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Воведа 
 

Зголемувањето на фискалните приходи бара воспоставување на ефикасен  и ефективен 
даночен систем но и примена на мерки за подобрување на степенот на доброволно 
подмирување на обврските на даночните обврзници и нивниот даночен морал како и 
подобрување на степенот на обученост и капацитет на даночната администрација.    

Постојат докази од теренски експерименти спроведени од страна на Светската Банка, кои 
ги разгледуваат социјалните, психолошките и економските фактори кои влијаат на 
донесувањето одлуки кај даночните обврзници за плаќањето на даноци. Студиите за 
некои земји покажуваат дека специфични пораки од даночните управи кон даночните 
обврзници како комуникација со таргетирани даночни обврзници, а со цела да влијаат на 
нивното однесување, можат да понудат брзо и нискобуџетно решение за зголемување на 
наплатата на даноците. 

Интервенциите во даночниот систем кои го земаат предвид човековото однесување, им 
помагаат на поединците/даночните обврзници подобро да ги процесираат 
информациите, точно и навремено да ги поднесат своите даночни пријави и да им 
помогнат на службениците во даночна администрација да го подобрат начинот на кој тие 
ја извршуваат својата работа. Ваквиот пристап ги зема во предвид социјалните, 
психолошките и економските фактори кои влијаат на даночните обврзници при носење 
на нивните одлуки за подмирување на даночните обврски. Тој пристап се фокусира на 
администрирањето на даноците, технологиите кои се користат и испорачувањето на 
услуги, кои честопати се занемаруваат во стандардниот дизајн на даночните политики, а 
истото може драматично да влијае на ефективноста на програмите и проектите за развој 
на подобрување на прибирање на приходи, особено во земји со релативно ниско 
прибрани  приходи. Овој пристап може да обезбеди креативни решенија за тешки 
предизвици, честопати со ниска цена за имплементација1. 

 

  

                                                           
1 Behavioral Insights for Tax Compliance http://documents.worldbank.org/curated/en/472181576511865338/pdf/Behavioral-
Insights-for-Tax-Compliance.pdf 
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Методологија 
 

Пристапот и методологијата која е користена за подготовката на оваа анализа се состои 
од прибирање и анализа на 1) секундарни  и 2) примарни податоци, преку канцелариско 
истражување и преку собирање на информации од теренски спроведен прашалник.  

Применето е канцелариското истражување кое го спроведовме преку консултирање на 
стручна литература за бихевиористичкиот пристап во даночните политики и неговото 
влијание врз даночниот морал. Се направи и преглед на правната рамка на даночниот 
систем во земјата.  

Теренско истражување беше спроведено од квалификувана истражувачката организација 
Индаго. Дизајнирање на методологија за квалитативно теренско истражување беше 
направено на репрезентативен примерок-хетерогена популација преку интервјуирање 
на помал дел од истата. Користен е повеќеетапен случаен примерок со избор на одреден 
број на точки на примерок врз основа на веројатност пропорционална на големината на 
популација. Бројот на примарни точки на примерок (PSU-Primary Sampling Units) во секој 
стратум е пропорционален на големината на проценетата популација во соодветниот 
стратум. Основа за проценка на големината на популација се податоците од последниот 
спроведен попис од 2002 година и последните процени на население од 2017 година.  

За потребите на оваа студија користени се 8 статистички региони (НУТС 3): Скопски, 
Вардарски, Источен, Југоисточен, Пелагониски, Југозападен, Полошки и Североисточен. 
Понатаму, секој регион е стратификуван според нивото на урбанизација, односно на 
урбаните и руралните стратуми. Бројот на примарни единици на примерокот (primary 
sampling units - PSU) во секој од 16 стратуми (региони и урбано / рурално ниво) е 
пропорционален со големината на проценетата популација на стратумите. Примарните 
единици на примерокот се често мали единици на географска област во рамки на 
стратумот. За целите на студијата, изборните единици се користени како примарни 
единици на примерокот. Големината на примерокот е 1000 испитаници.   

Заради целите на студијата, испитаниците понатаму се групирани според регионалните 
дирекции на Управата за јавни приходи -УЈП односно се распоредени во една од шесте 
регионални дирекции -РД (РД Скопје, РД Тетово, РД Битола, РД Прилеп, РД Штип и РД 
Струмица).  

  



7 

 

1. Концепт на даночен морал 

Прашањата поврзани со даноците секогаш предизвикува дебата и секогаш постојат 
разлики во мислењата за тоа: Која е филозофијата на данокот и оданочувањето? Кој и 
колку треба да плаќа даноци? Дали суштината е прибирање на државни јавни финансии 
или пак суштината на даноците е редистрибуција на приходите? Дали даноците се 
собираат за корекција на недостатоците на функционирање на пазарите и/или пак за 
промена на однесувањето на економските агенти? Дали постои фер износ или фер 
стапка на даден данок? Дали данокот е само правна обврска или пак во себе има и 
морална димензија? 

За носење на добра даночна политика треба да се разгледуваат барем следните 
категории: еднаквост и правичност, сигурност, ефективна даночна администрација, 
безбедност на информациите, даночната неутралност, економскиот раст и ефикасност, 
транспарентност и видливост, минимален даночен јаз и отчетност пред даночните 
обврзници, владеење на правото. 

Но, една друга димензија исто така заслужува да биде истражена, а тоа е даночната 
одговорност и даночниот морал.  

Даночниот морал подразбира доброволно почитување на даночните закони и создавање 
социјална норма на одговорност кон исполнување на даночните обврски од страна на 
даночниот обврзник. “Даночниот морал ги мери перцепциите и ставовите на даночните 
обврзници кон плаќање и избегнување данок” (OECD 2013)2. OECD во своите принципи за 
добра даночна администрација ја истакнува важноста на даночниот морал нагласувајќи 
дека „промовирањето на доброволно почитување на законите треба да биде примарна 
грижа на даночните власти“. Подобрувањето на даночниот морал, е една од работите кои 
треба да биде од интерес на даночната администрација, покрај примарната грижа за 
прибирање на приходите од даноци. 

Доброволно почитување на плаќање на даноци3 се однесува на исполнување на сите 
даночни обврски утврдени со закон, слободно и целосно. Тоа значи поднесување на 
даночна пријава во предвидениот законски рок, правилно наведување на приходите и 
плаќање на проценетите даноци до датумот на доспевање.4 Даночната одговорност како 
поширок концепт кој освен доброволното почитување на даночните обврски вклучува и 
морална димензија и одговорност кон целото општество во услови на даден 
институционален контекст (пристап од страна на даночни обврски). Од другата страна 
пак, одговорен данок е пристап кој е насочен кон данокот кој е отворен, развоен и ги 
разгледува интересите на сите засегнати страни - влади, даночни обврзници и заедници 
(пристап од страната на даночните права). Одговорниот данок исто така ја отвора и 
моралната димензија на даноците како и начинот на нивно толкување, примена и 
спроведување на даночната постапка.  

                                                           
2 OECD – State building and Accountability –Tax morale http://www.oecd.org/tax/tax-global/work-on-statebuilding-
accountability-effective-capacity-development.htm  
3 Белешка: терминот tax-complance за цели на оваа анализа е преведен и ќе се користи изразот доброволно почитување 
на обврските за плаќање на даноци 
4 Water Integrity Network – Tax compliance https://www.waterintegritynetwork.net/2015/12/04/tax-compliance/ 
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Постојат повеќе теории и модели на проучување на концептот за даночниот морал и 
даночно затајување, еден од нив е теоријата на не-очекуваната корист чија идеја е дека 
во услови на ризик и несигурност за тоа дали ќе даночниот обврзник ќе биде откриен и 
казнет поради непочитување на плаќањето на даночните обврски индивидуите не 
секогаш со однесуваат според основните претпоставки или предвидувања на моделот на 
очекувана корист. Хашмизаде (20125) тврди дека веројатноста за даночна контрола не е 
очигледна за просечниот даночен обврзник. Овој модел на економијата на криминал 
(Бекер 1968) и (Алингем и Сендмо, 1972) 6 подразбира дека одлуката за затајување данок 
на една личност зависи од веројатноста за откривање, а од друга страна од казната за 
неплаќањето на данокот. Односно, дека одлуката за избегнување на плаќање на 
даночните обврски зависи само од спроведувањето, па зголемувањето на веројатноста 
за даночни контроли и/или наметнување поголема казна во случај на затајување би 
помогнало да се намали даночното затајување. Сепак, емпириската поддршка за овој 
модел е контроверзна. Дебатата се усложнува со вклучувањето и на категоријата за 
даночен морал и културата (Lewis, A., Carrera, S., Cullis, J., & Jones, P. (2009)7. Во раните 90-
ти години од минатиот век се развиваат и теориите засновани врз социјалните норми 
(Alm, McClelland, & Schulze, 1992a, 1992b) и врз етичноста на затајувањето данок (McGee, 
1994)8.  

Даночната култура во една земја произлегува од интеракцијата на актерите и моралните 
вредности како чесност, правда или чувство на обврска (Нере, 20089). Во тој контекст, 
разгледувањето на вредностите и нормите во социјален и демографски контекст може да 
обезбеди подобро објаснување зошто луѓето пристапуваат кон доброволно плаќање на 
даноците. Терминот „даночен морал“ овде е дефиниран како морална обврска за плаќање 
данок, верба да се придонесе за општеството со плаќање данок (Фреј и Торглер, 200710). 
Даночниот морал го мери индивидуалниот став кон плаќање данок, за разлика од 
даночното затајување како мерка за индивидуално однесување.  

Врз основа на пристапот користен од Доренберг (201011), детерминантите кои влијаат врз 
даночниот морал како демографските фактори се групираат на: а) социо-демографски 
фактори/променливи и б) социо-економски фактори/променливи кои ги илустрираме во 
наредната табела.  

  

                                                           
5 Hashimzade, N., Myles, G. D., & Tran-Nam, B. (2012). Аpplications of behavioural economics to tax evasion. Journal of Economic 
Surveys 
6 Allingham, M., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics, 1(3), 323338. 
7 Lewis, A., Carrera, S., Cullis, J., & Jones, P. (2009). Individual, cognitive and cultural differences in tax compliance: UK and Italy 
compared. Journal of Economic Psychology, 30(3), 431_445. 
8 McGee, R., & Benk, S. (2011). The ethics of tax evasion: A study of Turkish opinion. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 
13(2), 249262. 
9 Birger Nerré, (2008), Tax Culture: A Basic Concept for Tax Politics, Economic Analysis and Policy, 2008, vol. 38, issue 1, 153-167 
10 Bruno Frey and Benno Torgler, Tax morale and conditional cooperation, Journal of Comparative Economics, 2007, vol. 35, issue 
1, 136-159 
11 Philipp Doerrenberg & Andreas Peichl, 2010, Progressive taxation and tax morale, Springer Science and Business 
Media, LLC 2011 
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Социо - демографски варијабли: Социо-економски варијабли: 
 
Емпириските студии обезбедуваат докази 
за врската помеѓу даночниот морал и 
неколку индивидуални карактеристики, 
како што се: 

 возраста,  
 полот,  
 брачниот статус,  
 религијата, религиозноста и сл.  

 
Врз основа на студијата за 17 европски 
земји, Lago-Penas (2010) аргументираат 
дека оние групи на население кои имаат 
повисока сензитивност кон моралот и 
етиката, би имале и поголем даночен 
морал. Тоа се главно религиозни граѓани, 
стари лица и жени. 

 
Студиите што го проценуваат влијанието 
на социо-економските варијабли врз 
даночниот морал обично се фокусираат 
на:  

 нивото на едукација на поединецот,  
 статусот за вработеност и  
 финансиски приход.  

 
Во однос на образованието, некои автори 
тврдат дека луѓето кои се пообразовани, 
имаат поголема веројатност да 
искористат шанса да избегнуваат даноци, 
додека други пак, сметаат дека луѓето со 
повисоко образование повеќе ја 
препознаваат важноста на плаќањето 
данок за општеството, затоа веројатноста 
за избегнување даноци се намалува со 
зголемување на  степенот на 
образованието (Torgler & Schneider, 2006; 
Frey & Torgler, 2007).  
 
Наодите за приходот се исто така 
различни. Основната претпоставка во овој 
случај е дека даночните обврзници со 
повисока заработувачка би сакале да ги 
избегнат даноците, бидејќи затајувањето 
би обезбедило поголем дел од приходот да 
остане за нив. Врз основа на податоци од 
европските земји, Konrad and Qari (2009) не 
наоѓаат докази дека приходот влијае на 
даночниот морал. Но, од друга страна пак, 
Lago-Penas and Lago-Penas (2010) 
откриваат дека даночниот морал се 
зголемува со приходот со оглед дека 
плаќањето данок кога приходот е голем го 
намалува финансискиот стрес. 
 

 

Дополнително освен од социо-економските и демографските фактори се утврдуваат и 
други фактори. 

Довербата во владата, администрацијата, правниот систем: Со оглед на тоа што 
однесувањето на даночните обврзници има тенденција да се регулира со „јасни правила“, 
стабилните институции и довербата во тие институции може да го зголемат даночниот 
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морал (Torgler, 2001; Bird and et al., 2008). Ова значи доверба во владините институции и 
правниот систем, преку зголемена одговорност, политичката стабилност и отсуството 
на насилство, ефикасност на владата, владеење на правото и контрола на корупцијата. 
McGee (2008) идентификувал дека најсилниот аргумент кој го оправдува затајувањето 
данок е кога владата е подложна на корупција, а даночниот систем е неправеден.  

Демократијата и национална гордост: Со воведувањето на демократијата во земјите во 
транзиција, се очекува даночните обврзници да добијат демократски форум за 
одлучување (Feld & Frey, 2002). Во вакво демократско опкружување, се претпоставува 
дека даночните приходи се трошат според преференциите на даночните обврзници, со 
што се зголемува даночниот морал. Како резултат на тоа, може да има врска помеѓу про-
демократскиот став на поединците и даночниот морал. Исто така, Lago-Penas и Lago-
Penas (2010) наоѓаат силен позитивен ефект на демократијата врз даночниот морал во 17 
европски земји. 

Среќата и задоволство од животот: Среќата и целокупното задоволство од животот може 
да е основа за поголем даночен морал. Frey and Stutzer (2002) тврдат дека среќата може 
да влијае на економските одлуки на поединците, како што е нивната потрошувачка, 
ставовите кон работата, однесувањето кон инвестициите, итн. 

Според Marcelo Bergman Sven H. Steinmo (2018)12 заплашувањето и притисоците врз 
граѓаните како метод за даночните обврзници да плаќаат даноци може да се применува, но, 
тоа е однесување на слаба држава.   

Во последните години се сугерира дека пазарите се поефикасни од државите и дека 
клучен проблем во современиот свет е тоа што државите станале премногу силни. Според 
двата автори, тоа не е во ред. Во анализата која што тие ја развиле, сугерираат дека 
наспроти тоа, силните држави всушност можат да прикажат повисоки нивоа на 
доброволно почитување на плаќање на даноци. Нивните анализи јасно покажуваат дека 
силни се токму оние држави кои успеале да развијат двонасочен однос со даночните 
обврзници и со тоа да делуваат надвор од односот „предатор-жртва“.  

