзаконски акт

20.000,00 МКД

Одлука за висината на надоместокот за активности и
официјални контроли на храна и храна за животни која се
увезува во Република Македонија и активности и официјални
контроли на храна и храна за животни која се произведува и
става во промет како и начин на нивна наплата

1.000,00 МКД

Одлука за висината на надоместокот за активности и
официјални контроли на храна и храна за животни која се
увезува во Република Македонија и активности и официјални
контроли на храна и храна за животни која се произведува и
става во промет како и начин на нивна наплата

Целосниот преглед на давачките од Законот за безбедност на храната се наведени во анекс 1
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Надомест
за
официјална
контрола
при
издавање
сертификат за извоз на храна,
производи и нуспроизводи од
животинско потекло, храна и
производи за исхрана на
животни

3.000,00 МКД по
сертификат

Одлука за висината на надоместокот за активности и
официјални контроли на храна и храна за животни која се
увезува во Република Македонија и активности и официјални
контроли на храна и храна за животни која се произведува и
става во промет како и начин на нивна наплата

1.000,00 МКД

Одлука за висината на надоместокот за активности и
официјални контроли на храна и храна за животни која се
увезува во Република Македонија и активности и официјални
контроли на храна и храна за животни која се произведува и
става во промет како и начин на нивна наплата

Надомест
за
издавање
сертификат за безбедност на
производот

3.000,00 МКД

Правилник за начинот на издавање на сертификатот за
безбедност, формата и содржината на образецот на
барањето за издавање на сертификатот и висината на
трошоците за издавање на сертификат за безбедност

Надомест
одобрение
тврдења

400,00 МКД

Правилник за нутритивни и здравствени тврдења во
комерцијални цели при означување, презентација и
рекламирање на храната

Регистрација на оператори и
објекти со нуспроизводи

за
издавање
за здравствени

Надоместоци кои вршителите на дејноста ги плаќаат во текот на вршењето на дејноста


Закон за градење

Во Табела бр. 5 дадена подолу наведени се надоместоците кои ги плаќаат градежните фирми или
пак инвеститорите, а се однесуваат за издавање на мислења за проектираниот степен на механичка
отпорност, стабилност и сеизмичка заштита, како и начинот на нивно пресметување согласно Законот
за градење. Субјект кој ги издава мислењата е – научниот институт специјализиран во областа на
заштита на градби од сеизмички влијанија, односно Институт за земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија при Универзитетот “Кирил и Методиј”, Скопје. Надоместокот за мислењата
за проектираниот степен (МПС) се определува според Ценовник за висината на надоместокот за
мислењата за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка
заштита, донесен во 2014 година.
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Табела 31: Надоместоци за мислење за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност
и сеизмичка заштита

Еквивалентна пресметана
површина (во м2)
Од
До
0
50
51
100
101
300
301
1000
1001
3000
3001
5000
5001
10000
10001
20000
20001
/

Вкупна вредност во денари
од
До
500 МКД
500 МКД
527 МКД
1.897 МКД
1.897 МКД
6.375 МКД
6.395 МКД
20.375 МКД
20.390 МКД
50.375 МКД
50.385 МКД
70.375 МКД
70.382 МКД 107.875 МКД
107.881 МКД 167.875 МКД
167.880 МКД
/

Извор: Закон за градење



Закон за просторно и урбанистичко планирање (доколку според овој закон има тековни
трошоци)

Според член 16 став (14) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, правните лица кои
поседуваат лиценца за изработување на урбанистички планови и лиценца за ревизија на
урбанистички планови, при изработка и стручна ревизија на урбанистички планови, урбанистичкоплански документации, урбанистичко-проектни документации како и при изработка на регулациски
план на генерален урбанистички план, за извршените услуги наплаќаат надомест прикажан во
следната табела :
Табела 32: Надоместоци за услугите на овластени планери за изготвување на урбанистички планови, урбанистичко
– плански документации, регулациски план на урбанистички план и стручна ревизија

Висина на
надоместок

Приход на:

Овластен планер
со ВСС

295 МКД /час

Лиценциран деловен субјект
за урбанистичко планирање

Помлад планер со
ВСС

154 МКД/час

Лиценциран деловен субјект
за урбанистичко планирање

За работник КВ

92 МКД/час

Лиценциран деловен субјект
за урбанистичко планирање

68 МКД/час

Лиценциран деловен субјект
за урбанистичко планирање

Вид на надомест
Надомест за услугите на
овластени планери за
изготвување
урбанистички планови,
урбанистичко-плански
документации, урбанистичкопроектни документации, како и
регулациски план на
генерален урбанистички план
и стручна ревизија

За работник ПКВ

Извор: Закон за просторно и урбанистичко планирање

Oвие давачки се во согласност со Ценовник за урбанистичко плански услуги кои ги даваат
лиценцираните фирми за урбанистичко планирање, кој го донесува Комората на овластени инженери
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и архитекти, по претходна согласност на Владата на Република Македонија. Овој ценовник е донесен
во 2016 година
Неданочните давачки кои не се задолжителни за деловните субјекти од областа на градежниот
сектор , но кои во одредени ситуации можат да се јават како трошок за овие субјекти се предмет на
уредување на:
1. Законот за административни такси;
2. Законот за катастар на недвижности; и
3. Законот за градежно земјиште.


