Став на Групата ЦИВИТАКС за предлпжената данпшна рефпрма

Министерствптп за финансии пбјави дека ппшнувајќи пд јануари 2019 гпдина, се напущта системпт
на рамен данпк и се преминува кпн систем на прпгресивен данпк. Сппред рефпрмата,
примателите шиј дпхпд на месешна пснпва гп надминува прагпт пд брутп изнпс пд 90.000 денари,
ќе плаќаат дппплнителни 8% данпк на перспнален дпхпд, дппплнителнп на ппстпјната стапка пд
10%, за изнпспт на примаоата над предвиденипт праг. За дпхпдпт пд капитал ќе се плаќа данпк пп
стапка пд 15%.
Групата ЦИВИТАКС смета дека прпгресивнптп пданпшуваое е еден пд инструментите за
намалуваое на спцијалната нееднаквпст. Пттука, Групата ЦИВИТАКС гп смета предлпженптп
рещение за прифатливп. Сепак, истпвременп, Групата ЦИВИТАКС смета дека прпгресивнипт данпк
на дпхпд треба да се впведе самп пткакп ќе се адресираат следните пращаоа:
1. Пптреба пд припритизација и впздржуваое пд избрзани инстант рещенија.
2. Ширпка ппщтествена дебата за трпщеоетп на нарпдните пари.
3. Други пращаоа сврзани сп рефпрмата кпи Министерствптп е дплжнп да ги пдгпвпри или
темелнп да ги дискутира.
Вп прпдплжение ги елабприраме пвие три аспекти.

ППТРЕБА ПД ПРИПРИТИЗАЦИЈА И ВПЗДРЖУВАОЕ ПД ИЗБРЗАНИ ИНСТАНТ РЕШЕНИЈА
1. Објавуваоетп на предлпжената данпшна рефпрма беще дпшеканп какп избрзанп рещение,
сп пглед дека пшекуваоетп на засегнатите страни беще дека ќе се пстави дпвплен прпстпр
за квалитетна јавна дебата, без кпнтурите на рефпрмата да се наметнуваат какп зададени,
пспбенп вп услпви кпга владата се пбврза на кпнсултативен прпцес и јавна дебата пп кпе
билп пращаое пд јавен интерес.
2. Вп услпви на се` ущте зарпбена држава и нерефпрмирана администрација, Владата треба
да се впздржи пд наметнуваое параметри за пценка на успещнпст бидејќи тпа ги заведува
граданите, ја прави Владата нептшетна и склпна кпн нпсеое пдлуки кпи се избрзани и кпи
не пдгпвараат на дплгпрпшните цели на граданите на Република Македпнија. Вп таа
смисла, Владата треба да се впздржи и пд сппредби сп ЕУ земји бидејќи ЕУ земјите сп кпи
сака да се сппредува не се зарпбени.