Гледиштето предатор-жртва подразбира дека владите извлекуваат онолку колку што 
можат да се извлечат преку обезбедување услуги и/или преку изнудување. Во вакви 
услови на предаторска држава, државата ќе обезбеди минимум услуга, за да ги оправда 
прибраните приходи, а жртвата-даночните обврзници ќе плаќаат само онолку колку што 
сакаат за да избегнат казна. Врз основа на тоа опсежно истражување, авторите 
истакнуваат дека има многу правци кон постигнување на модерен, ефикасен и успешен 
даночен систем, и заклучоците до кои доаѓаат не треба да се земат здраво за готово, 
особено затоа што секој даночен систем е различен. Според нив, шведскиот пример 
продолжува да биде модел што може да се имитира, но не можеме да веруваме дека 
шведската приказна може да се повтори или копира во целост.  

Сепак, централните точки што можат да се извлечат од шведскиот (како и британскиот и 
американскиот случај) за разлика од италијанскиот и романскиот пример се дека 

                                                           
12Marcelo Bergman Sven H. Steinmo -The Leap of Faith: The Fiscal Foundations of Successful Government in Europe and 
America, Chapter 12- Taxation and Consent   
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согласноста за плаќање даноци е содржана во четирите основни фактори (претставени 
во наредното поглавје)13:  

 Државата мора да развие капацитет со цел да ги администрира даноците на начин 
на кој граѓаните ќе сметаат дека се фер;  
 

 Граѓаните се „подготвени да платат“ кога ќе видат дека добиваат нешто за возврат 
за даноците што ги плаќаат и кога ќе видат дека и останатите граѓани го плаќаат 
својот даночен удел;  
 

 Даночните приходи финансираат јавни програми и институции кои 
придонесуваат за поголема социјална правда и еднаквост, но казнен даночен 
систем кој претендира да ги оданочува богатите, а притоа им овозможува да 
изнаоѓаат алтернативни начини за избегнување на даноците, генерира малку 
приходи, но и многу скептицизам кон државата; 
 

 Поуспешни се оние држави кои успеваат да соберат даноци и при тоа создаваат 
чувство на заедништво за идентитет или цел. 

 
Schneider, Buehn, и Montenegro (2010)14 проценуваат дека просекот на економска 
активност скриена од даночните власти во земјите во развој (каде се наоѓаат послабите 
економии) е околу 36 проценти од БДП, додека во земјите на ОЕЦД каде се наоѓаат 
посилните економии, скриената економија е околу 19 проценти. Според нив, притисоците 
и заплашувањето на даночните обврзници е извонредно неефикасен начин за прибирање 
на приходи и веројатно ќе генерира многу високи нивоа на скриена економија и затајување 
на данок. 

Неисполнување на даночните обврски секогаш постои и тоа во сите држави но, она што е 
важно е да се најдат начини како да се максимизира степенот на доброволно исполнување 
на даночните обврски (voluntary tax compliance), а да се минимизира степенот на намерно 
неисполнување на даночните обврски (deliberate non-compliance). 

  

                                                           
13 ibid 
14 Schneider, Buehn, and Montenegro (2010)- Shadow economies all over the world : new estimates for 162 countries from 1999 
to 2007 http://documents.worldbank.org/curated/en/311991468037132740/Shadow-economies-all-over-the-world-new-
estimates-for-162-countries-from-1999-to-2007  
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2. Искуствата во различни земји - даночен морал 
 

Зошто некои луѓе се поподготвени да ги плаќаат своите даноци од другите? Во некои 
земји, владата е во состојба да собере повеќе од 90% од даноците, додека во други земји 
повеќе од 30% од даночните приходи исчезнуваат заради затајување на данок. Sven H. 
Steinmo (2018) во својата опширна анализа со 12 поглавја - The Leap of Faith, ги истражува 
тие прашања, испитувајќи ја фискалната историја на пет различни демократски нации: 
Шведска, Велика Британија, Италија, САД и Романија. Во анализата се тврди дека 
разликите во доброволното исполнување на даночните обврски кај граѓаните меѓу 
државите не се објаснети во контекст на  различни политички култури, туку се 
објаснуваат со разликите во контекст на ефикасноста на државните институции и 
начините на кои тие имаат меѓусебна соработка. Во анализата се тестирало како се 
однесуваат даночните обврзници во различни општества кога се соочуваат со идентични 
избори во општеството.  

Шведска15 

Според Sven H. Steinmo (2018), Шведска е можеби врвниот пример за земја која развила 
голема рамнотежа за даночна одговорност.  Шведска е познат пример за земја која ги има 
едни од највисоките даночни оптоварувања во светот и истовремено највисоко ниво на 
даночна одговорност и даночен морал. Според истражувањето, Швеѓаните се свесни дека 
добиваат многу за своите платени даноци и истите имаат високо ниво на доверба во 
своите јавни институции. Но, основата на успешниот шведски случај лежи во 
донесувањето на софистицирани методи од страна на владата за следење на можноста 
за плаќање на даноците од страна на нивните граѓани. Потоа, значајна улога има 
одиграно и Шведската реформирана лутеранска црква која ефикасно делувала како агент 
на државата да се соберат информации за граѓаните и во легитимирањето на наплатата 
на државните даноци. Трето, директниот придонес на војниците во државата бил значаен 
во зајакнувањето на еден вид хоризонтален договор во кој граѓаните развиле чувство 
дека државата ним им должи нешто. На крајот, доминантна улога за успехот на 
современиот шведски даночен систем е тоа што тој е фундаментално заснован на 
концептот за правичност.  

Италија16 

Додека Црквата била сојузник со државата во Шведска додека се градел даночниот 
систем, Католичката црква во Италија го сторила спротивното. Како што Josef Hien (2018) 
претставува во “Tax Evasion in Italy: A God-Given Right?”, католичката црква ја сметала 
како конкуренција модернизацијата на италијанската држава. Наместо да ги 
легитимираат државните активности и даночните власти, црковните службеници во 
Италија активно ја поткопувале државата и дури на моменти ги охрабрувале граѓаните да 
ги избегнат даноците како морална должност.  

Истражувањето покажало дека на многу начини Италија давала спротивни резултати од 
шведскиот случај. Италијанците во просек се подготвени да платат доколку средствата 

                                                           
15 Sven H. Steinmo - The Leap of Faith 
16 ibid 
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кои ги плаќаат се споделени или дистрибуирани во систем што може да се смета за фер.  
Денес, малите бизниси и нивните вработени се енормно фрустрирани од самиот систем 
кој се очекувало да биде поефикасен. Системот во Италија не само што собира многу 
ниски приходи, туку длабоко ги фрустрира и самите луѓе иако би требало да биде лесен 
за администрирање. И затоа што јавно знаење е дека малите бизниси плаќаат малку 
даноци, тоа ги охрабрува другите да избегнуваат плаќање на даноци, а и да имаат ниска 
доверба во својата влада. Дополнително, повторените амнестии за затајувачите на данок 
воведени од неколку италијански влади придонеле за понатамошно влошување на 
проблемите со италијанската наплата на даноците токму затоа што ги убедуваат 
граѓаните дека системот никогаш нема да биде фер.  

Британија17 

Анализата на Martin Daunton (2001) за историјата на британскиот фискален капацитет е 
случај што се наоѓа помеѓу шведскиот и италијанскиот случај. Даунтон се фокусира токму 
на прашањето како новите британски нации изградиле вакви институции на кои можеле 
да им веруваат следните генерации британски граѓани. Велика Британија била една од 
првите земји што станала даночна држава во XVIII век и една од нејзините одлики била 
способност да прибере даноци со многу ниско ниво на отпор. 

Иако спецификите на британскиот случај во седумнаесеттиот и осумнаесеттиот век биле 
различни од шведскиот случај, заедничка карактеристика бил методот на собирање 
даноци кој се сметал за правичен и легитимен. Во Велика Британија, даноците и 
процената на даноците ги правеле самите даночни обврзници. Накратко, како што 
видовме во случајот на Шведска, јавниот легитимитет се засновал на идејата за 
рамномерен третман помеѓу оние со имот и оние со приходи. Праведноста и 
рамноправноста се применувале заедно. Така, до средината на дваесеттиот век данокот 
на доход, и покрај неговите проблеми, бил вграден во граѓанското општество, што 
помогнало да се создаде високо ниво на одговорност, доверба во праведноста на данокот 
и широко распространето прифаќање на легитимноста на државата.  

САД18 

Случајот на САД, кога ќе се спореди со шведската или британската државна институција 
и расцепканоста на даночниот систем во федералниот систем на Америка може да воведе 
сомнеж за стабилен даночен систем споредено со други држави. Исто така, имајќи ги во 
предвид и движењата за намалување на даноците (што стана белег на американската 
политика во последните години) може да се очекува дека оваа држава има релативно 
големо затајување данок. Сепак, факт е дека даночниот морал е всушност доста висок во 
оваа земја и 85 проценти од даноците всушност се плаќаат правилно и искрено. Притоа 
се поставува контра прашањето за тоа не зошто затајувањето данок е толку големо во 
САД, туку зошто е толку ниско? Многумина би посочиле дека одговорот овде е во 
големите овластувања на Службата за внатрешни приходи (IRS), но, како што покажува 
Romain Huret (2018), принудата преку овластувањата на IRS не била клучна во тоа што 
САД развиле релативно ефикасен модел за прибирање на приходи. 

                                                           
17 ibid 
18 ibid 
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Романија19 

Романија има мал даночен товар, „рамен“ данок на доход и највисоко ниво на затајување 
данок во Европа. Тука се гледаат потешкотите во градењето на доверба во владејачката 
структура. Анализите на Clara Volintiru (2018) и Arpad Todor  (2018) покажуваат колку е 
тешко да се натераат граѓаните да веруваат во системот и институциите кога нивните 
власти се корумпирани и нивните институции неефикасни. Овие анализи помагаат за 
разбирање на дилемите со кои земјите во развој генерално се соочуваат. Уште поважно, 
експерименталните студии нудат надеж, бидејќи Романците се чини дека се подготвени 
да платат - ако веруваат дека нивните пари се собрани и редистрибуирани праведно.  

Косово20 

Како и во многу земји во развој, наплатата на даноците во Косово е предизвик. Косово е 
една од најсиромашните земји во Европа во однос на бруто домашниот производ (БДП) по 
глава на жител. Недостатокот од независна монетарна политика - со оглед на тоа што 
Косово го усвои еврото како национална валута— значи дека обезбедувањето на 
одржливост на фискалната политиката е клучна. 

Сепак, ограничените приходи од данок ја попречуваат можноста на владата да се справи 
со економските циклуси. Помеѓу 2011 и 2017 година, приходите изнесувале околу 14% од 
БДП, под просекот од 19% на земјите во Европа и Централна Азија.21 Косовската влада се 
потпира на даноци за повеќе од 85 проценти од своите приходи. Затоа, мобилизацијата 
на даночните приходи е клучна и од перспектива за ефикасност (за да се осигури дека 
даноците се собираат со најниска цена за јавната администрација) и од перспектива на 
капиталот (да се осигури дека сите даночни обврзници се придржуваат кон навремено 
пријавување на приходите и навремено плаќање на своите доспеани даноци.)  

Ефективноста на напорите за собирање даноци е функција на голем број на фактори. 
Еден од факторите е воспоставување на процес за тестирање на напорите за наплата на 
данок, учење од нив и адаптирање на системи засновани на лекциите. Овој фактор е 
подеднакво важен како и влијанието на интервенциите врз мобилизацијата на приходите. 
Последното претставува долгорочна цел, која сама по себе е функција на промени во 
декларативно однесување. 

Во истражувањето на Marco Hernandez, Jonathan Karver, Mario Negre и Julie Perng (2019) 
Promoting Tax Compliance with Behavioral Insights се спроведени три експерименти кои  
генерирале лекции во две главни области: 1) квалитетни информатички системи и 2) 
постојна комуникациска инфраструктура. И покрај ресурсите што ги има даночната 
администрација за пристап до даночните обврзници и за следење на даночната 
одговорност, сепак неможноста да се лоцираат и да контактираат даночните обврзници ја 
прават наплатата на данок тешка. Оттука, комуникациска кампања за потсетување на 
даночните обврзници да пријават навреме и да ги платат своите даноци навреме, е една 
од препораките за ефикасна наплата на даноците.  

                                                           
19 ibid 
20 Marco Hernandez (2019)  - Jonathan Karver - Mario Negre - Julie Perng , Kosovo: Promoting Tax Compliance with Behavioral 
Insights  
21 ibid 
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3. Даночниот систем во Република Северна Македонија 
 

Структура на јавните приходи  

Вкупните јавни приходи во Република Северна Македонија во 2019 година изнесуваат ~ 
приближно 204 милијарди денари или 29.2% од БДП (БДП за 201922), додека за 2018 година 
овој релативен сооднос изнесува 28.6% од БДП.  

Релативниот однос на приходите од даноци во однос на БДП е едноставна мерка за оцена 
на степенот до кој даноците ја поттикнуваат националната економија, и се користи во 
комбинација со друга метрика за да се измери колку владата на една држава ги 
контролира своите економски ресурси. 

 

Извор: податоци од МФ на РСМ, за БДП: (1) претходни податоци за 2018 година 2) проценети податоци за 2019 
година 

Даночните приходи се најголемиот дел од јавните приходи кои заедно со придонесите од 
социјалното осигурување учествуваат со 90.7% од вкупните јавни приходи на РСМ во 
2018, односно 87.7% во 2019 година.  

                                                           
22 БДП за 20019 според МФ на РСМ, 697.545 милиони денари, https://finance.gov.mk/mk/node/401 
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Извор: податоци од МФ на РСМ, за БДП: (1) претходни податоци за 2018 година 2) проценети податоци за 2019 
година 

 

Видови на даноци  

Разликуваме директни даноци (на богатство, на приходи и профит) и индиректни даноци 
(врз добрата каде товарот е поделен меѓу продавачот и купувачот). Видовите на даноци 
и придонеси кои се дел од јавните приходи во РС Македонија се следните: данок на личен 
доход; данок на добивка; данок на додадена вредност; акцизни давачки; Царини - увозни 
давачки; Придонеси од задолжително социјално осигурување (три фондови); како и 
даноци на имот (локални даноци). 

Директни даноци 

Според важечката регулатива (2020) македонскиот даночен систем за директните даноци 
(данок на доход за даночен обврзник - физичко лице и данок на добивка за даночен 
обврзник - правно лице) се карактеризира со “рамно оданочување” како кај данокот на 
личен доход така и кај данокот на добивка – и кај двата даноци даночна стапка е 10%.  

Данокот на личен доход според законот23  го уредува оданочувањето на личниот доход на 
физичките лица, обврзникот за плаќање на данокот на личен доход, даночната основа за 
пресметување на данокот на личен доход, даночните стапки, роковите за плаќање на 
данокот на личен доход, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање 
на данокот на личен доход.  Под личен доход се подразбираат следните видови доход 
остварени во земјата и во странство: 1) доход од работа; 2) доход од самостојна дејност; 3) 
доход од авторски и сродни права; 4) доход од продажба на сопствени земјоделски 
производи; 5) доход од права од индустриска сопственост; 6) доход од закуп и подзакуп; 
7) доход од капитал; 8) капитални добивки; 9) добивки од игри на среќа; 10) доход од 

                                                           
23 Закон за данокот на личен доход (Сл. Весник 241/2018 и 275/2019)  
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осигурување и 11) друг доход, остварен во пари, во хартии од вредност, во натура, или во 
некој друг вид24. 

Данокот на добивка според законот25 го уредува начинот на оданочување на добивката, 
стапката по која се пресметува данокот на добивката, обврзниците за плаќање на данок 
на добивка, даночната основа за пресметување на данокот на добивка, роковите за 
плаќање на данокот на добивка, како и други прашања кои се значајни за утврдување и 
плаќање на данокот на добивка. Обврзник на данокот на добивка е правно лице резидент 
на Република Северна Македонија кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата 
и странство. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%26. Основа за пресметување на 
данокот од добивка се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи 
на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со прописите за сметководството и 
сметководствените стандарди27. 