Закон за административните такси

Според Законот за административните такси, идентификувани се 28 такси кои се однесуваат за
градежниот сектор, определени во член 37 од Законот. Административните такси наменети за
градежниот сектор, се определени со точка 5 од овој член со наслов - Градежни такси, и истите се
распоредени по тарифни броеви, почнувајќи од Тарифен број 80 до Тарифен број 94.
Висината на административните такси за градежниот сектор се движи од 200 МКД до 4.000 МКД, во
зависност од видот на услугата која се бара од надлежниот орган.


Закон за катастар на недвижности

Со оглед на големиот број на надоместоци за различни услуги и податоци кои се плаќаат согласно
тарифите донесени од страна на Агенцијата за катастар на недвижности, а при тоа имајќи предвид
дека обезбедувањето на овие услуги и податоци не е обврска на вршителите на градежната дејност,
туку на инвеститорите, односно сопствениците на недвижностите, во Табелата бр. 27 која е дадена
подолу, дадени се надоместоците кои правните и физичките лица најчесто ги плаќаат.
Табела 33: Преглед на надоместоци определени со Законот за катастар на недвижности21

Назив на надомест

Висина на надомест

Приход на:

Издавање извод од катастарски план

183 МКД по парцела

Агенција за
недвижности

катастар

на

Издавање лист за предбележување на
градбата
180 МКД по лист

Агенција за
недвижности

катастар

на
на

180 МКД по имотен лист

Агенција за
недвижности

катастар

Издавање имотен лист

катастар

на

Имотен лист за инфраструктурни објекти

226 МКД по имотен лист

Агенција за
недвижности

на

180 МКД по пописен лист

Агенција за
недвижности

катастар

Пописен лист

21 Целосниот преглед на сите неданочни надоместоци кои изнесува 247 определени со Законот за катастар на недвижности се наведени

во Табелата за надоместоци кои се плаќаат врз основа на Законот за катастар на недвижности, која е дадена во прилог на оваа анализа.
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Издавање евидентен лист - времени 180 МКД по евидентен Агенција за
објекти
лист
недвижности

катастар

на

Издавање
евидентен
инфраструктурни објекти

- 226 МКД по евидентен Агенција за
лист
недвижности

катастар

на

165 МКД за една Агенција за
катастарска парцела
недвижности

катастар

на

лист

Издавање копија од катастарски план

Извор: Закон за катастар на недвижности



Закон за градежно земјиште

Овие надоместоци не се задолжителни за деловните субјекти од областа на градежниот сектор, туку
плаќањето на истите, согласно член 96 од Законот, претставува обврска на инвеститорот. Висината
на овие надоместоци се определува со акт на единиците на локалната самоуправа – општините,
општините во рамки на градот Скопје и градот Скопје, и истите се класифицираат односно одредуваат
според видот на објектот за кој станува збор.


Закон за безбедност на храната

Надоместоците кои деловните субјекти (правните и физичките лица) ги плаќаат во текот на вршењето
на дејноста се определени со повеќе подзаконски акти, и тоа со следните акти и во следните износи:
 Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна
за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на
храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/14, 164/14 и 55/18) – основ: член 104 став
3 од Законот;
 Правилник за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржина на
барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање
мислење по барање на странката, за производство и увоз на додатоци на исхрана, како и
формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат
посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 182/15) – основ: член 54 став 5 од Законот;
Со овој правилник е утврден надомест за мислење за усогласеноста на производот со
пропишаните барања за составот и означувањето согласно посебните прописи кои се
применуваат за производот, по барање на странката, кој изнесува 2,000 МКД за секој производ
за кој се бара мислење


Правилник за начин и постапка за издавање на мислење,формата и содржина на барање,
потребна документ и висина на трошоци во постапка за издавање мислење по барање на
странка, за производство и увоз на храна за посебна нутритивна употреба, форма,
содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните
барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 182/15) – основ: член 54-а став 5 од Законот;
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Со овој правилник е утврден надомест за мислење за усогласеноста на производот со
пропишаните барања за составот и означувањето согласно посебните прописи кои се
применуваат за производот, по барање на странката, кој изнесува 2,000 МКД за секој производ
за кој се бара мислење


