
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепт на даночниот морал  

Прашањата поврзани 
со даноците секогаш 
предизвикува дебата и 
секогаш постојат 
разлики во мислењата 
за нив за тоа: Која е 

филозофијата на данокот и 
оданочувањето? Кој и колку треба да 
плаќа даноци? Дали суштината се 
прибирање на државни јавни финансии 
или пак суштината на даноците е 
редистрибуција на приходите? Дали 
данокот е само правна обврска или пак 
во себе има и морална димензија? 

Даночниот морал подразбира 
доброволно почитување на даночните 
закони и создавање општествена норма 
на одговорност кон исполнување на 
даночните обврски од страна на 
даночниот обврзник.  

                                                           
1 Нерер, 2008   

 

 

Даночниот морал го оценува 
индивидуалниот став кон плаќање 
данок, за разлика од даночното 
затајување кое мерка за индивидуално 
однесување. 

Даночната култура во една земја 
произлегува од интеракцијата на 
актерите во даночниот систем и 
моралните вредности како што се 
чесност, правда или чувство на 
обврска.1 Оттука, вредностите и 
нормите во општествен и демографски 
контекст може да обезбеди подобро 
објаснување зошто луѓето 
(не)пристапуваат кон доброволно 
плаќање на даноците.  

Повеќе фактори влијаат на степенот на 
даночниот морал во едно општество, од 
дена страна тоа се социо-економските 
фактори, а од друга страна тоа се 
институционалните фактори како 
довербата во владата, демократијата, 
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Предизвик:  
 
o Подоброто разбирање за тоа што ги предизвикува разликите во даночниот 

морал кај даночните обврзници е клучен елемент за негово разбирање и 
за подобрено прибирање на даноците.  

o Институционалните одредници откриваат дека степенот на задоволството 
од демократијата, довербата во владата и задоволството од квалитетот на 
јавните услуги игра важна улога во зголемувањето на даночниот морал 

 
Препорака:  
o Бихевиористички пристап кон даночните обврзници може да  понуди и 

повеќе од даночните системи кои се базираат на казна.  
Неминовно е: 
o Воспоставување и примена на систем каде владее правото без исклучоци 

и амнестии; како и справување со корупцијата,  
o Унапредување на транспарентноста и отчетноста во трошење на 

прибраните приходи од даноците 
o Активно зголемување на ефективното учеството на граѓаните во 

носењето на одлуките и приоритетите за трошење на даночните приходи. 

Бриф за јавни политики: 

Кои се детерминантите за даночен морал: 
институционални фактори? 
 

Дали данокот е само правна обврска или пак во себе има и 
морална димензија? 
 

 



 

 
 

задоволството од квалитетот на 
јавните услуги итн. 

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 морал. 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. Па оттука најсилниот 
аргумент кој го оправдува затајувањето 
данок е кога владата е подложна на 
корупција, а даночниот систем е 
неправеден2.  

Демократијата и национална гордост во 
една држава исто така влијае на 
даночниот морал. Во демократско 
опкружување, се претпоставува дека 
даночните приходи се трошат според 
приоритетите на даночните обврзници, 
со што се зголемува даночниот морал.  

Среќата и задоволство од животот: 
Среќата и целокупното задоволство од 
животот може да е основа за поголем 
даночен морал. Се тврди дека среќата 
може да влијае на економските одлуки 
на поединците, како што е нивната 
потрошувачка, ставовите кон работата, 
однесувањето на инвестициите3, итн. 

Оттука, може да се заклучи дека 
неисполнување на даночните обврски 
постои и ќе постои 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 доброволно 
неисполнување на даночните обврски 
(deliberate non-compliance). 

                                                           
2 McGee 2008 
3 Frey and Stutzer (2002) 

Институционалните 
детерминанти на даночниот 
морал во Северна Македонија  

Подоброто разбирање за тоа што ги 
иницира разликите во даночниот морал 
кај различни земји е клучен елемент за 
разбирањето на доброволното 
подмирување на обврските за даноци.  

Оттука, бихевиористички пристап 
адекватен на карактеристиките на 
даночните обврзници кои не ги 
подмируваат доброволно, целосно 
и/или навремено може да понуди многу 
повеќе за даночниот систем во 
процесот на унапредување на 
прибирањето на даноците за разлика од 
системите кои се базираат исклучиво 
на казнување или на моделот предатор-
жртва.  