“Рамниот данок” е концепт28 каде се применува единствена даночна стапка за данокот на 
личните приходи на физичките лица и врз добивката кај правните лица, над утврден праг 
или „основно допуштање“. РС Македонија како земја од вториот бран на земји кои го 
прифаќаат овој концепт (после 2001 година, како Србија, Украина, Словачка, Романија, 
итн.), после првиот бран кај Балтичките земји (во 1994-1995)29. Дел од овие земји од тогаш 
го измениле или напуштиле овој концепт на оданочување.    

Во РС Македонија концептот на рамен данок е воведен од 1/1/2007 година со стапка на 
оданочување од 12%, а веќе следната година со дополнително намалена стапка од 10% (од 
1/1/2008). Освен  во краткиот период на исклучок со воведување на прогресија во 2019 
година3031, „рамниот данок“ кај данокот од личен доход со стапка 10% е во сила од 2008 
година.  

За данокот на добивка пак, стапката на “рамниот данок“, која исто така од 10% е во сила од 
истиот период, трпи дополнителни измени од 2009 година како мерка за олеснување на 
последиците од светската финансиска криза па се до 201432, стапката на данок на добивка 
се намалува на 0%, односно се применува така наречениот „естонски модел“ на 
оданочувањето на добивката и се оданочува само износот на непризнаените расходи, а 
сметководствената добивка се оданочува само доколку се распредели за исплата на 
дивиденди и за други исплати од добивката33.  

Пред 2006 година даночната стапка кај данокот на добивка е пропорционална со 15%, во 
2007 година се намалува на 12%, додека пак персоналниот данок во периодот кој му 
претходи на рамниот данок е  прогресивен со стапки од: 15%, 18% и 24%.  

                                                           
24 Член 1 и 2 од Закон за данокот на личен доход (Сл. Весник 241/2018 и 275/2019)  
25 Закон за данокот на добивка (Сл. Весник 112/14...248/2019) 
26 Член 1, 2, 3 и 4 од Закон за данокот на добивка (Сл. Весник 112/14...248/2019) 
27 Член 7 од Закон за данокот на добивка (Сл. Весник 112/14...248/2019) 
28 Концептот на рамен данок главно се поврзува со академската работата на Hall, R. E., and Rabushka, A. (1983), “Low Tax, 
Simple Tax, Flat Tax” (New York: McGraw Hill); 1985, “The Flat Tax” (Stanford: Hoover Institution Press) 
29 https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200709_focus10.en.pdf 
30 Закон за данок на личен доход (сл. Весник 241/2018) 
31 Член 24 (важност 2020,2021,2022), од Закон за изменување и дополнување на законот за данокот на личен доход, (Сл. 
Весник 275/2019)  
32 Службен весник 13/2014 
33 Член 36-г Закон за изменување и дополнување на законот за данокот од добивка, (Сл. Весник 159/2008) 
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Хронолошки преглед на директните даноци 

 

 

Индиректни даноци  

Данокот на додадена вредност според законот е општ потрошувачки данок, се пресметува 
и плаќа во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен 
сектор. Предмет на оданочување со данокот на додадена вредност е: 1. Прометот на добра 
и услуги кој се врши со надоместок во земјата од страна на даночниот обврзник во 
рамките на неговата стопанска дејност и 2. Увозот на добра34. Општата даночна стапка на 
данокот на додадена вредност е 18%, додека повластена стапка од 5% е за одредени 
                                                           
34 Закон за данокот на додадена вредност (Службен весник на Р.М. 44/99, ... 275/19) 

 Данок на личен доход / Персонален данок на доход:  
 1994-2000 година: 

o остварениот доход до висината на 2 просечни месечни плати се оданочувал по стапка 
од 23% 

o доходот над 2 до 5 МПП по стапка од 27%, и  
o доходот остварен над 5 МПП по стапка од 35%.  

 2001-2004 година: 
o доходот остварен во годината во износ до 360,000 денари се оданочувал по стапка од 

15%, а доходот над 360,000 денари по стапка од 18%. 
 2005-2006 година: 

o оданочувањето на доходот на граѓаните се врши повторно на три нивоа: доходот 
остварен во годината до 360,000 денари се оданочува со стапка од 15%,  

o доходот од 360,000 денари до 720,000 денари по стапка од 18%, и  
o доходот над 720,000 денари по стапка од 24%.  

 2007 година, се воведува пресметување на персоналниот данок со примена на пропорционална 
даночна стапка т.н. “рамен данок“.  

o 2007 година, стапката на оданочување на доходот на граѓаните изнесува 12%.  
o 2008 година, стапката на оданочување на доходот на граѓаните се намалува и изнесува 

10%.  
o 2009 година со воведувањето на интегрираната наплата на данокот и придонесите од 

плата, даночната основа за остварениот годишен доход, се намалува за износот на 
даночното ослободување од 84,000 денари.  

 2019 година се враќа прогресивноста кај персоналниот данок на доход. Се воведува 
дополнителна стапка на доходот од плати и други лични примања од 18% за доходот кој надминува 
90,000 денари и се зголемува стапката на доходот од капитал и игри на среќа на 15%. 

 2020 се враќа/замрзнува на одреден период (3 години) рамен данок со стапка од 10%, мирување 
на прогресивниот данок, (личните примања се оданочуваат со стапка од 10%, за приходите од 
игри на среќа останува стапката од 15%) 

 Данок на добивка: 
 1994 до 1996 година, стапката на данокот на добивка изнесува 30%.   
 1997 до 2006 година, стапката на данокот на добивка изнесува 15%.   
 За 2007 година стапката на оданочување на добивката утврдена во даночниот биланс, изнесува 

12%.   
 Од 2008 година, стапката на данокот на добивка е 10% 
 2009 = 0% данок на добивка (естонски модел) или оданочување само на добивката која се 

распределува за дивиденда, 
 Во 2014 година даночна основа за пресметување на данокот на добивка претставува оданочивата 

добивка (разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи) зголемена за непризнаените 
расходи. 
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производи и услуги (како храна, лекови, превоз, услуги за јавна чистота, услуги за 
сместување итн.) Законот за ДДВ започнува да се применува од април 2000 година и го 
заменува дотогашниот данок на промет. Во изминатите две децении законот претрпува 
повеќе промени и дополнувања во насока на стеснување на можностите на даночното 
одбегнување и измама, затајување, потоа измени во условите за плаќање на даночните 
обврски, утврдување и промени во граничниот износ на остварен годишен промет за ДДВ 
цели, како дел од фискалната политика за поттикнување на потрошувачката на одредени 
производи, итн. 

Данокот на додадена вредност придонесува со најголем дел во даночните приходи, и тоа 
со учество од 45.2% во вкупните даночни приходи во 2019 односно 25.5% од вкупните 
буџетски приходи.  

 
Извор: подготвено од авторите врз основа на податоци од трезор и промени во регулатива 

Акцизите според законот35 се давачки за добрата подлежни на акциза (акцизни добра), и 
истиот го регулира начинот на настанување, пресметување и плаќање на акцизите на 
акцизното подрачје на Република Северна Македонија, правата и обврските на акцизните 
обврзници и надлежниот царински орган во врска со акцизните добра, вклучувајќи ја 
постапката за надзор и следење на движењето на акцизните добра.  

Акцизни добра се алкохол, тутунски производи и енергенти и електрична енергија. Од 
почетокот на оваа година (2020) се применува нов закон за акцизни добра со тоа што 
патничките возила се изземени од законот за акцизи и се регулираат со Закон за данок 
на моторни возила36, и администрирањето пременува во надлежност на Царинската 
управа. Од 2020 патничките возила повеќе не се оданочуваат како акцизна стока туку 
според данок на моторни возила кој има вредносна компонента (ad valorem) и еколошка 
компонента.   

Закон за акцизи е донесен во 2001 година со што се воведува правна регулатива за 
акцизните складови, начинот на чување, манипулирање и засилена контрола на 

                                                           
35 Закон за акцизите (Сл. Весник на РС Македонија 108/19 ... 275/19) 
36 Закон за данок на моторни возила Сл. Весник на РС Македонија 261/19) 
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движењето на добрата подложни на акциза, намалени се даночните ослободувања и се 
воспоставени механизми за евиденција и контрола37. Даночен обврзник на акциза е 
имател на акцизна дозвола, лица кои увезуваат акцизни добра, производител или 
увозник на добра за кои акцизата се плаќа при користење на контролните марки, и се 
наплатува посредно или непосредно на потрошувачката на посебна група добра - 
акцизни добра: минерални масла, алкохол и алкохолни пијалоци, тутунски добра (до 
претходната година и патнички автомобили).  

Акцизата која се плаќа на акцизните добра е пропишана во апсолутен износ по единица 
мерка (т.н. специфична акциза), а за тутунските производи акцизата се плаќа како 
комбинација од специфична и пропорционална акциза (т.н. акциза во процент).  

Акцизата учествува со околу 13% во даночните приходи во 2019 и 2018 година (во текот 
на последните две децении учеството на акцизите во годишните даночните приходи се 
движи од 10.5%-13.4%).  

Царини/Увозни давачки - Надлежна институција за спроведување на системот на царини 
е Царинската управа на РС Македонија. Царинското работење е регулирано со низа 
закони, меѓутоа давачките во форма на даноци се регулирани со Законот за царинска 
тарифа.38 Со царините увезениот производ се оптоварува со износ на пропишаната 
царина и оваа давачка има заштитна функција. Предмет на царинење, односно на 
оданочување е увозот на стоки, а основицата на царината е вредноста на увезената стока 
и обврзници се јавуваат сите физички и правни лица кои увезуваат стоки од странство 
(законот предвидува олеснувања или ослободувања за определени стоки).  

Царинските стапки во Република Северна Македонија се релативно ниски поради 
високиот степен на либерализација на трговијата и обврските кои произлегуваат од 
членството во Светската трговска организација и Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација со ЕУ. Во 2018 и 2019 година увозните давачки односно царините учествуваа 
со 3% во вкупните буџетски приходи. Учеството на приходите од увозни давачки во 
последните две децении опаѓаат од 7% во вкупните приходи во 2000ите па од 2010тите 
на околу 3%. Односно учеството во вкупните приходи од даноци е околу 5% (во 
последната деценија).  

                                                           
37 Управа за јавни приходи на РСМ, http://www.ujp.gov.mk 
38 Закон за Царинска тарифа (Сл. Весник на РС Македонија 23/2003 ... 124/19. 
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Извор: подготвено од авторите врз основа на податоци од МФ на РСМ 

 

Придонеси од задолжително социјално осигурување 

Средствата од придонесите се јавни давачки над кои контрола врши МФ, а на располагање 
се на институциите за задолжително социјално осигурување, основани со закони кои го 
уредуваат системот на задолжително социјално осигурување. Обврзник за плаќање на 
придонеси е осигуреникот во чие име и за чија сметка се плаќаат придонесите, додека 
обврзник за пресметка и уплата на придонесите е работодавачот (во зависност од 
формата тоа се и самовработено лице, индивидуален земјоделец, верско службено лице, 
државна институција, орган или организатор кој има обврска на товар и за сметка на 
обврзникот за плаќање на придонеси да ги пресмета, задржи и уплати придонесите)39. 

Придонесите од задолжително социјално осигурување ги вклучуваат задолжителните 
придонеси: пензиско и инвалидско осигурување;  задолжително капитално финансирано 
пензиско осигурување; здравствено осигурување и осигурување во случај на 
невработеност, а со овие средства располагаат: Фонд за здравствено осигурување на 
РСМ, Фонд за пензиското и инвалидското осигурување на РСМ и Агенција за вработување 
на РСМ. 

Придонесите од задолжително социјално осигурување се исто така голем извор на јавни 
приходи, со константно и речиси непроменето учество од 30% во вкупните буџетски 
приходи во последните две децении. Соодносот на придонеси од задолжително социјално 
осигурување и БДП изнесува 8.6% во 2018, 8.9% во 2019 година (овој сооднос во 
последната деценија се движи од 8.4% до 8.9%). Придонесите се пресметуваат на бруто 
платите на осигурениците и претставуваат приходи за соодветните фондови кои ги 
финансираат тековните и идните права на осигурениците, а кои се дел од Буџетот на 
РСМ. Тука спаѓаат придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, придонесите за 
вработување и придонесите за здравствено осигурување.  

                                                           
39 Министерство за финансии на Република Северна Македонија, МФ на РСМ, https://finance.gov.mk/ 
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Тековните придонеси од задолжително социјално осигурување (од 1/1/2020) изнесуваат 
28% од бруто платата, при што 18.8% за пензиско осигурување, од кои 6% се префрлуваат 
во вториот столб (приватни пензиски друштва), 7.5% за здравствено осигурување, 1.2% за 
осигурување во случај на невработеност и 0.5% за дополнително здравствено 
осигурување.  

 

 
Даноци на имот – локални даноци  

Со Законот за даноците на имот40 се уредува начинот на оданочување на три видови 
даноци на имот. Даноците на имот се извор на приход на општините и целосно се 
администрираат од страна на ЕЛС. Во Законот на даноците на имот се наведуваат три 
типови на даноци на имот: 1) данок на имот (со стапка од 0.10% до 0.20% од пазарната 
вредност на недвижниот имот, кој се плаќа годишно); 2) данок на подарок и наследство (со 
стапка од 2% до 5% од пазарната вредност на недвижниот имот); 3) данок на промет на 
недвижности (со стапка од 2% до 4%). Даночните стапки ги утврдува секоја општина, а во 
рамки на законски утврдениот опсег (долен и горен праг).  

                                                           
40 Закон за даноците на имот (Сл. Весник на РС Макеоднија 61/04... 23/16) 

 Хронологија на клучни измени на задолжителните социјални придонеси: 
 

 2009 Воведување на реформата Бруто плата, која опфаќаше вклучување на надоместокот за 
храна и превоз во плата, намалување на стапките на социјални придонеси на 28,4% од 32% 
претходно, намалување на минималната основица за пресметка на социјалните придонеси на 
50% од просечната плата, од 65% претходно, како и интегрирана наплата на придонесите за 
социјално осигурување и персоналниот данок на доход во УЈП  

 2011 Намалување на стапките на социјални придонеси на 27%  
 јули 2018 Намалување на стапките на социјални придонеси на 26,6%  
 2019 Зголемување на стапките на социјални придонеси на 27,5%  
 2020 Зголемување на стапката на социјални придонеси на 28% 
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Вкупните приходи од даноците на имот од сите ЕЛС речиси константно изнесуваат 0.5% 
од БДП во последната деценија (од 2008 до 2019 учеството е од најниски 0.45% до 
највисоки 0,5% од БДП). Висината на прибраните приходи од даноци на имот значително 
варира од општина до општина (и регион), поради бројни фактори (првенствено 
демографски). Апсолутната вредност на приходите од даноци на имот во 2019 изнесува 
3.26 милијарди денари кои константно се зголемуваат во последната деценија во 
апсолутен износ (од 2 милијарди во 2008 година).   