Правилник за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и образецот на
барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање
мислење по барање на странката, за производство и увоз на збогатена храна, храна на која и
се додадени витамини, минерали и други супстанци, како и формата, содржината и начинот
на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност
како збогатена храна или храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанци
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 182/15) – основ: член 54 – б став 5 од Законот;

Со овој правилник е утврден надомест за мислење за усогласеност на производот со
пропишаните барања за составот и означувањето согласно посебните прописи кои се
применуваат за производот, по барање на странката, кој изнесува 2,000 МКД за секој производ
за кој се бара мислење


Правилник за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината
на образецот на барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за
безбедност и висината на трошоците за постапката за издавање на сертификатот за
безбедност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/11 и 34/18) – основ: член 13
став 6 од Законот;

Со овој правилник е утврден надомест за издавање на сертификат за безбедност
изнесува 3,000 МКД.


кој

Правилник за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на
трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на
минерална вода („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/11) – основ: член 57 став
9 од Законот.

Со овој правилник е утврден надомест за издавање на одобрение за полнење и ставање во
промет на минерална вода, кој изнесува 10.000 МКД за секој производ за кој се бара издавање
на одобрение.


Правилник за начин и постапка за издавање на мислење, потребната документација и
висината на трошоците во постапка за издавање мислење по барање на странка за
производство и увоз на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и
збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 184/11 и 20/12) – основ: член 54 став 6 од Законот.

Со овој правилник е утврден надомест за издавање на мислење по барање на странка за
производство и увоз на додатоци на исхрана, храна за посебна нутритивна употреба и
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збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали, кој изнесува 1,000 МКД за
секое барање за издавање на мислење.


Правилник за начинот и постапката на издавање на одобрение, нејзиното времетраење,
потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение
за ставање во промет на производот со иновирани технологии („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 159/11) –основ: член 55 став 7 од Законот.

Со овој правилник е утврден надомест за издавање на одобрение за ставање во промет на
производ од групата на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии, кој
изнесува 10.000 МКД за секој производ за кој се бара издавање на одобрение.
Деталниот преглед на висината на давачките пропишани со подзаконските акти е даден во Табелата
за надоместоци кои се плаќаат врз основа на Законот за безбедност на храната, која е дадена во
прилог на оваа анализа.


Закон за административните такси

Во рамките на Законот за административните такси, идентификувани се 16 такси кои се однесуваат
на прехранбената индустрија и кои претежно се однесуваат на барања за дозволи, одобренија,
регистрација на објекти и оператори со храна, авторизација, мислења како и барања за издавање на
решенија. Висината на административните такси за овие барања од прехранбениот сектор се движат
од 50 МКД до 500 МКД.
Деталниот преглед на висната на таксите пропишани со Законот за административните такси е даден
во Табелата за административни такси во прехранбената индустрија, која е дадена во прилог на оваа
анализа.
Надоместоци кои вршителите на дејноста ги плаќаат при излез од пазарот – бришење од
Централниот Регистар
Според горенаведената Тарифа на Централниот регистар на Република Македонија, за излез од
пазарот на одреден деловен субјект потребно е бришење на истиот од Централниот Регистар. За
потребите на оваа анализа во предвид се земени трошоците кои се потребни за упис на бришење или
ликвидација со што престанува дејноста на трговското друштво, и тоа за:
 Упис на бришење – 1.302,00 МКД
 Објава за ликвидација – 605,00 МКД
 Бришење по претходно спроведена доброволна ликвидација – 500,00 МКД
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Листа на користени извори и референци
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

