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Контекст
Трошоци за даночна усогласеност се смета дека се сите трошоци кои претставуваат товар на
компаниите заради усогласување со даночната регулатива, дополнително на даночниот товар.
Компаниите имаат трошоци околу обработување, пресметување и администрирање на даноците,
и тие трошоци може да бидат директни или индиректни. Директните трошоци поврзани со
регулативата го вклучуваат и неопходното специјализирано образование на сметководителите за
да можат да поднесуваат даночни извештаи, трошоците за даночните сметководители по час, или
специфична опрема и софтвер потребни за поднесување на даночните извештаи кон даночната
управа. Но, компаниите имаат и индиректни даночни трошоци. Иако е тешко тие да се издвојат од
сметководствените трошоци кои би биле направени независно од потребите за даночното
сметководство, индиректните трошоци за усогласување со регулативата, претставуваат важен дел
од товарот за даночна усогласеност, бидејќи сметководствените активности и активностите за
финансиско известување на компаниите делумно зависат од даночното известување и обратно.
Не постои единствен унифициран метод за пресметка на трошоците кои ги генерираат правните
субјекти за даночна усогласеност, пред сè бидејќи трошоците за даночна усогласеност зависат од
видот на данокот, големината на субјектите, како и од разликите кои произлегуваат од видот на
економската активност. Повеќето студии, иако само неколку на број, се дизајнирани да
пресметуваат даночна усогласеност за индиректни видови на даноци – конкретно данок на
додадена вредност, додека многу помал број на студии истражуваат трошоци за даночна
усогласеност за други видови на даноци, и тоа најчесто поврзани со данокот на личен доход
(персонален данок) и данокот на добивка.1
На пример, Светската банка пресметува време потребно за подготовка и плаќање на даноци. Тоа е
времето, изразено во часови на годишно ниво, кое е потребно за да се подготват, поднесат и платат
(или задржат) три вида на даноци: данок на добивка, данок на додадена вредност и даноци од
личен доход, вклучувајќи и даноци од плати и социјални придонеси2.
Нашата студија на случај за Северна Македонија ќе пресметува трошоци за даночна усогласеност
на примерок од 83 македонски мали и средни претпријатија (МСП), од сметководствена
перспектива, според искуството на сметководствена компанија која работи во оваа област повеќе
од триесет години. Трошоците за даночна усогласеност се пресметани за микро, мали и средни
правни субјекти, и вклучуваат трошоци кои сметководителите ги генерираат при подготовка,
пресметка, поднесување на даночни пријави и услуги по нивно поднесување, како ревизии,
даночни контроли и инспекции од Управата за јавни приходи ‐ УЈП. Сите субјекти вклучени во

Може да се набројат неколку како: Tran‐Nam, et al. (2000). Tax Compliance Costs: Research Methodology and
Empirical Evidence from Australia. National Tax Journal или: Buske et al. (2018). Study on tax compliance costs for
SMEs. Luxembourg: Publication office of the European Union.
2
Види на пример: https://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.DURS. За 2020 година минималниот број на
часови за подготовка и плаќање на даноци е пресметан за Бахреин и изнесува 22.5 часа, додека
максималниот изнесува 1.501 час за Бразил. За Северна Македонија според методологијата на Светска
Банка пресметани се 119 часови годишно.
1
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примерокот се микро, мали или средни субјекти, и сите користат целосно надворешни
сметководствени услуги и услуги за даночно сметководство.
Целта на оваа студија е да се пресмета просечниот трошок за даночна усогласеност на
македонските МСП, за да може да бидат усогласени со регулативата за данокот на додадена
вредност, даноците и придонесите кои произлегуваат од плати и надоместоци, и данок на добивка,
преку пресметка на просечниот трошок за даночна усогласеност на примерокот од 83 компании.
Секако, ова е мал примерок и резултатите треба да бидат внимателно интерпретирани, но тие се
индикативни и даваат повод за подетална анализа.

Опфат
Анализираниот примерок се состои од 83 македонски микро, мали и средни субјекти, од различни
сектори, профитни и непрофитни. Следните параметри го дефинираат опсегот на истражувањето:
‐
‐
‐

Големина на субјекти
Индустриски сектори
Временска рамка

Во поглед на големина на субјектите, опфатени се три категории во анализата: микро, мали и
средни прави субјекти. Класификацијата според големина на субјектите е направена согласно
националната класификација на субјекти во Северна Македонија, земајќи го бројот на вработени
како примарен параметар, и тоа на следниот начин:
‐
‐
‐

Микро субјекти, помалку од 10 вработени,
Мали субјекти, помеѓу 10 и 49 вработени
Средни субјекти, помеѓу 50 и 250 вработени.