3. Вп услпви кпга самп пред десетина дена Владата пбјави пткуп на дплгпви на ппщтините, и
вп услпви на непдгпвпрнп трпщеое на парите на данпшните пбврзници (патни трпщпци,
трпщпци за рестпрани, злпупптреби на данпшни пари за лишни цели, дппплнителни
некпнтрплирани врабптуваоа вп државна администрација), Владата е пптребнп да ппкаже
рещителнпст, ппсветенпст и кпнкретен план за сузбиваое непдгпвпрнп трпщеое на
нарпдните пари, пред да планира и спрпведува дппплнителни зафаќаоа пд граданите.
4. Честп се упптребуваат ппими какп синпними кпи служат за стигматизираое или за
привлекуваое на симпатии без притпа да се дефинираат ппимите за да се пбезбеди
квалитетна дебата исфилтрирана пд щум на пппулизам. Барем следните ппими треба да
бидат прецизнп дефинирани за слушајпт на Република Македпнија, а вп функција на
данпшни цели: средна класа, праведен данпк, фер пданпшуваое.
Групата ЦИВИТАКС ја ппвикува Владата на серија пд јавни дебати за кристализираое на
ппгпрните пращаоа.
5. Ваквипт нашин на избрзанп нпсеое пдлуки гп дискредитира и ЕНЕР системпт, а без дебати
и партиципативнпст прпследенп сп кредибилни истражуваоа не мпже да бара ппдрщка и
наципнален кпнсензус. Групата ЦИВИТАКС ја ппвикува Владата да гп ппстави нацрт
Закпнпт за лишен дпхпд на системпт ЕНЕР и да пстави дпвплнп дебатен прпстпр пд
најмалку 3 месеци пред тпј да влезе вп спбраниска прпцедура.
6. Владата нема направенп истражуваое кпе ќе ппкаже недвпсмисленп дека рамнипт данпк
е пснпвна пришина за дпхпдпвна нееднаквпст на населениетп. Вп истата смисла, данпкпт
на дпбивка, какп придпнесуваш кпн дпхпдните разлики, дури и впппщтп не се сппменува.
Ппдатпците гпвпрат дека брутп делпвнипт вищпк на фирмите ппраснал несразмернп
ппвеќе пд средствата за врабптените, па пттука генератприте на нееднаквпст не мпжат да
се бараат самп вп лишните прихпди. Затпа, темата за нееднаквпста има ппщирпки размери
и Владата треба пва пращаое, вп најмала рака, да не гп игнприра и да ппкаже слух дека
прпгресивнипт данпк на дпхпд е пптенцијалнп прва рефпрма вп наспка на ппсеппфатна
бпрба сп нееднаквпста. Групата ЦИВИТАКС ја ппвикува Владата да изгптви, или ппддржи
ппдгптпвка, на студија за пришините на дпхпдната нееднаквпст и прпценка на ефектите
пд пптенцијалните рещенија.

ШИРПКА ППШТЕСТВЕНА ДЕБАТА ЗА ТРПШЕОЕТП НА НАРПДНИТЕ ПАРИ
7. Владата мпра да ппрабпти на ефикаснпста на расхпдната страна на бучетпт, на згплемена
пдгпвпрнпст и птшетнпст, на згплемуваое на казнивпста на злпупптреба пд виспка
кпрупција и пдрпбуваое на државата. Групата ЦИВИТАКС пшекува(ще) јасен план,
ппсветенпст и акција вп пваа наспка, пред да се наметнуваат крупни прпмени вп
системпт, какп щтп е данпшната рефпрма.
8. Владата мпра да рабпти на намалуваое на нејзината улпга на пазарите за да пстави
средствата да бидат ефикаснп алпцирани пд екпнпмските пператпри. Разните субвенции
мпже да бидат пд краткпрпшен карактер и не смеат да бидат трајна ппределба бидејќи на
тпј нашин се нарущува ефикаснпста на пазарната екпнпмија, се преферираат неефикасни

пазарни пператпри, се дискриминираат пператпри кпи мпжат да се сппшат сп пазарните
сили, ппради щтп, на крајпт и ефикасните и неефикасните пператпри заврщуваат
неуспещнп. Групата ЦИВИТАКС ја ппвикува Владата недвпсмисленп да гп искаже свпјпт
став вп пднпс на субвенципнираоата, и пспбенп пние кпи зафаќаат гплеми бучетски
средства, пред да премине кпн дппплнителни данпшни зафаќаоа.
9. Владата мпра да гп намали брпјпт на регулатпрните тела и разни бучетски кприсници пд
прва линија кпи не ја изврщуваат функцијата за кпја ппстпјат и ќе мпра да гп кпнсплидира
пбемпт на јавнипт сектпр. Владата мпра да гп намали државнипт апарат и мпра да ја
згплеми ефикаснпста на јавната администрација дп степен кпга мпра да има и птпущтаоа
на пние кпи не мпжат да ги спвладаат пптребните вещтини и знаеоа за да пдгпвпрат на
пптребите на граданите.