 
Извор: податоци од МФ на РСМ, за БДП: (1) претходни податоци за 2018 година 2) проценети податоци за 2019 
година 
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 Хронологија на клучни измени во даноците на имот: 
 

 1994 од 30.06.2005 година согласно тогаш важечкиот Законот за даноците на имот (од 1993 
година), утврдувањето и наплатата на даноците на имот - данок на имот, данок на наследство и 
подарок и данок на промет на недвижности и права, го врши Управата за јавни приходи со фиксни 
даночните стапки:  

o 1994-1997 стапките по вид на данок се движат од 0,10% за данокот на имот, стапките кај 
данокот на наследство и подарок се различни во зависност од наследниот ред (данок на 
наследство и подарок не плаќа наследник, односно примател на подарок од прв наследен 
ред, а додека од втор наследен ред - стапката беше 5% и за трет - данокот се 
пресметуваше по стапка од 10%), стапката на данокот на промет на недвижности и права 
била 3%. 

o Со законската измена со примена 1997 година висината на даночните стапки кај вториот 
и третиот наследен ред, се намалуваат на 3% кај вториот, односно на 5% кај третиот 
наследен ред и се брише одредбата за оданочување со данок на имот на сопственоста на 
подвижен имот со стапка од 0,50% од пазарната вредност на имотот.  

 Од 2005 година со процесот на децентрализација и новиот Закон за даноците на имот (примена 
од 01.07.2005) надлежноста над даноците на имот од УЈП преминуваат кај единиците на локалната 
самоуправа.  

o Утврдување и наплата на даноците на имот врши општинската администрација,  
o Даночните стапки се пропорционални, а висината на стапките на секој вид на данок ја 

утврдува Советот на општината, со Одлука во рамки на утврдените горни и долно 
прагови со законот. 
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Приходите од даноци наспроти БДП, споредба со други земји  

 

Споредбата на даноците41 изразена како релативен однос со БДП покажува дека РС 
Македонија има значително понизок сооднос во споредба со земјите во ЕУ. Соодносот на 
вкупни приходи од даноци на ниво на просек на ЕУ земји во 2018 година изнесува 26.8 
проценти додека во РСМ изнесува во истата година 17.1%.  

 

 

Извор: Податоци за ЕУ земјите од EUROSTAT, за РС Македонија податоци од МФ за РСМ,  

Истовремено сооднос на приходите од даноци вклучително и оние од задолжителните 
социјални придонеси за истата 2018 година, во просек на ниво на ЕУ изнесува 40% додека 
во РСМ 26%. Просекот на релативниот сооднос на приходи од даноци вклучително со 
приходите од социјални придонеси со БДП на ниво на ЕУ42 е стабилен со стабилен 
позитивен раст во последната деценија, а во зависност од земјата е различен и е највисок 
во земјите Франција, Данска, Белгија, Шведска (над 43%), а најнизок во земјите Литванија, 
Бугарија, Швајцарија, Романија, Ирска (меѓу 30% и 22.5%). 

                                                           
41 Даноци како приходи во сооднос со реален БДП, General government, Total tax receipts 
42 Total receipts from taxes and compulsory social contributions after deduction of amounts assessed but unlikely to be collected. 
The indicators are compiled on a national accounts (ESA 2010) basis. They comprise detailed tax and social contribution receipts 
for the general government sector (S.13) and its subsectors (plus the Institutions of the EU (S.212), using the ESA 2010 
classification/Вкупен приход од даноци и задолжителни социјални придонеси по намалувањето на проценетите износи кои 
веројатно нема да се соберат. Индикаторите се составуваат врз основа на национални сметки (ЕСА 2010). Тие содржат 
детални приходи за данок и социјален придонес за секторот општа влада (S.13) и неговите потсектори (плус институциите 
на ЕУ (S.212)), користејќи ја класификацијата ЕСА 2010  
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Извор: Податоци за ЕУ земјите од EUROSTAT, Government statistics, за РС Македонија податоци од МФ за РСМ 
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4. Владеење на правото, транспарентност и 
доверба во даночниот систем 

 

Многу земји во развој се соочуваат со низа предизвици за зголемување на приходите кои 
вклучуваат мала даночна основа/база, значителен неформален сектор, слабо 
управување, слаб административен капацитет, ниски приходи по глава на жител, ниски 
нивоа на домашни заштеди и инвестиции и избегнување на плаќање на даноците. Како 
резултат, две третини од најмалку развиените земји сè уште се борат да се соберат 
повеќе од 15% од БДП, што е широко прифатен минимум за да се овозможи ефективна 
држава. За споредба, земјите-членки на ОЕЦД ги зголемуваат даноците, во просек, и 
изнесуваат близу 35% од бруто домашните производ (БДП)43.  

Република Северна Македонија, собира околу 17% од бруто-домашниот производ (БДП) во 
даночни приходи (процент што е практично постојан во текот на две децении) во однос на 
земјите од ЕУ каде што е 25-50%. Ова е минималното ниво што ООН го смета за неопходно 
за да се постигне Милениумската развојна цел.44 За споредба, земјите на ОЕЦД во просек 
прибираат приближно 35% од БДП во даночните приходи.  

Додека во РСМ индиректниот данок е доминантен, односно околу 80% се даноци на 
потрошувачка (ДДВ), во ЕУ повисок процент од даноците отпаѓа на личните даноци. 
Понатаму, просечниот фактор на придонес во ЕУ за даночно затајување (индиректно 
оданочување и активности за самовработување) се проценува дека е 14,5% 45. Или пак 
друга студија вели дека просечното затајување данок на ниво на ЕУ е 12,3% од БДП или 
просечено 9,9%46. 

Доколку се држиме до погоре споменатите проценки, тоа за РСМ би значело дека 9,9% од 
БДП или пак 14,5%, околу 102 мил. евра годишна загуба се должи токму на даночниот морал 
(што може да биде дури и повисоко со оглед на веројатниот понизок степен на даночен 
морал во Северна Македонија заради помала доверба во националната и локалната власт).  

Така, подоброто разбирање за тоа што ги предизвикува разликите во даночниот морал кај 
земјите е клучен елемент за разбирање на доброволното исполнување на даночните 
обврски. Таков вид на бихевиористички пристап за даночен систем може да  понуди и 
повеќе споредено со даночните системи кои се базираат на казнување и на предатор-
жртва модел. На пример, можат да се идентификуваат кои се личните побуди на еден 
даночен обврзник навремено да ги исполнува своите даночни обврски или пак да не ги 
исполнува.   

Зголемениот фокус на даночниот морал обезбедува пат за зголемување на доброволното 
подмирување на даночните обврски. Истражувањата покажуваат значителна корелација 

                                                           
43 OECD (2019), Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?, OECD Publishing, Paris 
44 United Nations –Millennium Development Goals https://www.un.org/millenniumgoals/ 
45 The fiscal and social cost of tax evasion: the impact of underreporting of income by the self-employed 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/fairness_pb2019_taxevasion.pdf 
46 Taxation Trends in the European Union 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_
structures/2016/econ_analysis_report_2016.pdf 
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помеѓу даночниот морал и сивата економија, каде моралот е  генерално дефиниран како 
вродена/интринсична мотивација за плаќање даноци (Torgler, 2005).  

Истражувања во областа на политичката економија укажуваат на придобивките на 
„ограничена влада“ (limited government) но, исто така научниците долго време ги 
потенцираат и проблемите кои се создаваат во помалку развиени нации како резултат 
на така наречени „слаби држави“ на кои им недостасува моќ и кредибилитет и доверба за 
да спроведуваат оданочување и да ја регулираат економијата како и немоќ да издржат 
политички и социјални предизвици од недржавни актери47.  

Основната идеја е дека кога учеството на државата е со поголем обем, таа наметнува 
толку високи даноци што економската активност е задушена, а кога учеството на 
државата е од помал обем, предвидува дека нема да може да извлече “рента” во иднина па 
затоа и не инвестира во јавни добра. Консензуално е прифатено дека силната држава 
може најдобро да одговара на држава во ОЕЦД каде даноците се високи и покрај 
значителната контрола на општеството врз владата. Меѓутоа, Steinmo во Leap of faith 
аргументира и го покажува спротивното, кога се однесува на доброволното исполнување 
на даночните обврски.  

Во насока на ставање во корелација на силата на државата и исполнувањето на 
обврските, се обидуваме да одговориме на прашањето преку корелирање на % на даночни 
приходи од БДП со % на сивата економија од БДП кој изнесува -0.548 што укажува на блага 
негативна корелација, покажувајќи статистичка врска дека земјите со понизок степен на 
сива економија имаат повисоки даноци како удел од БДП. Ова може да укажува дека до 
одредена мера посилните земји кои имаат моќ во спроведувањето на регулативата 
(вклучително) за даноците имаат пониска сива економија, а даночните обврзници имаат 
повисок степен на подмирување на даночните обврски (и/или обратно).  

Сивата економија во РС Македонија како втемелен проблем кој продолжува да биде 
предизвик од значителни размери беше испитан и од ЦЕА (2012) кој покажа вредности и 
над триесет проценти од БДП48 во 2016 ММФ исто така утврдува сива економија во обем 
од 38% од БДП49. Оваа корелација го потврдува и ставот дека оние земји кои имаат силна 
држава, која има моќ да спроведува политики и каде граѓаните имаа верба во системите, 
многу поверојатно имаат пониска сива економија, а оттука и повисок степен на 
подмирување на даночните обврски.  

                                                           
47 Journal of Monetary Economics 52 (2005) 1199–1226 Politics and economics in weak and strong states, D., Acemoglu, MIT, 
USA, 2005, North, D.C., 1981. Structure and Change in Economic History. W.W. Norton & Co, New York. 
48 Види повеќе во, Shadow economy in Macedonia, 2012, достапно на 
https://cea.org.mk/documents/studii/CEA%20SHADOW%20ECONOMY%20IN%20MACEDONIA%20FINAL_4.pdf 
49 2019 Аrticle iv consultation;Staff report; and statement by the executive director for North Macedonia, 2020, IMF 
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Извор: податоците се врз основа на Шнајдер 2010, од студијата Revenue Potential, Tax Space, and Tax Gap A Comparative 
Analysis Munawer Sultan Khwaja Indira Iyer, 2014, World Bank, приказот на авторите 
 

 
Извор: податоците се врз основа на Шнајдер 2010, од студијата Revenue Potential, Tax Space, and Tax Gap A Comparative 
Analysis Munawer Sultan Khwaja Indira Iyer, 2014, World Bank, приказ и корелација на авторите 
 
Даночниот морал е составен од неколку, меѓусебно поврзани елементи. Еден пристап за 
разбирање на меѓусебните врски ги предлага Светската банка. Теорија на Светска банка 
за промени во подмирување на даночните обврски (World Bank theory of change for tax 
compliance) ги истакнува динамичните односи помеѓу довербата, фасилитацијата и 
спроведувањето и нивната улога во градењето на даночен морал. Теоријата 
претпоставува дека довербата е водена од степенот на кој даночниот систем, 
(вклучително и пристапот и спроведувањето) се карактеризира како фер, правичен, 
реципрочен и отчетен. Како такво, зајакнувањето на подмирувањето на даночните 
обврски не се однесува само на тоа подобрување преку присилната наплата, туку преку 
градење доверба и поткрепено со кредибилен, фер и правичен систем на 
администрирање.  
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Според Анкетата за светските вредности (Македонија, 200150) за ~ 5% од испитаниците 
секогаш е оправдано да избегнуваш да плаќаш даноци доколку имаш среќа да не бидеш 
фатен (наспроти 66% за кои никогаш не би мамеле, а 29% за кои тоа е оправдано до одреден 
степен). Понатаму, истиот извор покажува дека 60% од граѓаните се согласуваат да се 
зголемат даноците за инвестирање во надминување на предизвици од типот на 
загадувањето на животната средина. Генералниот заклучок од ова истражување е дека 
граѓаните кои ја сметаат демократијата како најдобар систем на управување за нивната 
земјата имаат тенденција да мислат дека мамењето со даноците е неоправдано.  

Според анкетата направена за ова истражување, во 2020 година, повторно за 5% од 
испитаниците потполно е прифатливо доколку се има шанса да се мами за даноци, за 
дополнителни 5% донекаде е прифатливо мамењето кај даноците . За 65% воопшто не е 
прифатливо мамењето во даноците, а за уште 20% до некаде е неприфатливо. Всушност 
потврдувањето на резултатите и после 20 години укажува дека степенот на прифаќање на 
мамењето на даноци од морален аспект на ниво на држава е непроменет.  

Поединците кои изразуваат доверба во својата национална влада покажуваат повисок 
степен на даночен морал од оние што немаат доверба. Граѓаните кои фискалната 
редистрибуција ја сметаат за суштинска карактеристика на демократијата, т.е. кои мислат 
дека владите треба да наплаќаат данок од богатите за да ги субвенционираат 
сиромашните, исто така покажуваат повисок даночен морал од оние што не го сметаат 
концептот на фискална редистрибуција за важен. Граѓаните кои практикуваат активен 
ангажман во донесувањето на одлуки, особено на локално ниво, се склони да имаат 
даночен морал, чувство на сопственост, да бидат одговорни и да одговараат пред 
заедницата и општеството51.  

Се очекува системот на јавни финансии да има транспарентни процедури и правила што 
ќе го регулираат буџетскиот процес и кои ќе го рефлектираат стратешко планирање на 
буџетскиот процес, каде што извршната власт ќе ги усогласува своите цели со ресурсите 
што се достапни во рамките на буџетот. Во теорија, целосно информираните гласачи 
создаваат средина за политичарите да усвојуваат социјално оптимални политики. Така, 
добро поставените процедури и правила и транспарентност ја намалуваат можноста за 
дискрециони фискални политики и на крајот доверба во владите52. Владата на РСМ често 
го надминува планираниот буџетски дефицит, а особено пред избори.53 

 

 

                                                           
50 World Value Survey –Macedonia 2001 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV4.jsp?COUNTRY=508 
51 ibid 
52 Центар за економски анализи – Следење на буџетските расходи во предизборниот и изборниот процес 
https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2016/06/FINALEN-CEA-Izvestaj-CEA-TI_2.pdf  
53 ibid 
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Извор: Пресметки на авторот на податоци од Министерство за финансии: 
https://finance.gov.mk/  

Исто така, капиталните расходи значително се интензивираат пред и за време на секој 
изборен циклус, проследено со стабилизација и мало намалување. Социјалните 
трансфери значително се зголемуваат пред и за време на изборите.  

Истражувањето на ЦЕА54 илустрира дека просечното годишно преценување на 
планираните приходи (исто го потврдува ММФ во своите извештаи, 2016 година) помеѓу 
2009 и 2015 година е ~7%, додека просекот на планираните расходи помеѓу 2009 и 2015 
година беше ~6%. Процентот на извршување на даночните приходи се движи од 92% до 
98% додека состојбата е со послаб успех на локално ниво за локалните даноци (иако 
првенствено се собираат централно) на пример за персонален данок на доход, стапката 
на извршување е во просек кај сите единици на локална самоуправа (ЕЛС) е  91%, 
локалниот данок на имот 82%, за другите даноци и такси 53% (податоци за 2018)55. 
Потребна е поголема фискална дисциплина за да се врати довербата во фискалните 
власти што ќе влијае позитивно на даночниот морал. 