Во целиот примерок има 60 микро субјекти, 17 мали субјекти и 6 средни по големина правни
субјекти.
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Големина на субјекти во
примерок
7%
20%

72%

Микро субјекти

Мали субјекти

Средни субјекти

Големина на субјекти во примерок

Според тоа, примерокот и популацијата во Северна Македонија е прикажана на следната табела:

Табела. Број на микро, МСП во Северна Македонија и во примерокот и структура на вработени
Популација
Примерок
Вработени во %*
Микро
66,013
60
26
Мали
5,405
17
21
Средни
1,410
6
29
Големи
233
0
24
Вкупно
73,061
83
100
*Проценка од авторите. Извор: Државен завод за статистика – ДЗС и базата на сметководствената
компанија
Според економската активност која ја вршат компаниите во примерокот се опфатени:
‐
‐
‐
‐
‐

Трговски компании
Услужни компании
Градежни компании
Производствени компании
Непрофитни организации

Примерокот вклучува 29 трговски компании, 10 производствени компании, 4 градежни компании и
34 услужни компании. Покрај тоа, 6 од испитаните субјекти се непрофитни организации. Тие се
вклучени во оваа студија, бидејќи подлежат на значаен дел од даноците, слично како и профитните
организации, што исто така креира трошок за усогласување со даночната регулатива и кај нив, и
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претставува дополнителен товар во нивното работење, иако се дел од сектор кој не креира профит
‐ добивка.

Субјекти во примерокот според сектор
5%

8%
40%

12%

35%

Услужни

Трговски

Производствени

Градежни

Непрофитни

Субјекти во примерокот според индустриски сектор

Овој документ користи податоци од 2020 година, како најнови целосно достапни податоци за
даноците и финансиските податоци за примерокот. Финансиските и даночните извештаи за сите
субјекти вклучени во анализата се користат при пресметка на просечниот месечен сет од податоци
за компаниите, како и просечните месечни трошоци врз основа на извештаите од 2020 година.

Методологија
Методологијата се состои од две фази. Во првата фаза пресметуваме трошок за даночна
усогласеност за примерокот, додека во втората фаза го аплицираме пропорционално трошокот на
целата популација односно на компаниите во Северна Македонија, со цел да ја пресметаме
големината и влијанието на трошоците за даночна усогласеност на ниво на Северна Македонија.

Прва фаза – Монетизирање на трошоците за даночна усогласеност од примерокот
Првата фаза од методологијата се состои од собирање на податоци од истражуваните субјекти и
нивните даночни и финансиски извештаи за 2020 година. Беа користени следните податоци од
финансиските извештаи:
‐
‐
‐
‐

Бруто приходи
Нето приходи
Профит
Вкупни средства
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‐

Вкупни платени даноци

Дополнително, користејќи ги даночните извештаи, беа прибрани и податоците за вредноста на
данок на додадена вредност и даноците од плати. Данокот на додадена вредност и даноците од
плати се изведени од даночните извештаи, додека данокот на добивка од финансиските извештаи,
кои заедно ги сочинуваат вкупно опфатени и платените даноци. Бидејќи тие се достапни на
годишно ниво (од извештаите за 2020 година), пресметан е месечен просек.
Бруто додадената вредност која се користи во истражувањето е изведена вредност. Бруто
додадена вредност е пресметана користејќи ги информациите кои беа достапни за компаниите. Таа
е пресметана како вкупни приходи намалени за трошоците за набавки (производи и услуги) од
други компании.
Трошокот за усогласеност е поделен на два дела: директен трошок и индиректен трошок. Сите
информации на двата видови трошоци се пресметани врз основа на реалните трошоци на
сметководството за 2020 година, поделени по просечни месечни работни часови.
Директните трошоци за даночно усогласување се состојат од:
‐
‐

Плати на даночните советници и сметководители кои работат директно на работи поврзани
со даноците
Трошоци за образование и едукација на даночните советници и сметководители кои
работат директно на даночни работи