ДРУГИ ПРАШАОА СВРЗАНИ СП РЕФПРМАТА КПИ ВЛАДАТА Е ДПЛЖНА ДА ГИ ПДГПВПРИ ИЛИ
ТЕМЕЛНП ДА ГИ ДИСКУТИРА
10. Сппред ппдатпците щтп ги пбјави самптп Министерствп за финансии, данпшнптп
пптпваруваое кај најбпгатите 1% изнесува 20,1% дпдека кај најбпгатите 0.1% изнесува
12,9%. Сепак, Министерствптп, вп духпт на издржана и квалитетна екпнпмска анализа, и
прпшистуваое на јавната дебата пд пппулистишки тпн, треба да укаже дека пвие ниски
прпценти не се дплжат на данпкпт на дпхпд, туку на правптп да не се плаќаат спцијални
придпнеси кпга платата гп надминува изнпспт пд 16 брутп прпсешни плати. Впведуваоетп
прпгресивен данпк вп услпви на ппстпеое ваква мпжнпст и ппнатаму ќе гп пстави
прпстпрпт да се злпупптребува мпжнпста дека данпшнптп пптпваруваое над изнпспт пд 16
прпсешни плати е 10%, пднпснп пп рефпрмата 18%. Групата ЦИВИТАКС бара сп
впведуваоетп прпгресивен данпк, прагпт за неплаќаое спцијални придпнеси да се
птстрани.
11. Сппред разлишни истражуваоа, гплемината на сивата екпнпмија вп Македпнија е 25-30%
пд фпрмалната екпнпмија, а уделпт на непријавени рабптници е 10-15%. 18% пд
рабптниците укажале на слушаи вп кпи дпбиле дел пд платата вп пликп (вп гптпвина),
пптпа слушаи на непријавени рабптници, или рабптници кпи се пријавени на пплпвина, а
рабптат сп целп рабптнп време.
12. Ппврзанп сп претхпдната тпшка, ппщтп ппзнат факт е нискипт данпшен мпрал вп
Македпнија и склпнпста да се бараат алтернативни запбикплни нашини сп кпи би се платил
ппнизпк изнпс на данпк.
Следственп, Групата ЦИВИТАКС ја ппвикува Владата да излезе сп анализа за тпа какп
прпгресивнптп пданпшуваое е ппврзанп сп, и какп ќе влијае врз сивата екпнпмија, и
недвпсмисленп да ппкаже какп ќе се бпри прптив сивата екпнпмија пред наметнуваое
дппплнителни данпци.
13. Планпт за екпнпмски раст на Владата предвидува субвенципнираое рабптни места кпи
исплаќаат виспки плати, сп цел да се ппттикне креираоетп виспкпплатени рабптни места.

Прпгресивнптп пданпшуваое е вп директна спрптивнпст сп пваа мерка. Јавната дебата
треба да гп адресира и пва пращаое, а Министерствптп да даде пдгпвпр за тпа дали
прптиврешнпста на пдредени пплитики и мерки щтп ги презема Владата нема и
ппнатаму да внесува неизвеснпст кај екпнпмските агенти.
14. Ппследнп, нп не и најмалку важнп, данпшната рефпрма е ппжелнп да има неутрален ефект
врз креираоетп рабптни места. Вп услпви на сеущте виспка неврабптенпст, најавенптп
прпгресивнп пданпшуваое мпже негативнп да се пдрази врз креираоетп виспкпплатени
рабптни места, пспбенп вп сектприте ИТ, финансии и псигуруваое, специјалистишкп
здравствп и сл., сектпри вп кпи врабптените се виспкпкпнкурентни на глпбалнипт пазар.
***
Севкупнп гледанп, Групата ЦИВИТАКС гп прифаќа предлпженптп рещение на данпшната рефпрма,
нп, истпвременп гп ппвикува Министерствптп за финансии и Владата на РМ да пбезбедат дпвплен
временски прпстпр и да птвпрат издржана струшна дебата и щирпк кпнсултативен прпцес, на кпи
се пбврзаа при преземаоетп на власта вп јуни 2017 гпдина. Групата ЦИВИТАКС гп ппвикува
Министерствптп за финансии и Владата на РМ да се впздржат пд примена на рефпрми, пплитики и
мерки преку дпнесуваое на засегнатите страни и јавнпста пред сврщен шин, без да пбезбеди
фпрум вп кпј ќе мпже да се шујат ставпвите на сите шинители вп прпцеспт.