Според наодите од истражувањето за 
детерминантите на даночниот морал во 
Северна Македонија на Центар за 
економски анализи (ЦЕА) од аспект на 
институционалните детерминанти4 се 
покажа дека степенот на даночен морал 
е поврзан и зависи од: 

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

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

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

4 За социо-економските и демографските детерминанти на 
даночниот морал видете повеќе на www.cea.org.mk, на 
https://bit.ly/2BZ3oYE 

 



 

 
 

Даночните обврзници во Северна 
Македонија, се сметаат себеси за 
недоволно информирани во однос на 
видовите даноците како и за 
различните видови на локални и 
централни даноци.  

Неинформираноста на даночните 
обврзници во РСМ како и нивното  
погрешно разбирање и толкување може 
да доведе до погрешна примена на 
даночните прописи и се потенцијален 
извор за избегнување или даночно 
затајување, и потенцијал за загубени 
приходи. Даночните обврзници во 
Северна Македонија ја истакнуваат 
потребата од евентуално постоење на 
дополнителни канали за информирање 
и поддршка во процедурите, роковите, 
начините на плаќање, итн.  

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. Сепак, и покрај ниското ниво 
на информираност за различните 
видови на даноци, даночните 
обврзници во Северна Македонија кои 
имале директно искуство и обврска за 
плаќање на одреден вид данок (што пак 
е на релативно ниско ниво), оценуваат 
дека процедурите за наплата на 
даноците се релативно едноставни.  

Даночните обврзници во РСМ 
искажуваат релативно висок степен на 
себе-перцепција како одговорни 
даночни обврзници, кои во поголема 
мера секогаш и навремено ги 
подмируваат своите даночни обврски.  

Даночните обврзници во РСМ ја 
истакнуваат својата недоверба во 
институциите и на локално и на 
централно ниво, покажувајќи и висок 
степен на недоверба во институциите 
во начинот на трошење на средствата 
прибрани од даноци кои треба да се 
користат за унапредување на јавните 

услуги, како и перцепцијата дека 
корупција на сите нивоа на власт е 
висока без подобрување, во 
последните пет години. 

Па оттука, даночните обврзници во 
Северна Македонија не веруваат дека 
зголемувањето на даночните стапки, и 
даночните приходи, ќе резултира со 
подобрување на квалитетот на јавните 
услуги,  напротив, очекувањата се дека 
средствата повеќе би биле 
злоупотребени.  

Доколку во континуитет граѓаните 
имаат чувство за злоупотреба на 
нивните средства од страна на 
властите, ова влијае негативно врз 
степенот на даночниот морал како 
одговор на перцепцијата за 
неодговорно трошење на даночните 
средства и се одразува во низок степен 
на доверба во институциите.  

Владеењето на правото и 
функционалноста на демократскиот 
систем е уште еден фактор кој влијае на 
даночниот морал на граѓаните. Доколку 
не се спроведуваат адекватни санкции 
за затајувачите на даноците, тоа може 
да в одлуката на граѓаните за 
навремено и целосно подмирување на 
своите даночни обврски. 

Предизвици во 
институционалните 
детерминанти за даночен 
морал  

Даночниот морал и доброволното 
исполнување на даночните обврски во 
Цеверна Македонија, се корелирани со 
довербата во институциите и 
комуникацијата со граѓаните.  

Оттука, областите каде различните 
чинители во општеството кои би 
можеле да ги поддржат напорите на 
власта за подобрување на даночниот 
морал кај даночните обврзници преку 

  

 

 



 

 
 

силни акции во подобрување на 
предизвиците се:  

- Поголема отвореност и 
информирање за јавните финансии 
пред граѓаните што ќе придонесе до 
поголема доверба во системот за 
јавни финансии, и ќе се придонесе 
граѓаните да  се гледаат како 
приматели на јавни услуги 
наспроти само како даночни 
плаќачи.  
 

- Справување со корупцијата, јасност 
и транспарентност во трошењето на 
прибраните приходи од даноците ја 
зголемува довербата и го 
унапредува доброволното 
подмирување на даночните обврски.  

 
- Зголемување на транспарентноста 

во креирањето на даночната 
политика и модернизација на 
постапките за даночна 
администрација, ќе ги намалат 
можностите за корупција и ќе ги 
подобрат „искуствата на даночните 
обврзници“. 

 
- Активно зголемување на 

ефективното учеството на 
граѓаните во носењето на одлуките 
и приоритетите за трошење на 
даночните приходи ќе го зголеми 
чувството на идентитет и 
припадност кон општеството што го 
зголемува даночниот морал. 

 
- Воспоставување на систем на 

владеење на правото, без 
исклучоци во неговата примена 
примената и амнестии, ја зголемува 
довербата во системот, даночниот 
морал и даночната одговорност 
 

- 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 и 
институционални фактори кои 
влијаат врз даночниот морал. 
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