Индексот на доверба во Владата во Северна Македонија (мерено од страна на Светска 
Банка)56 укажува на оценка од 3/7 за демократскиот статус на РС Македонија и со тоа ја 
става земјата во категоријата на нецелосни демократии (defective democracies) (6,5/10 во 
2018 година со опаѓачки оценки уште од 2008 и на регионално ниво на дното) со еднаков 
индекс за владеење на правото и партиципација на граѓаните од околу 6/10. Затоа, во 
оваа анализа се обидуваме да дадеме одговор на тоа кои се главните двигатели на 
даночниот морал во земјата. Покрај тоа, постои и прашањето за обратна каузалност т.е. 
дали  е слабата доверба во владата која води до низок даночен морал или е ниското ниво 
на даночен морал (меѓу другите аспекти на одговорност на граѓаните) главен двигател за 
неодговорно владеење. Недостатокот на одговорност во владеењето се рефлектира во 

                                                           
54 ibid 
55 ibid 
56 The World Bank, https://govdata360.worldbank.org/  
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многу аспекти во земјата. Од аспект на јавните финансии е јасно видлив недостатокот на 
дисциплина во извршувањето на плановите кога станува збор за приходите и за 
расходите. 

Истражувањето на International Budget Partnership57 покажува дека фискалната 
транспарентност и отворените буџети може да помогнат во подобрување на социо-
економскиот аспект. Отворените буџети ја зголемуваат фискалната транспарентност, а со 
тоа и отчетноста. Тоа може да ја врати довербата во властите и со тоа да се зајакне и 
даночниот морал на граѓаните. Сепак, според последното истражување, Северна 
Македонија продолжи со подобрување на фискалната транспарентност од 2017 година 
после катастрофалната ерозија на транспарентност измерена во 2012 година. Северна 
Македонија дава доволни информации за фискалните политики во предлог-буџетите, ги 
исцртува владините економски предвидувања, ги предвидува приходите, расходите и 
задолжувањето. Во текот на 2019 факт е дека за првпат во циклусот на МПБ 
методологијата на мерење на фискална транспарентност во Северна Македонија 
направена е ревизија и од страна не само на независен експерт туку и од страна на 
претставник на Министерството за финансии58 

 

 

Извор: Меѓународно партнерство за буџети 
 
Покрај отвореноста на буџетот, и довербата во институциите, еден од факторите кои 
влијаат и на довербата на институциите но, и на даночниот морал е и нивото на 
корупција. Според Freedom House59, “Северна Македонија продолжува да се бори со 
корупцијата и иако медиумите и граѓанското општество се активни, сепак новинарите и 
активистите се соочуваат со притисок и заплашување. Корупцијата и понатаму е сериозен 
проблем, и има широка неказнивост за високата корупција кај корумпирани владини 
службени лица, вклучувајќи и членови на парламентот и судството. Иако владата вети дека 
ќе преземе реформи во насока на зголемување на владината транспарентност, таа допрва 

                                                           
57 International Budget Partnership https://www.internationalbudget.org/  
58 Open Budget Index North Macedonia https://cea.org.mk/severna-makedonija-go-podobri-svoeto-megunarodno-rangirane-
vo-budhetska-transparentnost/ 
59 Freedom House- Report for Notth Macedonia https://freedomhouse.org/country/north-macedonia/freedom-world/2019  
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треба да регистрира конкретен напредок.” Во исчекување е новиот извештај од 2020 
година.  

 

Извор: Freedom House 
 
Според Transparency International60 РС Македонија назадува на рангирањето на Индексот 
за перцепција на корупцијата и е пласирана на 106-то место од 180 држави, додека 
претходната година била на 93-то место, „Состојбата е вратена на она што беше во 2017 
година кога сметавме дека има најмала доверба во институциите, но резултатите се такви 
и денеска. Мерките што се преземаат не се реални и не даваат резултат. Тие укажуваат 
на влијанија на политиката врз бизнисот и обратно на бизнисот врз политиката."61  
Доколку нема судски разрешници за коруптивни случаи, и граѓаните изгубат доверба во 
судската власт, сето тоа може да влијае на обесхрабрување на даночните обврзници 
доброволно да ги подмируваат своите даночни обврски т.е. повисоко ниво на корупција 
влијае на намалување на даночниот морал. 

 
Извор: Transparency International 

 

                                                           
60 Corruption Perception Index https://tradingeconomics.com/macedonia/corruption-index  
61 Transparency International Macedonia: https://bit.ly/2XyZuNt 
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Владеењето на правото е главната причина за загриженост на граѓаните на Северна 
Македонија. Впрочем, тоа е веќе емпириски факт потврден и од меѓународните фактори. 
Перспективите за подобро владеење на правото, со помош на разбудениот граѓански 
стратум, се подобрија по смената од власт на политичкиот пропонент на заробената 
држава во 2017 година. Сепак, рецидивите од таквото владеење сè уште го загрозуваат 
почитувањето на правото, а нејасните законски решенија и арбитрарност во нивна 
имплементација како и правото на даночните обврзници во Северна Македонија 
остануваат како предизвик. Владеењето на правото треба да овозможи амбиент за 
ефикасна пазарна економија, за економски раст и развој, а системот на јавни финансии 
треба да почива на транспарентни процедури и правила, со цел да се намали можноста 
од дискрециско водење политики. Неодамнешниот случај на толкувања одредби од 
Законот за данок на додадена вредност (ДДВ) и обидот за нивна примена врз физички 
лица во услови на недостаток на правила и процедури, при иста даночна база и правна 
инциденца, е пример за недостиг од и/или нарушување на владеењето на правото.62 
Различното толкување на законите, честата промена на легислативата, недоследната 
примена на законите, или воопшто нарушеното владеење на правото, може да доведе до 
намалување на даночниот морал и до намалена доверба дека јавните средства ќе бидат 
ефикасно искористени. 
 
Покрај транспарентноста, довербата во институциите, владеењето на правото и степенот 
на корупција, целокупното задоволство од животот може да влијае врз даночниот морал. 
Имено, среќата и задоволството од животот може да предизвика поголем даночен морал, 
со тоа што среќата може да влијае на економските одлуки на поединците, како што е 
нивната потрошувачка, ставовите кон работата, однесувањето на инвестициите. Според 
Светскиот индекс на среќа за 2016 година, РС Македонија (5,175) се наоѓа на 92то место 
од вкупно 155 рангирани земји и на 8мо место од 10 земји во регионот. Иако, Македонија 
се наоѓа речиси на средина меѓу индексот на најсреќната земја (Норвешка: 7,537) и 
индексот на најмалку среќната земја (Централна Африканска Република: 2,693) во светот, 
сепак таа е рангирана помеѓу понесреќните земји од регионот заедно со Црна Гора и 
Грција. Меѓу најсреќните земји во регионот се издвојуваат Романија и Србија. Основни 
показатели кои го мерат квалитетот на човековиот развој се среќата и субјективната 
благосостојба на граѓаните во една држава. Поради зголемениот интерес, многу влади, 
заедници и организации ги користат податоците добиени за детерминантите од индексот 
на среќа како и наодите од истражувањето за субјективната благосостојба во креирањето 
на политики кои поддржуваат посреќниот живот. 
 

                                                           
62Физичките лица во системот на ДДВ и владеењето на правото во Македонија  https://cea.org.mk/fizichkite-litsa-vo-
sistemot-na-ddv-vladeeneto-na-pravoto-vo-makedonija/ 
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Извор: Центар за економски анализи63 

 

  

                                                           
63 БДП Фетиш во Македонија https://cea.org.mk/wp-content/uploads/2017/10/GDP_Fetis-vo-RM_WEB.pdf 
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5. Анализа за факторите на даночниот морал во Република Северна Македонија: 
Што кажуваат даночните обврзници  

 

Во овој дел ќе се повикаме на истражувањата кои ги илустриравме од погоре и ќе ги 
споредиме со резултатите од спроведеното теренско истражување на релевантен 
примерок во РСМ. Спроведеното теренско истражување на релевантен примерок во РСМ 
од страна на ИНДАГО во рамките на овој проект, дава одговор за перцепцијата на 
населението на РСМ за:  

 функционалноста на даночниот систем во РСМ,  
 ставот на населението кон даноците,  
 информираноста  на населението за даноците и даночниот систем и  
 довербата на населението кон институциите при трошењето на нивните 

прибрани даночни средства од државата.  

Според истражувањето, даночните обврзници во Северна Македонија, се сметаат себеси за 
недоволно информирани во однос на видовите даноците, и имаат потешкотии во 
разграничувањето на тоа кои се локални, а кои даноци се собираат на национално ниво. 
Поимањето на видовите даноци, особено разграничувањето на локални и централни 
даноци е важно во процесот на градење на граѓанско општество и учество на граѓаните 
во донесувањето на јавните политики, најчесто на локално ниво.  

Неинформираноста или пак погрешното толкување може да доведе до погрешна примена 
на даночните прописи кај даночните обврзници и е потенцијален извор за избегнување на 
данокот или даночно затајување односно доброволното неисполнување на даночните 
обврски. Сепак, и покрај ниското ниво на информираност за различните видови на 
даноци, даночните обврзници кои имале искуство и обврска за плаќање на одреден вид 
данок, оценуваат дека процедурите за наплата на даноците се едноставни или многу 
едноставни. Во оваа смисла од големо значење е зголемување на фискалната 
транспарентност која беше еродирана скоро една деценија во РСМ.  

Во оваа 2020 година истражувањето на отворените буџети илустрира дека РСМ ја 
подобрила својата фискална транспарентност но сепак, се уште има простор за 
унапредување, а особено во делот на учество на граѓаните во јавните финансии (РСМ има 
ранг нула за учество на граѓаните во буџетскиот процес и во буџетскиот циклус ЦЕА 
202064). 

Данокот со кој најчесто се среќава еден просечен даночен обврзник, односно има 
физички увид на истиот, е данокот на имот. Со оглед на тоа што е локален данок, секоја 
ЕЛС еднаш годишно издава решенија за данок на имот, и еднаш до двапати испраќа 
потсетување за плаќање на данокот, истите се доставуваат во хартиена форма до секој 
даночен обврзник, па го прави највидлив за граѓаните и ги прави даночните обврзници 
најинформирани за неговото постоење.  

                                                           
64 ЦЕА 2020, Меѓународно партнерство за буџети: https://cea.org.mk/severna-makedonija-go-podobri-svoeto-
megunarodno-rangirane-vo-budhetska-transparentnost/  
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Даночните обврзници ја истакнуваат потребата и корисноста од евентуално постоење на 
дополнителни канали за информирање како што се локални канцеларии или бесплатни 
телефонски линии преку кои  ќе се овозможи дополнително информирање за видот на 
даноци, процедурите, роковите, начините на плаќање, како и за дистрибуцијата на 
прибраните средства од даноци. Едноставноста на процедурите за плаќање и пријавување 
на даноците е еден од факторите кои влијаат на склоноста на граѓаните кон навремено 
подмирување на своите даночни обврски. Конфузноста во разбирањето на даночните 
обврски може да створи одбивност и одолговлекување на подмирувањето на обврските. 

Даночните обврзници искажуваат висок степен на морални вредности доживувајќи се 
себеси како одговорни даночни обврзници, кои секогаш и навремено ги подмируваат 
своите даночни обврски. Водејќи се од социјалниот аспект, во одредена мера сметаат дека 
оние кои имаат помалку треба да плаќаат помалку, и избегнувањето на плаќање даноци 
доколку се укаже можност за тоа, не е примарна опција. Доколку се консултираат, 
испитаниците сè секогаш за намалување на даночните стапки, кај сите видови на даноци. 
Степенот на развиеност на моралните вредности во индивидуата секако влијае и на 
даночниот морал. Доколку една личност гаи морални вредности, истото ќе се одрази и на 
одговорноста во плаќањето даноци (како што илустриравме погоре од истражувањето на 
Doerrenberg 2010). 

Даночните обврзници ја истакнуваат својата недоверба во институциите и на локално и на 
централно ниво, покажувајќи и висок процент на недоверба во дистрибуција на 
средствата прибрани од даноци кои треба да се користат за унапредување на јавните 
услуги. Според ставовите видливо е дека приоритети при трошење на прибраните 
даноци, за граѓаните, се капиталните инвестиции, а истовремено видно имаат 
перцепција дека им недостасуваат информации за начинот на трошење на јавните 
приходи односно даноците и преферираат опипливи капитални инвестиции. Според 
граѓаните, главни приоритети за инвестирање на средствата од собраните даноци на 
локално ниво се:  

 комунални услуги  
 инфраструктура и патишта 
 локален економски развој,  

Додека на централно ниво како главен приоритет за инвестирање на даночните средства 
се сметаат:  

 здравство,  
 патишта и  
 капитални инвестиции.  

Уште повеќе, повеќето граѓани не сакаат зголемување на даноците, додека истовремено 
преферираат воведување на прогресивен данок кој го сметаат за пофер. Ова укажува 
дека даночните обврзници бараат поголем фискален легитимитет, бараат подобра 
распределба на даночните приходи, инвестиции во капитални проекти,  но истовремено 
сакаат и поотворен систем за јавни финансии кој ќе биде транспарентен, јасен и според 
мерка на нивните потреби. 
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Даночните обврзници немаат доверба дека би се намалил степенот на корупција ниту на 
локално ниту на централно ниво, со оглед на тоа што според нивната перцепција 
ситуацијата е непроменета и нема подобрување, барем во последните пет години. 
Истражувањето на Transparency International исто потврдува влошување на ситуацијата 
со перцепцијата за корупцијата во земјата65.    

Даночните обврзници немаат доверба дека зголемувањето на даночните стапки, а со тоа и 
даночните приходи ќе резултира со подобрување на квалитетот на јавните услуги,  
напротив, очекувањата се дека средствата повеќе би биле злоупотребени.  

Особено загрижува наодот од анкетното истражување за преференциите на 
испитаниците за нивниот избор за тоа каде би живееле. Имено, за изборот да се остане 
во Северна Македонија со оваа доверба во институции и со понизок квалитет на живот 
но, со релативно пониски даноци споредено со изборот за живеење во поразвиени 
економии (Германија/Шведска) каде има повисока доверба во институции но, се плаќаат 
повисоки даноци, испитаниците избираат да останат да живеат во Северна Македонија 
каде што се плаќаат пониски давачки, отколку да се одлучат да живеат во поразвиени 
системи каде што би плаќале повисоки даноци, но каде што квалитетот на живот е на 
повисоко ниво.  

Индикативно овде е дека има имплицитна резигнираност во смисла да се направи избор 
да се живее таму каде даноците се пониски независно од намалената доверба во 
институциите и независно од релативно понискиот квалитет на живот. Оваа 
резигнираност доаѓа од нарушената довербата во институциите во подолг временски 
период и е голем ризик за иднината на државата. Инаку, довербата во институциите е еден 
од факторите кои влијаат на даночниот морал. Доколку во континуитет граѓаните имаат 
чувство за злоупотреба на нивните средства од страна на властите, постои можност за 
намалување на степенот на даночниот морал како одговор на неодговорното трошење на 
даночните средства. 

Следствено на сегашните ставови и перцепции на даночните обврзници, изразено е и 
незадоволство од степенот на развој на демократскиот систем во земјата и неговото 
функционирање.  

Граѓаните имаат чувство дека имаат третман на гласачи, а помалку имаат чувство дека се 
третираат како корисници на јавни услуги.  Во однос на лицата кои не плаќаат данок, 
граѓаните генерално сметаат дека тоа е злоупотреба која треба да биде санкционирана. 
Граѓаните исто така очекуваат дека на долг рок, напорната работа може да придонесе за 
подобар живот и успех. Владеењето на правото и функционалноста на демократскиот 
систем е уште еден фактор кој влијае на даночниот морал на граѓаните. Доколку не се 
спроведуваат санкции за затајувачите на даноците, тоа може да влијае врз одлуката на 
граѓаните за навремено и целосно подмирување на своите даночни обврски. 