Canadian Cost-Benefit Analysis Guide Regulatory Proposals, Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented
by the President of the Treasury Board, 2007
Guidelines on the Identification and Presentation of Compliance Costs in Legislative Proposals by the Federal
Government, Normenkontrollrat and Destatis, Federal Government, 2011
Measuring administrative costs in Serbia, Radulovic Branko, USAID Business Enabling project
NALED, 2012
OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD Publishing. OECD (2014),
Report: system of non-tax and para-fiscal forms in the Republic of Serbia, Cardno Emerging Markets USA, Ltd.
The Costs and Benefits of Regulation: Implications for Developing Countries, J. Luis Guasch • Robert W. Hahn, The
World Bank Research Observer, vol. 14, no. 1, 1999 The International Bank for Reconstruction and Development / the
World Bank
Акти кои ја уредуваат материјата за проценка на влијанието на регулативата, Септември 2013, Министерство за
информатичко општество и администрација
Бруто-домашен производ, 2015-2010, Државен Завод за Статистика на Република Македонија,
Завршни сметки на Буџет на РМ од 2008-2017, Министерство за Финансии на РМ
Закон за буџетите (Сл. Весник на РМ бр.64/05, 04/08, 103/08, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10 156/09, 95/10, 180/11,
171/12 , 192/15 и 167/16)
Законот за административните такси (Сл. Весник на РМ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004, 61/2004,
95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10, 17/11, 84/12, 192/15 и 23/16)
Законот за безбедност на храната (Сл. Весник на РМ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15,
213/15 и 39/16).
Законот за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15 и 31/16)
Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15 и 31/2016)
Законот за катастар на недвижности (Сл. Весник на РМ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и
172/16)
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16)
Законот за Централен регистар (Сл. Весник на РМ бр. 50/01, 49/03,109/05, 88/08, 35/11, 43/14, 199/14, 97/15,
153/15 и 27/16.
Извршување на буџет на РМ, 2008-2017, , Министерство за Финансии на РМ
Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која
се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се
произведува и става во промет како и начин на нивна наплата (Сл. Весник на РМ бр. 45/14, 164/14 и 55/18)
Податоци прибрани од прашалници за приватниот сектор
Правилник за начин и постапка за издавање на мислење, потребната документација и висината на трошоците
во постапка за издавање мислење по барање на странка за производство и увоз на додатоци на исхрана, храна
за посебна нутритивна употреба и збогатена храна, храна на која и се додадени витамини и минерали (Сл.
Весник на РМ бр. 184/11 и 20/12)
Правилник за начин и постапка за издавање на мислење,формата и содржина на барање, потребна документ и
висина на трошоци во постапка за издавање мислење по барање на странка, за производство и увоз на храна за
посебна нутритивна употреба, форма, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги
исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба (Сл. Весник на РМ
бр.182/15)
Правилник за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржина на барањето, потребната
документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за
производство и увоз на додатоци на исхрана, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот
на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана (Сл. Весник на РМ
бр. 182/15)
Правилник за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и образецот на барањето, потребната
документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за
производство и увоз на збогатена храна, храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанци,
како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

барања за безбедност како збогатена храна или храна на која и се додадени витамини, минерали и други (Сл.
Весник на РМ бр. 182/15)
Правилник за начинот и постапката на издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната
документација и висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на
производот со иновирани технологии (Сл. Весник на РМ бр.159/11)
Правилник за начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во
постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода (Сл. Весник на РМ
бр. 159/11)
Правилник за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на
барањето за издавање на сертификатот, образецот на сертификатот за безбедност и висината на трошоците за
постапката за издавање на сертификатот за безбедност (Сл. Весник на РМ бр.. 68/11 и 34/18)
Структурни деловни статистики, 2016-2010, Државен Завод за Статистика на Република Македонија
Тарифник за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско – катастарскиот
информационен систем (Сл. Весник на РМ бр. 116/14, 1/15 и 42/16).
Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетски елаборати за извршени геодетски работи за
посебни намени и заверка на копии од катастарски план (Сл. Весник на РМ бр. 40/08 и 153/09 година);
Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи (Сл.
Весник на РМ бр. 55/13, 41/14 и 115/14);
Тарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурите објекти во катастарот на
инфраструктурни објекти (Сл. Весник на РМ бр.1/15 и 179/17);
Тарифник за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и
запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од
катастарот на недвижности (Сл. Весник на РМ бр. 1/15, 98/15 и 179/17);
Тарифник за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени
геодети и трговски друштва за геодетски работи (Сл. Весник на РМ бр.40/08 и 158/1028 );
Тарифник за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци
овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи (Сл. Весник на РМ бр. 55/13, 41/14 , 115/14 и 94/15);
Тарифник за висината на надоместокот за издавање на овластување за изработка на картографски производи,
како и висината на надоместокот за издавање на согласност за ставање во употреба на картографскиот производ
(Сл. Весник на РМ бр. 55/13 и 30/14);
Тарифник за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од геодетско-катастарскиот
информационен систем (Сл. Весник на РМ бр. 153/09 и 149/12)
Тарифник за висината на надоместоците за запишување во катастарот на недвижностите (Сл. Весник на РМ бр.
153/09)
Устав на РМ, Собрание на РМ

73

Проценка на неданочни и парафискални трошоци и усогласување со регулативата
Случај: прехранбена индустрија и градежен сектор

Анекс 1: Листа на закони и подзаконски акти со кои се регулираат
неданочните и парафискалните давачки во градежен сектор и
прехранбена индустрија
Листата на закони и подзаконски акти со кои се регулираат неданочните и парафискалните
давачки во градежен сектор и прехрамбена индустрија е достана на следниот линк
https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2018/09/KOMPLET-LISTA-na-zakoni.xlsx
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