Центар економски анализи (ЦЕА) Ве поканува на завршен настан

ТЕМА: Даночното однесување за подобра даночна одговорност
локација: Хотел Double Tree Hilton Скопје, Булевар АСНОМ 17
онлајн: zoom линк дополнително ќе биде доставен
15 Декември 2021, Среда, Скопје, (11:30 – 15.30 CET)

Центарот за економски анализи (ЦЕА) - Скопје со задоволство Ве поканува да учествувате на
завршниот проектен настан на тема „Увид во даночното однесување за подобра даночна
усогласеност и одговорност“, на 15 декември 2021 година во хотел Double Tree Hilton Скопје
или онлајн преку zoom платформа.
Целта на овој хибриден настан е да ги презентира резултатите и предлози за подобрена
даночна одговорност преку резултатите од подобреното даночното однесување, преку пилотискуствата во Северна Македонија како и низа меѓународни искуства.
На настанот се планирани неколку сесии на кои ќе се презентираат и дискутираат предизвиците
на локалната самоуправа во прибирањето на локалните даноци, меѓународните искуства со
интервенции во даночното однесување и даночниот морал, ефектите од пилот-искуствата за
влијание врз даночното однесување во Северна Македонија на локално ниво како и
вклученоста на граѓаните како фактор за даночниот морал.
Настанот е дел од Проектот за даночна одговорност – Кон граѓанска одговорност и одговорни
даноци, кофинансиран од ЕУ, имплементиран од ЦЕА. Проектот имаше за цел да придонесе за
унапредување на даночната одговорност и на граѓаните и на властите во Северна Македонија.
Настанот е од отворен карактер, но сите учесници, било со физичко или виртуелно присуство,
потребно е да се пријават однапред за начинот на присуство на следниот линк
https://forms.gle/uiw7BG36U2rU4yCd7

Со задоволство го очекуваме вашето учество.
Организатор,
Центар за економски анализи

Проект за даночна одговорност – Кон граѓанска одговорност
и одговорни даноци

НАЦРТ АГЕНДА (хибридна форма)
11.00-11.30

Регистрација на учесниците и кафе за добредојде

11.30-11.50

Отворање

o
o
o
11.50-12.20

Сесија 2: Предизвици во прибирањето на локалните даноци

o
o
o
o
o

12.20-13.10

Модератор и презентер на сесија, НИКОЛОВ Марјан,
Претседател на ЦЕА
JAANMAT Freek, Head Operations I (економски развој, владеење
на право, јавна администрација), ДЕУ Скопје
ТРАЈКОВСКИ Горан, Градоначалник на Делчево

Модератор и презентер: ГАРВАНЛИЕВА АНДОНОВА Весна,
Проектен координатор и Економист, ЦЕА
КАРАКАШОВ Љупчо, Општина Пехчево
СТОЈМЕНОВСКИ Тони, Општина Делчево
АНГЕЛОВСКА Валентина, Општина Крива Паланка
ЈОСИФОВСКА Оливера, Општина Гостивар

Сесија 3: Даночен морал и даночно однесување: меѓународни искуства

o
o
o
o
o

Модератор и презентер: НИКОЛОВ Марјан, Претседател на ЦЕА
KARVER Jonathan Аналитичар на истражувања, и LUCCHETI
Leonardo, Економист Светска Банка
MADZAREVIC-SUJSTER Sanja, Виш Економист Светска Банка
ГЛИГОРОВ Зоран, помошник раководител на сектор за јавни
приходи и даноци и царински политики, Министерство за
финансии
МИХАЈЛОВСКИ Марјан, Раководител на сектор за меѓународна
соработка,УЈП (да се потврди)

13.10-13.30

Кафе пауза

13.30-14.00

Сесија 4: Доброволно плаќање на даноците и вклученост на граѓаните
во носење на одлуки

o
o
o
o
o

Модератор и презентер: ДИМОВСКА Габриела и ПЕТРОВСКА
Ана Марија, Економист, ЦЕА
КАРАКАШОВ Љупчо, Општина Пехчево
СТОЈМЕНОВСКИ Тони, Општина Делчево
АНГЕЛОВСКА Валентина, Општина Крива Паланка
Општина Гостивар (да се потврди)
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14.00-14.30

Сесија 5: Експериментални методи за поттикнување на даночен морал и
однесување на даночните обврзници: искуства

o
o
o

Модератор на сесија: ПЕТРОВСКА Ана Марија, Економист, ЦЕА
Искуства со однесувањето на даночните обврзници: данок на
имот во Северна Македонија, ГАРВАНЛИЕВА АНДОНОВА
Весна, Економист, ЦЕА
Искуствата со влијание вврз однесувањето на индивидуите и
фирмите, во Албанија, Косово и Полска, KARVER Jonathan
Аналитичар на истражувања, и LUCCHETI Leonardo,
Економист, Светска Банка

14.30-14.45

Прашања и завршни согледувања

14.45-15.30

Коктел

Важна забелешка:
Превод: од македонски на англиски јазик и обратно
Контакт лице: Габриела Димовска, ceaorgmk@gmail.com, 02/2444 766
Настанот за учесниците со физичко присуство се организира во согласност со безбедносните
протоколи во услови на КОВИД-19, кои вклучуваат приложување на потврда за имунизација или за
прележан КОВИД-19 (45 дена од оздравувањето), задолжително носење на заштитни маски,
мерење на температура при влез во просторијата, дезинфекција на раце и одржување на физичко
растојание.
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