 

  

                                                           
65 Corruption Perception Index https://tradingeconomics.com/macedonia/corruption-index 
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6. Заклучни согледувања 
 

Доколку направиме паралела со студиите од другите европски земји или земји со кои 
долги години го граделе својот даночен систем, можеме да забележиме дека градењето на 
даночна култура во нашата земја се уште е во развој, и се уште се гради довербата кон 
даночниот систем. Особено ако се земе предвид различно толкување на постоечката 
законска регулатива за даночни цели и честата промена на легислативата во однос на 
поединечните даноци во последните неколку години. 

Даночниот морал и даночната одговорност во земјата може да се каже дека не се на 
задоволително ниво, особено што и Владата во своите анализи го идентификува како 
предизвик кој се стреми да го надмине. Еден од наодите кој го идентификувавме во 
нашата анализа е дека даночните обврзници не се подготвени за зголемување на 
даночните стапки, односно евентуалното зголемување на оптоварувањето на даночните 
обврзници силно влијае кон намалување на даночниот морал, и резултира во изнаоѓање 
на креативни решенија за избегнување на даночниот товар, како на пример отворање на 
сметки во соседните земји и префрлање на доходот во друга земја како и префрлање на 
доходот на други лица (блиски лица) кои сè уште не го достигнале прагот за прогресивно 
оданочување. Токму затоа и концептот на прогресивно оданочување во земјата е ставено 
во мирување, додека не се подобри владеењето на правото и додека не се создадат други 
предуслови за негово повторно воведување.66  

Од друга страна, како што гледаме и во другите земји, на пример во Шведска и во Италија 
како две сосема различни искуства, довербата во институциите е особено значајна за 
волјата на даночните обврзници да го подмират својот даночен товар. Односно, колку е 
поголема довербата кон институциите, толку граѓаните немаат потреба за изнаоѓање 
решенија за избегнување на даноците. Даноците се цената што граѓаните ја плаќаат за 
владата во нивно име да генерира услуги кои ќе придонесат кон подобрување на нивната 
благосостојба. Затоа, даночните обврзници ја гледаат својата врска со државата не само 
како жртва и принуда од предаторот, туку и како процес на размена со заеднички интерес.  

Граѓаните не сакаат да се чувствуваат повеќе како гласачи отколку како корисници на 
услуги. Во таа смисла фискалната транспарентност и учеството на граѓаните во 
фискалните процеси се од голема важност. Секако дека граѓаните би се чувствувале 
измамени доколку даноците не се трошат ефикасно и според нивните потребни. Ако 
граѓаните сметаат дека нивните интереси (преференции) се соодветно застапени во 
политиките и тие добиваат соодветни јавни услуги и добра, нивната идентификација со 
државата се зголемува заедно со нивната подготвеност да придонесат за државата преку 
навремено плаќање на даноците. Од друга страна, неефикасна држава во која корупцијата 
е распространета може да влијае на низок поттик за соработка односно граѓаните да не 
ги подмируваат своите даночни обврски соодветно. За жал, најголем дел од даночните 
обврзници кај нас, опфатени со истражувањето констатираа дека немаат доверба во 
државните институции ниту на локално ниту на национално ниво, и се на мислење дека 

                                                           
66 Министерство за финансии https://finance.gov.mk/mk/node/8307  
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доколку би плаќале повисоки даноци, истите само можат да бидат злоупотребени, а не и 
дека ќе бидат инвестирани во подобрен квалитетот на услугите.  

Примерот на Шведска со директниот придонес на војниците кон државата значајно 
придонело во развивањето на идентификациско чувство  на припадност на државата и 
дека државата ним им должи нешто. Чувството дека граѓаните се вклучени во 
општествената сфера, во воспоставувањето и креирање политики придонесува и кон 
зголемено чувство  за даночна обврска. Давањето шанса на поединците да бидат вклучени 
во донесувањето на одлуки, создава чувство на граѓанска должност, бидејќи даночните 
обврзници стануваат свесни за важноста за придонес кон јавните добра. Но според нашето 
истражување, граѓаните чувствуваат дека властите ги третираат најмногу како гласачи, 
а помалку како партнери или како корисници на јавни услуги. Поради тоа, потребно е 
владините институции да размислат за зајакнување / градење на однос за зголемување 
на довербата во владини институции но, и на судството како власт која го осигурува 
владеењето на правото.  

Италија е пример каде што повторените амнестии за затајувачите на данок воведени од 
неколку италијански влади придонеле за понатамошно влошување на проблемите со 
италијанската наплата на даноците токму затоа што ги убедуваат граѓаните дека 
системот никогаш нема да биде фер. Нешто што и во нашето општество не е непознато и 
доколку се повторува може дополнително да ја влоши недовербата и во судската и во 
извршната власт. Општата перцепција е дека оние граѓани кои затајуваат данок, имаат 
близок однос во владејачката структура и политичката партија на власт. Сепак, било каква 
злоупотреба треба да биде санкционирана.  

Ситуацијата во Северна Македонија е слична на таа во Романија, каде што затајувањето 
на данок е на значајно ниво, но постојат експерименталните студии  кои нудат надеж, 
бидејќи Романците се чини дека се подготвени да платат - ако веруваат дека нивните 
пари се собрани и редистрибуирани праведно. Слично на ова, даночните обврзници во 
Северна Македонија, за себе сметаат дека се личности со развиени високи морални 
вредности, кои без проблем би го поднесувале даночниот товар доколку средствата 
ефикасно се распределуваат од државата. Сепак граѓаните имаат надеж дека напорната 
работа може да придонесе за подобар живот и успех.  

Владеењето на правото и функционалноста на демократскиот систем е силен фактор кој 
влијае на даночниот морал на граѓаните. Доколку не се спроведуваат санкции за 
затајувачите на даноците, тоа може да влијае врз одлуката на граѓаните за навремено и 
целосно подмирување на своите даночни обврски. Главно посветувајќи се на санкции, а 
не на мотивирање на граѓаните да имаат чувство на одговорност и припадност во 
заедницата, тоа е однесување на слаба држава (Marcelo Bergman 201867). Особено да се 
потсетиме овде на зголемените казнени експедиции каде УЈП и инспекциските служби во 
РСМ се злоупотребуваа за политички и фискални цели кои беа надвор од функцијата на 
овие органи и беа главен инструмент во заробеноста на државата.  

                                                           
67 Marcelo Bergman Sven H. Steinmo -The Leap of Faith: The Fiscal Foundations of Successful Government in Europe and 
America, Chapter 12- Taxation and Consent   
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Задоволување на социјалната правда е една од забелешките кои произлегоа од 
истражувањето. Односно, за фер однос се смета повисокото даночно оптоварување на тие 
кои имаат повисоки примања. Оние кои имаат релативно мал приход треба да бидат 
помогнати од оние кои можат да помагаат. Прогресивното оданочување им овозможува на 
државите да собираат даноци од лицата кои имаат високи приходи и да создадат 
општество кое ќе биде позадоволно. Со даноците се финансира образованието, 
медицинските услуги и други добра за луѓе на кои навистина тоа им треба; Групите кои 
се фокусирани на даночната праведност се стремат кон ограничување на обемот на 
даночното законодавство и на правилата од кои полза има само еден дел од населението 
што плаќа данок, во споредба со останатиот дел од населението. Со други зборови, 
даночната праведност е за сите што ја исполнуваат својата општествена обврска – секој 
праведно да го плати својот дел но тоа треба да се направи без брзање и не заради 
задоволување на идеолошки или политички цели туку со соодветно утврдени категории за 
богатство, цели на оданочување, даночна база, прагови и ослободувања итн.  

Едно од заклучоците од истражувањето е дека даночните обврзници во Северна 
Македонија, се сметаат себеси за недоволно информирани во однос на видовите 
даноците, и имаат потешкотии во разграничувањето на тоа кои се локални а кои даноци 
се собираат на национално ниво. Неинформираноста или пак погрешното толкување може 
да доведе до погрешна примена на даночните прописи кај даночните обврзници и е 
потенцијален извор за избегнување на плаќање на данокот или даночно затајување. 
Владата е во обид да ја подобри размената на информации помеѓу даночните органи и 
други субјекти, односно да ја подобри целокупната транспарентност за даночни прашања 
како и подобрувања преку е-услуги. Главна цел на овој приоритет е да се подобри 
квалитетот на услугите што даночните обврзници ги добиваат од даночните органи со цел 
да се зголеми економската остварливост на процедурите, да се поедностават и забрзаат 
истите и да се намали административниот товар поврзан со тие процедури.   

Дополнително заклучуваме и дека даночните обврзници ја истакнуваат потребата и 
корисноста од евентуално постоење на дополнителни канали за информирање како што 
се локални канцеларии или бесплатни телефонски линии преку кои  ќе се овозможи 
дополнително информирање за видот на даноци, процедурите, роковите, начините на 
плаќање, како и за дистрибуцијата на прибраните средства од даноци, со оглед на тоа што 
имаат потешкотии во поимањето, и разграничувањето на истите. Сепак, едноставноста 
на процедурите за плаќање и пријавување на даноците е еден од факторите кои влијаат на 
склоноста на граѓаните кон подмирување на своите даночни обврски. Конфузноста во 
разбирањето на даночните обврски може да створи одбивност и одолговлекување на 
подмирувањето на обврските. 
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Препораки за јавните политики 
 

Даночниот морал и доброволното исполнување на даночните обврски се корелирани со 
довербата во институциите и ефективната комуникацијата со граѓаните. Оваа анализа 
разгледува спектар на фактори кои имаат влијание врз даночниот морал на граѓаните во 
РС Македонија. Во значаен дел истите се потврдуваат со наоди, студии и дискусии од 
други земји или региони иако имаат различни даночни системи, даночни политики, 
уредувања и истории, а исто така и различни демографски и социо-економски 
карактеристики.   

Дискусијата и заклучоците од направената анализа ни овозможуваат да идентификуваме 
детерминанти, и потенцијални области за различните чинители во општеството кои 
треба да ги поддржат напорите за подобрување на даночниот морал и доброволното 
исполнување на даночните обврски од страна на даночните обврзници.  

Детерминантите за даночниот морал во РС Македонија се силно поврзани и зависни од: 

 Степенот на довербата во владата, администрацијата и правниот систем – владеење 
на правото 

 Начинот и степенот на двонасочна комуникација помеѓу даночните власти и 
граѓаните како и нивното ефективното учество во носењето на одлуките -
функционална демократијата  

 Транспарентноста и отчетноста на системот за јавни финансии вклучително и 
фискалната дисциплина  

Оттука издвојуваме три групи на препораки за јавни политики кои ќе придонесат кон 
зголемување на даночниот морал, даночната одговорност и доброволното исполнување 
на даночните обврски:  

1) Воспоставување на кредибилен, конзистентен, стабилен и праведен даночен 
систем со предвидлива регулатива 
 

o Потребни се силни напори во унапредување на владеењето на правото 
преку практикување на постојан, јасен и конзистентен даночен систем. Ова 
оди заедно со предвидлива и јасна законска регулатива која ќе се 
применува без исклучоци, со што ќе се придонесе кон зголемување на 
довербата во системот, даночниот морал и даночната одговорност.  
 

o Селективност или амнестии за затајувачи на данок, придонесуваат кон 
влошување на проблемите со наплата на даноците токму затоа што 
таквите случаи ги убедуваат граѓаните дека системот никогаш нема да 
биде фер и праведен. Ова дополнително може да ја влоши недовербата и во 
судската и во извршната власт и поради општата перцепција кај граѓаните 
дека затајувачите на данок, имаат близок однос во владејачката структура 
и политичките партии. 
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Преку унапредено владеење на правото во сите сфери од даночниот систем се 
поставуваат основите за градење на доверба во владеењето/управувањето, доверба меѓу 
даночните обврзниците и даночните власти во напорите за постоење на фер и праведен 
даночен систем, што е предуслов за даночниот морал, даночната култура и даночната 
одговорност кај граѓаните,   

2) Унапредена отвореност на јавните финансии во РС Македонија, и унапредување на 
фискалната дисциплина за поголем фискален легитимитет: 
 
o Поголема транспарентност на прибраните даночни приходи преку 

поставување на јасна врска со расходите, со што даночните обврзници кои 
изразуваат најголем недостаток на информации за тоа како и каде се трошат 
прибраните даноци, ќе добијат јасни и целосни информации со што би се 
придонело кон зголемен даночниот морал; 
 

o Активно, целосно и јасно информирање  на граѓаните за јавните приходи и 
јавните расходи како на централно така и на локално ниво, бидејќи граѓаните 
изразуваат низок степен на доверба, за било кое ниво на власт/управување, 
и истовремено изразуваат висок степен на недоверба во отчетноста за 
потрошените јавни средства. Оттука, би се намалила и високата перцепција за 
корупција која е директно поврзана со довербата во власта и даночниот морал. 

 
o Поставување на систем на двонасочна ефективна комуникација, каде 

граѓаните активно ќе учествуваат во носењето на одлуките за прибирање на 
даноци и поставување на приоритетите за трошење на јавните средства. Иако 
забележуваме унапредување на општата фискална транспарентност, 
активното вклучување на граѓаните во носењето одлуки во јавните финансии 
е на ниско ниво. Зголемување на ефективното учеството на граѓаните во 
носењето на одлуките и изборот на приоритетите за трошење на даночните 
приходи ќе го зголеми и чувството на идентитет и припадност кон 
општеството што го зголемува даночниот морал. 

Преку унапредена отвореност на даночниот систем и функционалната демократија ќе 
се придонесе да се намали чувството кај граѓаните на РС Македонија дека се 
единствено гласачи, туку дека се приматели на јавни услуги, креирани според нивните 
потреби и според приоритетите на заедницата. Дополнително на овој начин ќе се 
зголеми и фискалниот легитимитет на власта кај граѓаните кои ќе имаат поголема 
доверба дека потенцијално дополнително прибрани даноци нема да се злоупотребат.  

3) Подобрени услуги и поголема ефикасност во прибирање на даноците  
o Даночни власти да креираат доволни административни капацитети и 

дополнителни канали и начини за комуникација кои ќе овозможат едукација 
и информирање на даночните обврзници кај кои постојат нејаснотии во 
системот и процесите; 
 
 

o Унапредени електронски системи за даночните обврзници и даночната 
управа кои освен подобра ефикасност ќе овозможат и намалување на 
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административниот товар и модернизација на постапките за даночна 
администрација, со што ќе ги намалат можностите за корупција и ќе ги 
подобрат „искуствата на даночните обврзници“. 

 
o Креирање и ажурирање на профили на даночните обврзници преку 

постојани анализи за ставовите и перцепциите на граѓаните кон 
даночните прашања со што ќе овозможи повеќе информации на даночните 
власти и на носителите на политиките за посебни групи, социо-
економски-демографски и институционални фактори кои влијаат врз 
даночниот морал. 
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АНЕКС 1 :  

 

Анализа на податоци од јавно мислење од истражување по региони  (регионални 
дирекции на Управата за јавни приходи) 

 

 

 

1 Методологија  

Истражувањето е спроведено од 25 февруари до 8 март 2020 година. Дизајнот на 
репрезентативен примерок од 1000 испитаници (популација на возраст 18+ години) 
преку интервјуирање. Репрезентативен примерок на граѓани на територијата на целата 
држава користејќи повеќеетапен случаен примерок при што беа избрани одреден број на 
точки на примерок врз основа на веројатност пропорционална на големината на 
популација. Бројот на примарни точки на примерок (PSU-Primary Sampling Units) во секој 
стратум е пропорционален на големината на проценетата популација во соодветниот 
стратум. Основа за проценка на големината на популација се податоците од последниот 
спроведен попис од 2002 година и последните процени на население од 2017 година. 
Заради целите на студијата, испитаниците се групирани според регионалните дирекции 
на УЈП односно се распоредени во една од шесте дирекции (РД Скопје, РД Тетово, РД 
Битола, РД Прилеп, РД Штип и РД Струмица). 