Директниот трошок за даночна усогласеност е изразен по работен час. Преку интервјуа со
вработени кои работат на обезбедување на даночните услуги во сметководствената компанија,
фактичките месечни часови за секој клиент се дефинирани, како и за секој вид на данок: даноци од
плати, данок на добивка и данок на додадена вредност. Директниот трошок за даночна
усогласеност на тој начин може да се пресмета и според видот на данок и како целина, за сите
директни часови потрошени за даночно известување и услужување.
Индиректните трошоци за даночна усогласеност вклучуваат:
‐
‐
‐
‐
‐

Плати на сметководители кои не работат директно на даночно известување, како и плати на
помошен персонал.
Трошоци за лиценци и осигурување потребни за сметководствени компании и
сметководители
Трошоци за сметководствен софтвер
Трошоци за опрема
Транспортни трошоци и трошоци за комуникација (пошта, интернет, телефон)

Индиректните трошоци се трошоци кои се поклопуваат и за сметководствено и финансиско
известување. Иако за компаниите може навидум да изгледа дека сите сметководствени трошоци
се трошоци за даночна усогласеност, теоретски сметководствените услуги имаат примарна цел
задоволување на потребите за информираност на компаниите (менаџери, сопственици, акционери
итн). Заради тоа, би било несоодветно да се сметаат целокупните индиректни трошоци како
трошоци за даночно усогласување, бидејќи тие не настануваат само за даночни цели, туку и за
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сметководствени и цели на известување кои се од корист за информирање на управителите и
сопствениците.
Индиректните трошоци за даночно усогласување се пресметани во единица работен час, според
директните работни часови по компанија.
Собраните податоци се анализирани и користени во анализа на сооднос на трошоци за даночна
усогласеност.

Втора фаза – Оценка на трошоците за даночно усогласување и нивно влијание на
ниво на Северна Македонија
Во втората фаза ги оценуваме трошоците за целата популација ‐ компании во Северна Македонија,
за да ги пресметаме големината и влијанието на трошоците за даночна усогласеност во Северна
Македонија. Го користиме Macroabc моделот на ЦЕА кој е сличен на Финансиско програмирање на
ММФ и е понапреден од RMSM‐X моделот на Светска Банка3. Го користиме CEA Macroabc моделот
за да го тестираме влијанието на трошоците за даночна усогласеност врз буџетскиот дефицит и БДП
на Северна Македонија.

Трошоци за даночна усогласеност
Монетизирање на сметководствените трошоци за даночна усогласеност
Сметководствените трошоци за даночно усогласување според големината на компаниите
Сметководствените трошоци за даночна усогласеност беа измерени во апсолутна монетарна
вредност изразена во македонски денари (MKД). За примерокот од 83 субјекти, овие трошоци беше
пресметано дека изнесуваат просечно 3.403 МКД месечно. Директниот трошок за даночна
усогласеност во просек изнесува 1.749 МКД, додека индиректниот трошок за даночна усогласеност
е 1.294 МКД. Во поглед на распоред според големина на компаниите, трошокот за микро субјект е
1.639 МКД месечно, додека 4.935 МКД за мала компанија, и 13.255МКД за компанија од средна
големина.
Во монетарна вредност, оваа дистрибуција на сметководствениот трошок за даночна усогласеност
изгледа нормално, бидејќи се очекува поголемите субјекти да имаат поголем товар за даночна
усогласеност отколку помалите субјекти. Во поглед на тоа, и дистрибуцијата на работни часови за
даночно усогласување е пропорционална со големината на субјектот – микро субјекти имаат
потреба во просек од 3 работни часа месечно за даночна усогласеност, малите субјекти по 6 часа,
а средните субјекти користат најмногу работни часови во месецот за даночно усогласување од 28
3

Повеќе види на: https://cea.org.mk/documents/forumi/Proceedings%20Paper%20%202007%20MMC%201.pdf.
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часа. Ова е очекувано, со оглед на тоа што средните компании имаат поголеми потреби за
известување и дополнително време кое е потребни да се оддели за подготовка на посебни
извештаи за даночно известување, бидејќи овие субјекти известуваат за сите даночни категории:
даноци од плати, данок на добивка и данок на додадена вредност. Од друга страна пак, не сите
микро и мали субјекти имаат потреба за подготовка на сите извештаи , имено некои од микро и
малите субјекти немаат вработени и исплата на плати, не се обврзници на данок на додадена
вредност, со што времето потребно за усогласување со регулативата за даноци е значително
пократко.
Сметководствен
трошок за даночна Час/субјект
усогласеност
Микро субјекти
1.639
3
Мали субјекти
4.395
6
Средни субјекти
13.255
28
Сметководствени трошоци за даночна усогласеност според големина на субјект и просечни
работни часови за даночна усогласеност
Големина на субјект