 

2 Резултати по региони  (регионални дирекции на 
Управата за јавни приходи) 

 

Во прилог на оваа анализа се резултатите за секое прашање прикажани во секциите од 
прашалникот. Резултатите се прикажани на вкупниот број испитаници и сегрегирани 
според регионалните дирекции на УЈП (РД Скопје, РД Тетово, РД Битола, РД Прилеп, РД 
Штип и РД Струмица). 

 
Во прилог на оваа анализа се резултатите за секое прашање прикажани во секциите од 
прашалникот. Во следниот текст дадена е статистичките обработка на просечните 
индикатори на одговорите за дадените теми преку приказа на резултатите за секое 
прашање во врска со регионалниот распоред на даночните обврзници (регионални 
дирекции на УЈП). Резултатите се прикажани на вкупниот број испитаници и сегрегирани 
според регионалните дирекции на УЈП (РД Скопје, РД Тетово, РД Битола, РД Прилеп, РД 
Штип и РД Струмица). 
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2.1 Социо-економски и демографски карактеристики на примерок  
Д1. Возрасна категорија - % 

 

Д2. Пол на испитаникот  - % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

Д3. Степен на образование - % 

 

Д4. Работен статус - % 
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Д5. Дали примате социјална помош? - % (Лица кои примаат социјална помош, n=146) 

 

Д6. Брачен статус - % 
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Д7. Етничка припадност - % 

 
 
Степен на религиозност 
 
Прашање A51. На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не сте религиозни” а 5 значи 
“Многу сте религиозни”, ве молам оценете го вашиот степен на религиозност? - % 

 

Во однос на религиозноста, 45% од испитаниците се изјасниле како религиозни (4+5). РД 
во кои има најголем процент на испитаници кои се изјасниле како религиозни се РД 
Струмица и РД Тетово. РД со најголем процент на испитаници кои се изјасниле како 
нерелигиозни (1+2) се РД Прилеп и РД Скопје.   
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Д8. Просечни месечни примања во домаќинството - % 

 

Д9. Средина (рурална/урбана) - % 

 

Д10. Региони според регионалните дирекции на УЈП - % 
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2.2 Степен на запознаеност со даноците (централни и локални)  

 

Прашање: А1. На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не сте информирани” а 5 значи 
“потполно информирани”, колку сте информирани за даноците кои се собираат на 
централно ниво односно од државата? - % 

 

 

Резултат: Резултатите покажуваат дека за информирани (4+5) за даноците кои се 
собираат на централно ниво се сметаат 25 % од испитаниците. Најголем дел од 
испитаниците од РД Струмица се сметаат за информирани, додека пак помалку се 
информирани испитаниците од останатите РД. 

Прашање: А2. На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не сте информирани” а 5 значи 
“потполно информирани”, колку сте информирани за даноците кои се собираат на 
локално ниво односно од локалната самоуправа? - % 
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Резултат: Информирани (4+5) за даноците кои се собираат на локално ниво се сметаат 
25 % од испитаниците. Најголем дел од испитаниците од РД Струмица се сметаат за 
информирани, додека пак најмалку информирани се испитаниците во РД Тетово и РД 
Скопје.  

Прашање: A3. Според вас, кој од следните даноци се собира на централно-државно, а кој 
на локално ниво? – Персонален данок % 
 

 

Резултат: Според податоците 70% од испитаниците сметаат дека персоналниот данок се 
собира на централно ниво. Најмал процент на испитаници кои сметаат дека се собира на 
централно ниво е во РД Тетово, а најголем процент во РД Струмица.  

Прашање: A3. Според вас, кој од следните даноци се собира на централно-државно, а кој 
на локално ниво? –Данок на имот % 

 

Резултат: Графиконот покажува дека 69% од испитаниците сметаат дека данокот на имот 
се собира на локално ниво. Најмал процент на испитаници кои сметаат дека се собира на 
локално ниво е во РД Битола, а најголем процент во РД Прилеп.  
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Прашање: A3. Според вас, кој од следните даноци се собира на централно-државно, а кој 
на локално ниво? –Данок на промет при продажба на недвижности % 

 

Резултат: Резултатите покажуваат дека 52% од испитаниците сметаат дека данок на 
промет при продажба на недвижности се собира на локално ниво. Најголем процент на 
испитаници кои сметаат дека се собира на локално ниво е во РД Струмица, а најмал 
процент во РД Битола и РД Скопје.  

Прашање: A3. Според вас, кој од следните даноци се собира на централно-државно, а кој 
на локално ниво? –Данок на наследство и подарок % 

 

Резултат: 49 % од испитаниците сметаат дека данокот на наследство се собира на 
локално ниво. Најголем процент од РД Струмица сметаат дека се собира на локално ниво, 
а најмал процент од РД Битола. 

Прашање: A3. Според вас, кој е од следните даноци се собира на централно-државно, а кој 
на локално ниво? –Данок на додадена вредност % 
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Резултат: Според 81 % од испитаниците наведениот данок се собира на централно ниво. 
Најголем процент од РД Струмица сметаат дека се собира на централно ниво, а најмал 
процент од РД Тетово. 

2.3 Ставови и мислење за даночните процедури  

Прашање: A4. Дали системот за плаќање на даноците (пр. закони, стапка на даноци, лица 
кои подлежат на данок) кои ги собира централната власт е јасен? - % 

 

Резултат: Околу две третини од испитаниците (60%) сметаат дека системот за плаќање на 
даноците кои ги собира централната власт е јасен. Најголем процент од РД Струмица и 
РД Прилеп изјавиле дека им е јасен системот, додека пак најмал процент на испитаници 
од РД Битола изјавиле дека им е јасен системот.  

Прашање: А5. Ве молам кажете ми што не е јасно? - % (Лица кои одговориле дека не е јасен, 
n=196) 
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Резултат: Испитаниците во најголем процент (48%) се изјасниле дека општо не се 
запознаени со системот на даноци кои ги собира централната власт. Кај испитаниците 
од РД Прилеп, РД Тетово и РД Скопје постои општа незапознаеност, додека пак кај 
испитаниците од РД Струмица тоа е трошењето. Испитаниците од РД Битола и РД Штип 
во најголем процент не даваат одговор на наведеното прашање.  

Прашање: A6. Дали системот за плаќање на даноците (пр. закони, стапка на даноци, лица 
кои подлежат на данок) кои ги собира локалната власт е јасен? - % 

 

Резултат: Две третини дел од испитаниците (64%) сметаат дека системот за плаќање на 
даноците кои ги собира локалната власт е јасен. Најголем процент од РД Тетово, РД 
Струмица и РД Прилеп изјавиле дека им е јасен системот, додека пак најмал процент на 
испитаници од РД Битола изјавиле дека им е јасен системот.  
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Прашање: А7. Ве молам кажете ми што не е јасно? - % (Лица кои одговориле дека не е јасен, 
n=157) 

Резултат: Кај најголем дел од испитаниците (39%) постои општа незапознаност или не 
дале одговор. Општа незапознаеност има најмногу во Тетово, додека пак во РД Струмица 
има најмногу нејасности во врска со трошењето.  

Прашање: А8. Дали вие лично сте имале искуство со плаќање на следните даноци? - % 

 

Резултат: Резултатите покажуваат дека граѓаните најчесто имале искуство со плаќање 
данок на имот (49%), потоа следи персонален данок (34%) и данок на наследство (18 %). 
Најмал процент на испитаници имале искуство со плаќање на данок на промет (17%). Во 
РД Струмица и РД Прилеп имале најмногу искуство со плаќање данок на имот, додека пак 
во РД Тетово најмногу со персонален данок.  

Прашање: А9. Колку едноставна беше процедурата за плаќање на персонален данок на 
скала од 1 до 5 каде што  1 значи – Воопшто не беше едноставно, а 5– Многу едноставно. - 
% (Лица кои имале искуство со наведениот данок, n=341) 



57 

 

 

Резултат: Резултатите покажуваат дека мал процент од испитаниците (4%) сметаат дека 
процедурата за плаќање не била едноставна (1+2). Најголем дел од тие што сметаат дека 
не била едноставна се од РД Скопје и РД Струмица.  

Прашање: А9. Колку едноставна беше процедурата за плаќање на данок на имот на скала 
од 1 до 5 каде што  1 значи – Воопшто не беше едноставно, а 5– Многу едноставно. - % 
(Лица кои имале искуство со наведениот данок, n=266) 

 

Резултат: Од податоците се гледа дека 7% од испитаниците сметаат дека процедурата за 
плаќање не била едноставна (1+2). Најголем дел од тие испитаници се од РД Скопје и РД 
Тетово.  

Прашање: А9. Колку едноставна беше процедурата за плаќање на данок на промет при 
продажба на недвижност на скала од 1 до 5 каде што  1 значи – Воопшто не беше 
едноставно, а 5– Многу едноставно. - % (Лица кои имале искуство со наведениот данок, 
n=119) 
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Резултат: Графиконот покажува дека 16% од испитаниците сметаат дека процедурата за 
плаќање не била едноставна (1+2). Најголем дел од оние кои сметаат дека не била 
едноставна се од РД Струмица, РД Скопје и РД Тетово.  

Прашање: А9. Колку едноставна беше процедурата за плаќање на данок на наследство и 
подарок на скала од 1 до 5 каде што  1 значи – Воопшто не беше едноставно, а 5– Многу 
едноставно. - % (Лица кои имале искуство со наведениот данок, n=182) 

 

Резултат: Една петина (20%) од испитаниците смета дека процедурата за плаќање не била 
едноставна (1+2). Најмногу ова е случај кај испитаници од РД Струмица, РД Прилеп и РД 
Тетово.  

Прашање: На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи “потполно 
се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате А10. Знам колку даноци треба да 
платам. - % 
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Резултат: 59% од испитаниците се согласуваат (4+5) дека знаат колку даноци треба да 
платат. Најмногу со оваа изјава се согласуваат испитаниците од РД Тетово, РД Скопје, РД 
Прилеп и РД Струмица.  

Прашање: На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи “потполно 
се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате А11. Знам какви даноци треба да 
платам. - % 

 

Резултат: Од графиконот се гледа дека 62 % од испитаниците се согласуваат (4+5) дека 
знаат какви даноци треба да платат. Најмногу тоа се испитаниците од РД Тетово и РД 
Прилеп.  

Прашање: На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи “потполно 
се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате А12. Знам каде треба да ги пратам 
даноците. - % 
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Резултат: Податоците покажуваат дека 62 % од испитаниците се согласуваат (4+5) дека 
знаат каде треба да ги пратат даноците. Во најголем дел се согласуваат испитаниците од 
РД Тетово и РД Прилеп. 

Прашање: На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи “потполно 
се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате А13. Знам како (на кој начин) 
треба да си ги платам даноците. - % 

 

Резултат: Две третини од испитаниците (64%) се согласуваат (4+5) дека знаат како (на кој 
начин) треба да си плаќаат даноците. Најмногу од нив се испитаници од РД Тетово и РД 
Прилеп.  

Прашање: На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи “потполно 
се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате А14. Знам кога треба да си ги 
платам даноците. - % 
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Резултат: Во однос на периодот за плаќање, 64 % од испитаниците се согласуваат дека 
знаат кога треба да си платат даноците. Слично како за и останатите ставови, најголем 
дел од испитаниците се од РД Тетово и РД Прилеп.   

Прашање: A15. Колку е важно за вас, како даночен обврзник, даночните власти да 
обезбедуваат секоја од следниве услуги за да им помогне на даночните обврзници?  
Вашиот одговор искажете го на скала од 1 до 5 каде што 1 значи воопшто не е важно, а 5 
многу важно. – Просек 

Услуги Вкупно РД Скопје РД Тетово РД Битола РД Прилеп РД Штип РД Струмица 
15-1. Можности за 
електронско пополнување 3.8 3.9 4.1 3.9 3.3 3.7 3.4 

15-2. Веб-страница 3.7 3.9 4.1 3.3 3.2 3.9 3.0 

15-3. Бесплатен 
телефонски број 4.2 4.3 4.6 3.9 4.0 3.8 4.6 

15-4. Локални канцеларии  4.3 4.2 4.6 4.0 4.1 4.5 4.9 

15-5. Директна е-пошта  3.7 3.9 4.2 3.7 3.0 3.5 3.1 

15-6. Даночни клиники со 
седиште во заедницата 

3.6 3.7 4.1 3.6 2.6 3.6 3.8 

15-7. Даночни апликации 
на мобилни уреди 

3.7 3.9 3.9 3.8 3.0 3.4 3.7 

15-8. Компјутерски 
терминал сместен во 
киоск 

3.2 3.3 4.1 3.4 2.2 3.1 3.0 

15-9. Даночна пријава на 
социјалните медиуми 3.1 3.2 3.6 3.4 2.9 2.8 2.9 

Резултат: Графиконот покажува дека најважно на граѓаните (највисока просечна 
вредност) се услугите локални канцеларии и бесплатен телефонски број, додека пак 
најмалку важна (најниска просечна вредност) од страна на граѓаните се оценети услугите 
компјутерски терминал сместен во киоск и даночна пријава на социјалните медиуми. 
Локалните канцеларии се највисоко оценети во сите РД (освен во Скопје каде е услугата 
бесплатен телефонски број), додека пак најниско е оценета даночна пријава на 
социјалните медиуми во скоро сите РД (освен во РД Битола и РД Прилеп). Во РД Битола 
најниско е оценета услугата веб страница, а компјутерски терминал е најниско оценета 
од испитаниците во РД Прилеп.  

2.4 Лични ставови за перцепцијата на даночниот систем и себеси како даночен обврзник (фер 
третман, морал, социјална норма и друго) 
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Прашање: На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи “потполно 
се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате А16-А33. – Просек 

Ставови 

Вкупно РД Скопје РД Тетово РД Битола РД Прилеп РД Штип РД Струмица 

А16. Даночниот 
систем во 
државата е не-фер 

3.6 3.7 3.8 4.0 3.4 3.4 3.3 

А17. Даночниот 
систем во 
државата не е 
јасен  

3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 2.9 

А18. Доколку би 
имал повеќе 
информации како 
точно се трошат 
прибраните 
даноци секогаш би 
ги плаќал 
даноците 

3.7 3.9 4.0 3.7 3.8 2.6 4.6 

А19. Доколку би 
имал повеќе 
информации како, 
каде и кога да 
платам секогаш би 
ги плаќал 
даноците 

3.6 3.8 3.9 3.6 3.5 2.5 4.7 

А20. Себеси се 
сметам за личност 
која секогаш 
ЦЕЛОСНО ги плаќа 
даноците 

4.4 4.3 4.5 4.1 4.4 4.4 4.9 

А21. Себеси се 
сметам за личност 
која секогаш 
НАВРЕМЕНО ги 
плаќа даноците 

4.3 4.1 4.5 4.1 4.3 4.4 4.9 

А22. Граѓаните 
мора да ги плаќаат 
даноците за да 
може државата да 
инвестира во 
подобрување на 
нивната 
благосостојба 

4.3 4.3 4.3 4.0 4.4 4.4 4.8 

А23. Даноците 
мора да се плаќаат 
бидејќи од тоа 
зависи 
функционирањето 
на институциите 

4.3 4.3 4.3 3.8 4.4 4.4 4.7 

А24. 
Избегнувањето 
плаќање даноци е 
оправдано бидејќи 

2.5 2.3 3.2 2.9 2.7 2.2 2.1 
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даноците се многу 
високи 

А25. Немам против 
доколку некој од 
моите блиски 
пријатели или 
членови на 
семејството 
избегнува 
плаќање на 
даноци 

2.7 3.0 3.3 3.1 2.5 2.0 1.9 

А26. Доколку 
средствата не се 
трошат според 
потребите на 
граѓаните 
избегнувањето на 
плаќање даноци 
вам ви е 
прифатливо   

2.8 2.7 3.3 3.3 2.9 2.4 2.3 

А27. Избегнувам 
да купувам 
производи и 
услуги на сивиот 
пазар за кои не се 
плаќа данок  

2.6 2.6 2.7 2.9 3.4 2.2 2.1 

А28. 
Избегнувањето 
плаќање даноци е 
во ред доколку 
шансата да бидеш 
фатен е мала 

2.0 1.8 2.2 2.6 1.9 2.1 1.4 

Ставови 

Вкупно РД Скопје РД Тетово РД Битола РД Прилеп РД Штип РД Струмица 
A29. 
Избегнувањето на 
даноци е во ред 
ако имам добри 
контакти во 
партијата 

1.7 1.6 2.1 2.2 1.7 1.6 1.3 

А30. Лицата кои не 
можат да си ги 
дозволат 
средствата за 
давачките треба 
да избегнуваат 
плаќање на 
даноци секаде 
каде што е тоа 
можно 

2.7 2.4 3.3 3.4 2.3 2.4 2.2 

А31. 
Избегнувањето 
плаќање даноци е 
прифатливо 
доколку казните за 

2.0 1.6 2.4 2.5 1.9 2.0 1.4 
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неплаќање се 
ниски 

А32. 
Избегнувањето 
плаќање даноци е 
прифатливо 
доколку властите 
се корумпирани 

2.6 2.4 2.6 3.3 3.2 2.2 1.9 

А33. Мамењето за 
даноци, ако имам 
шанси да мамам, е 
прифатливо 

1.7 1.5 2.1 2.3 1.7 1.5 1.2 

 

Резултат: Од табелата се гледа дека граѓаните најмногу (највисока просечна вредност) 
се согласуваат со изјавата дека се сметаат за “личности кои секогаш целосно ги плаќаат 
даноците”. Од друга страна пак, изјавите “мамењето е прифатливо ако се има шанса” и 
“избегнувањето даноци е во ред ако имаш контакти со партијата” имаат најниска просечна 
вредност. Изјавата дека се сметаат за м “личности кои секогаш целосно ги плаќаат 
даноците” е изјава која е оценета највисоко од испитаниците во сите РД. Од друга страна 
пак, изјавата “мамењето е прифатливо ако се има шанса” е една од најниско оценети во 
сите региони освен во РД Битола каде пониско оценета е “избегнувањето даноци е во 
ред ако имаш контакти со партијата”. 

Прашање: A34. Според вас каков данок е подобар за оданочување на примањата? - % 

 

Резултат: Најголем дел од испитаниците (59%) сметаат дека е прогресивниот данок е 
подобар данок. Најголем дел од испитаниците во РД Скопје и РД Прилеп се за 
прогресивен данок, додека пак испитаниците од РД Струмица се изјасниле во корист на 
рамниот данок.  

Прашање: A35. Според вас дали сметате дека е потребно да се направат промени во 
висината на даночните стапки на персоналниот данок? - % 
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Резултат: Од графиконот се гледа дека најголем дел од испитаниците (61%) сметаат дека 
треба да се намали висината на персоналниот данок. Најголем дел се испитаници се од 
РД Тетово, РД Скопје и РД Струмица.   

2.5 Ставови за висината на даночните стапки  

Прашање: A35. Според вас дали сметате дека е потребно да се направат промени во 
висината на даночните стапки на данокот на имот? - % 

 

Резултат: Податоците покажуваат дека најголем дел од испитаниците (63%) сметаат дека 
треба да се намали висината на данокот на имот. Најголем дел од нив се од РД Струмица, 
РД Тетово и РД Скопје.   

Прашање: A35. Според вас дали сметате дека е потребно да се направат промени во 
висината на даночните стапки на данокот на промет при продажба на недвижности? - % 
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Резултат: Најголем дел од испитаниците (60%) сметаат дека треба да се намали висината 
на данокот на промет при продажба на недвижности. Слично како и останатите ставови, 
најголем дел од нив се од РД Струмица, РД Тетово и РД Скопје.  

Прашање: A35. Според вас дали сметате дека е потребно да се направат промени во 
висината на даночните стапки на данокот на наследство и подарок? - % 

 

Резултат: Резултатите покажуваат дека најголем процент на испитаници (60%) сметаат 
дека треба да се намали висината на данокот на наследство и подарок. Најмногу од 
испитаниците се од РД Струмица, РД Скопје и РД Тетово.  

Прашање: A35. Според вас дали сметате дека е потребно да се направат промени во 
висината на даночните стапки на данокот на додадена вредност? - % 
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Резултат: Две третини од испитаниците (65%) сметат дека треба да се намали висината 
на данокот на додадена вредност. Најмногу се испитаници од РД Тетово и РД Струмица.   

2.6 Ставови за довербата во институциите и системот  

Прашање: A36. Bе молам да ми кажете колку имате доверба во трошењето на даноците од  
локалната самоуправа (општина) односно дали имате целосна доверба, донекаде имате 
доверба, донекаде немате доверба или воопшто немате доверба? - % 

 

Резултат: Според резултатите, 66% од испитаниците се изјасниле дека немаат доверба 
(Воопшто нема доверба и донекаде нема доверба) во трошењето на даноците од локалната 
самоуправа (општина). Ова е најмногу изразено во РД Скопје, РД Тетово и РД Струмица.   

Прашање: А37. На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи 
“потполно се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате со следното тврдење: 
Средствата собрани преку даноци од страна на локалната самоуправа се добро 
потрошени преку јавните услуги кои ги добивам на локално ниво. - % 
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Резултат: Од резултатите се гледа дека  само 13% од испитаниците се согласуваат (4+5) 
дека средствата собрани преку даноци од страна на локалната самоуправа се добро 
потрошени преку јавните услуги кои ги добиваат на локално ниво. Најмногу со ова се 
согласуваат од РД Прилеп и РД Штип.  

Прашање: A38. Bе молам да ми кажете колку имате доверба во трошењето на даноците од 
Владата односно дали имате целосна доверба, донекаде имате доверба, донекаде немате 
доверба или воопшто немате доверба? - % 

 

Резултат: Податоците покажуваат дека 66% од испитаниците се изјасниле дека немаат 
доверба (Воопшто нема доверба и донекаде нема доверба) во трошењето на даноците од 
страна на Владата (централната власт). Најмногу од нив се во РД Скопје, РД Тетово и РД 
Битола.  

Прашање: А39. На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи 
“потполно се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате со следното тврдење: 
Средствата собрани преку даноци од страна на централната власт се добро потрошени 
преку јавните услуги кои ги добивам од централната власт. - % 
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Резултат: Од резултатите се гледа дека 11% од испитаниците се согласуваат (4+5) дека 
средствата собрани преку даноци од страна на централната власт се добро потрошени 
преку јавните услуги кои ги добиваат на централно ниво. Најголем дел од нив се во РД 
Прилеп, РД Штип и РД Струмица.  

Прашање: A40. Според вас, кои области треба да се приоритет на општинските власти за 
инвестирање на средствата собрани од даноци на локално ниво? НЕ ГИ ЧИТАЈ 
ОДГОВОРИТЕ - Повеќе одговори се можни. - % 

 Области 
Вку
пно 

РД 
Скопј
е 

РД 
Тето
во 

РД 
Бито
ла 

РД 
Прил
еп 

РД 
Шти
п 

РД 
Струм
ица 

Комунални услуги и 
инфраструктура 44 40 37 38 67 39 52 

Локален економски развој 40 25 28 52 53 58 40 
Патишта 39 45 52 24 47 31 18 
Образование 37 61 38 19 44 17 11 
Можности за вработување 33 37 20 45 28 41 20 
Социјална заштита 29 29 18 31 24 46 17 
Урбанизам (Планирање, надзор и 
контрола на изградба, ДУП) 24 28 24 10 21 27 36 

Спорт 21 32 16 17 17 20 5 
Култура 18 31 13 13 14 13 6 
Плати за локална администрација 10 15 4 10 13 9 3 
Како и досега, добро се 
инвестираат 2 2 2 2 1 4 1 

Здравство 2 1 2   2 3 2 
Не знае / нема одговор 2 3 2 1 1   1 
Според потреби во општината 1 1 2   1     
Градинки 1 2       1   
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Резултат: Според најголем дел од испитаниците приоритетни области за инвестирање на 
средствата од даноците собрани на локално ниво се: комунални услуги и 
инфраструктура (44%), локален економски развој (40%) и патишта (39%). Најголем 
приоритет во РД Скопје е образование (61%), а во РД Тетово се патиштата. Во РД Битола 
и РД Штип тоа е локален економски развој, а во РД Прилеп и РД Струмица тоа се 
комунални услуги и инфраструктура како приоритет на општинските власти за 
инвестирање на средствата кои се собрани од даноци на локално ниво. 

Прашање: A41. Според вас, кои области треба да се приоритет на Владата за инвестирање 
на средствата собрани од даноци на централно ниво? НЕ ГИ ЧИТАЈ ОДГОВОРИТЕ - Повеќе 
одговори се можни. - % 

 

 Области 
Вкупн
о 

РД 
Скопје 

РД 
Тетово 

РД 
Битола 

РД 
Прилеп 

РД 
Штип 

РД 
Струмица 

Здравство 72 77 78 63 73 68 61 

Патишта и др. капитални 
инвестиции 

56 48 52 57 77 62 49 

Образование 47 60 34 32 62 42 40 

Можности за вработување 45 47 33 52 44 46 50 

Социјална заштита 38 35 20 48 42 45 49 

Спорт 25 34 18 21 24 21 20 

Култура 25 43 16 12 21 16 26 

Плати за државна администрација 16 21 9 21 8 16 16 

Како и досега, добро се 
инвестираат 

2 1 2 2 2 6 1 

Не знае / нема одговор 2 3 1 1 2   1 

Според потребите 1   4   1     

Сите области 1   1     3 1 

Рамномерен регионален развој 1   3         

Резултат: Во однос на приоритетите на Владата, најголем дел од испитаниците сметаат 
(72%) дека областа здравство треба да е приоритет на Владата за инвестирање на 
средствата кои се собрани од даноци на централно ниво. Областа здравство е приоритет 
во сите РД, освен во РД прилеп каде се наоѓа на второто место. Според испитаниците во 
РД Прилеп област со најголем приоритет се патиштата и други капитални инвестиции.  

Прашање: A42. Дали денес има повеќе или помалку корупција во вашата општина 
споредено со пред 5 години? - % 



71 

 

 

Резултат: Во однос на корупцијата, најголем дел од испитаниците (42%) сметаат дека 
нивото на корупција во нивната општина е исто споредена со пред 5 години. РД Тетово е 
РД во која има поголем процент на испитаници кои мислат дека има поголемо ниво на 
корупција отколку дека е исто.    

Прашање: А43. Дали денес има повеќе или помалку корупција во Владата споредено со 
пред 5 години? - % 

 

Резултат: Во однос на корупцијата, испитаниците се поделени односно 40% сметаат дека 
корупцијата во Владата е иста, а 38% сметаат дека има повеќе корупција споредено со 
пред 5 години. Во РД Струмица, РД Битола, РД Прилеп и РД Штип има поголем процент 
на испитаници кои мислат дека е исто нивото. Во РД Тетово и РД Скопје има поголем 
процент на испитаници кои мислат дека има повеќе корупција.  

Прашање: А44. Ако плаќам повисоки даноци би добил поквалитетни услуги. На скала од 1 
до 5, каде 1 значи "воопшто не е веројатно” а 5 значи “многу веројатно”, ве молам оценете 
колку се согласувате со следното тврдење. - % 
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Резултат: Според резултатите околу една третина (30)% од испитаниците мислат дека е 
веројатно (4+5) ако плаќаат повисоки даноци би добиле поквалитетни услуги. Ова е 
најмногу изразено во РД Струмица каде дури половина од испитаниците се сметаат дека 
наведената ситуација е многу веројатна.  

Прашање: А45. Ако плаќам повеќе даноци само повеќе пари ќе се злоупотребат од 
властите. На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не е веројатно” а 5 значи “многу 
веројатно”, ве молам оценете колку се согласувате со следното тврдење. - % 

 

Резултат: Од графиконот се гледа дека 59 % од испитаниците мислат дека е веројатно 
(4+5) дека ако плаќаат повеќе даноци само повеќе пари ќе се злоупотребуваат од 
властите. Ова е најмногу изразено во РД Скопје и РД Битола.  

Прашање: А46. Дали повеќе би сакале: - % 
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Резултат: Резултатите покажуваат дека поголем дел од испитаниците (57%) би сакале да 
живеат во Македонија и да плаќаат пониски даноци. Ова се однесува за испитаниците во 
РД Скопје, РД Тетово, РД Прилеп, РД Штип и РД Струмица, додека пак ситуацијата е 
обратна во РД Битола односно испитаниците повеќе сакаат да живеат во странство и да 
плаќаат повисоки даноци.  

2.7 Ставови за демократијата  

Прашање: A47. На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не сте задоволни” а 5 значи 
“исклучително сте задоволни”, ве молам оценете колку сте задоволни од демократскиот 
систем во државата? - % 

 

Резултат: Најголем дел од испитаниците (43%) не се задоволни (1+2) од демократскиот 
систем во државата. Најголем процент на испитаници кои не се задоволни се во РД 
Тетово и РД Скопје.  

Прашање: А48. Според ваше видување, ако треба да одберете една од дадените опции, 
имате чувство дека добивате третман  и се гледате како: - % 
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Резултат: Во однос на третманот, 36 % од испитаниците се гледаат себеси како гласачи. 
Ова е најмногу изразено во РД Скопје, РД Тетово и РД Штип. Потоа следи даночен 
обврзник со 30 %, а ова е изразено во РД Прилеп и РД Струмица.  

2.8 Став за даночниот морал како социјална норма  

Прашање: А49.  Според вас, какво е вашето мислење за некој граѓанин кој не плаќа данок? 
– Можни се повеќе одговори - % 

 

Резултат: Во однос на лицата кои не плаќаат данок, најголем дел од испитаниците (57%) 
сметаат дека тоа е злоупотреба и треба да биде санкционирана (изразено во сите РД). 
Потоа следи партиската поврзаност за 24% од испитаниците (на второ место во сите РД).  

2.9 Став кон работата 

Прашање: А50. На скала од 1 до 5, каде 1 значи "воопшто не се согласувате” а 5 значи 
“потполно се согласувате”, ве молам оценете колку се согласувате со следното тврдење: 
На долг рок напорната работа неминовно ќе донесе подобар живот и успех. - % 
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Резултат: Само 37% од испитаниците се согласуваат (4+5) со изјавата дека на долг рок 
напорната работа неминовно ќе донесе подобар живот и успех. Најголем процент од 
испитаниците кои се согласуваат со изјавата се во РД Битола, РД Прилеп и РД Штип, а 
најмал процент во РД Скопје 
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