Сразмерност на сметководствениот трошок за даночно усогласување според големина на
субјекти
Доколку ги користиме овие просечни вредност за сите компании во Северна Македонија,
вкупниот сметководствен трошок за даночна усогласеност е 2,7 милијарди денари, или повеќе
од 40 милиони евра годишно, или речиси 0,4% од БДП, односно 1,4% од вкупните буџетски
приходи (Види табела).
Табела. Трошоци за даночна усогласеност за микро, МСП во Северна Македонија во МКД
Субјекти СТДУ/месец/субјект
СТДУ/месец
СТДУ/година
Микро
66.013
1.639
108.195.307
1.298.343.684
Мали
5.405
4.395
23.754.975
285.059.700
Средни
1.410
13.255
18.689.550
224.274.600
Вкупно
72.828
3.043
221.615.604
2.659.387.248
Извор: Државен завод за статистика‐ДЗС и датабаза на сметководствена компанија
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Ако ги аплицираме овие просечни вредности на сите деловни субјекти во Северна Македонија,
вкупните годишни работни часови изнесуваат повеќе од 5 милиони, или ова е 54.621 работен
ден, односно претставува годишна работна сила од 2.481 работник (на пример речиси
половина од вкупниот број на вработени во општинските администрации ).
Табела. Трошоци за даночна усогласеност за микро, МСП во Северна Македонија, во часови (ч)
Субјекти
ч/месец/субјект
ч/месец
ч/година
Микро
66.013
3
198.039
2.376.468
Мали
5.405
6
32.430
389.160
Средни
1.410
28
39.480
473.760
Вкупно
72.828
6
436.968
5.243.616
Извор: Државен завод за статистика‐ДЗС и датабаза на сметководствена компанија.
Сметководствен трошок за даночна усогласеност според видот на деловната активност на
компаниите
Во поглед на распоредот по сектори, услужните компании имаат просечен сметководствен трошок
за даночно усогласување од 2.761 МКД месечно, трговските компании од 3.407 МКД месечно,
производствените компании од 3.133МКД месечно, а градежните компании 4.459 МКД месечно. Во
апсолутни монетарни вредности, овие резултати изгледаат логични, бидејќи најчесто повеќето
даночни активности се поврзани со градежни компании, додека најмалку време за даночни
активности се троши на услужни компании. За услужните компании во просек се потребни 6
работни часови месечно за даночна усогласеност, за трговските и производствените по 7 часа
месечно, додека за компаниите во градежништво потреби се 9 часа – и овие компании се
одделуваат најголем дел од работното време на сметководителите за цели на даночна
усогласеност. Во поглед на непрофитните организации, апсолутната вредност за сметководствен
трошок за даночна усогласеност е 1.928 МКД, со тоа што просечно се трошат 4 часа месечно за нивна
даночна усогласеност.
Сметководствен
трошок за
даночна
Сектор
усогласеност
Час/субјект
Услуги
2.761
6
Трговија
3.407
7
Производство
3.133
7
Градежништво
4.459
9
Непрофитни
1.928
4
Сметководствен трошок за даночна усогласеност во апсолутна вредност според сектор, и
просечни часови за даночна усогласеност
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Анализа на сооднос на сметководствен трошок за даночна усогласеност со
финансиски показатели
Иако анализата на апсолутни вредности дава перспектива во поглед на месечните трошоците на
компаниите за даночна усогласеност, важно е тие апсолутни вредности да се поврзат со
финансиските резултати на компаниите. Оттука, шест категории на финансиски резултати беа
дефинирани и разгледани: бруто приходи, нето приходи, добивка, вкупни средства, бруто
додадена вредност и вкупни платени даноци. Со изразување на сметководствениот трошок за
даночна усогласеност во сооднос со овие податоци, може да се добие подобра слика од реалниот
товар за даночна усогласеност.
Соодносите се пресметани врз основа на просеците од анализираните показатели: бруто приходи,
нето приходи, профит, бруто додадена вредност, вкупни средства и вкупни платени даноци; за
целиот примерок, според големината на субјектите и според секторот во кој работат, користејќи ги
претходно пресметаните вредности за сметководствен трошок за даночна усогласеност.

Сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на бруто и нето приход
Во поглед на бруто и нето приход, резултатите од примерокот беа речиси идентични.
Сметководствениот трошок за даночно усогласување во однос на бруто/нето приходи за просечен
субјект е 0,31% и 0,41% соодветно. Овој сооднос за микро компаниите изнесува 0,64% за бруто
приход и 0,76% за нето приходите. Малите компании имаат значајно помал сметководствен трошок
за даночна усогласеност во однос на бруто и нето приходот соодветно – 0,29% и 0,50%; додека
средните компании имаат дури и пониски односи – 0,20% и 0,24% соодветно.

0,80%
0,70%

0,76%
0,64%

0,60%

0,50%

0,50%

0,41%

0,40%
0,29%

0,30%
0,20%

0,31%
0,24%
0,20%

0,10%
0,00%

Микро

Мали
СТДУ/бруто приход

Средни

Вкупно

СТДУ/нето приход

Сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на бруто/нето приход според
големина на субјект
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Во поглед на распоредот по сектори, соодносот кај услужните компании изнесува 0,31% (0,33%)
сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на бруто (нето) приход, кај трговските
компании изнесува 0,35% (0,72%), кај производствените компании 0,41% (0,64%), а кај градежните
компании 0,13% (0,14%). Непрофитните организации имаа ист износ на сооднос на
сметководствени трошоци за даночна усогласеност и според бруто приход и според нето приход –
0,52%.
0,80%

0,72%
0,64%

0,70%
0,60%

0,52%

0,50%
0,40%
0,30%

0,31%

0,33%

0,35%

0,52%
0,41%

0,41%

0,31%
0,13% 0,14%

0,20%
0,10%
0,00%

СТДУ/бруто приход

СТДУ/нето приход

Сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на бруто/нето приход според
сектор

Сметководствен трошок за даночно усогласување во однос на добивката
Просечна компанија има сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на профит од
3,35%, што значи дека повеќе од 3% од добивката се троши на даночно усогласување (покрај
даноците кои се плаќаат). Во поглед на големината на субјектите, кај микро компаниите овој
сооднос е 5,34%, кај малите 3,67%, а кај средните 2,17%. Теориите тврдат дека навистина колку се
помали компаниите, толку поголем е трошокот за даночна усогласеност во однос на добивката и
приходите, за разлика од поголемите – најчесто заради тоа што приходите и профитите на помалите
компании се многу пониски од обврските за подготовка, известување и услужување на даночните
потреби, кои не растат пропорционално со приходите и добивката.
Во таа смисла, може да се претпостави дека трошокот за даночна усогласеност кај најмалите
компании е најголемиот товар – микро компаниите имаат потреба од даночни услуги слични во
време и трошок како и средните компании, додека нивните активности, приходи и профит се многу
помали од оние на малите и средните компании.
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СТДУ/профит
6,00%

5,34%

5,00%
3,67%
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3,00%
2,17%
2,00%
1,00%
0,00%

Микро

Мали

Средни

Вкупно

Сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на профит според големина на
субјекти

Во поглед на распоредот според сектори, овој сооднос кај услужните компании е 3,42%, додека кај
трговските е скоро двапати повисок – 6,46%. За производствените компании овој сооднос е 4,01%
додека за градежните компании е 1,07%. За непрофитни организации односот е 1,48%. Мора да се
забележи дека бидејќи овој вид на организации не создаваат “профит” во сметководствена смисла,
во пресметка наместо добивка се користи вишокот од приходи над расходи, известени во
финансиските извештаи на истражуваните непрофитни организации.

СТДУ/профит
6,46%

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%

3,42%

4,01%

3,35%

3,00%
2,00%
1,00%

1,07%

1,48%

0,00%

Сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на профит според сектор
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За услужни и трговски компании, трошокот за даночна усогласеност во однос на профит е повисок,
поради ниските профити на компаниите во примерокот, но и поради непропорционално пониските
директни работни часови за овие сектори за даночна усогласеност, наспроти истите во
производствениот сектор и градежништвото, каде што се потребни повеќе директни часови за
даночна усогласеност, но и има значително поголема профитабилност.

Сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на бруто додадената вредност
Просечниот сооднос во примерокот на сметководствениот трошок за даночна усогласеност во
однос на бруто додадената вредност по компанија е 0,73%. Повторно, вредностите варираат во
зависност од големината на субјектите и секторот во кој работат. За микро компаниите, овој
сооднос е 0,27%, за малите компании 0,83% а за средните компании 0,41%. Се забележува дека
малите компании имаат повеќе трошоци за даночна усогласеност во споредба со средните,
најмногу затоа што нивната бруто дадена вредност е пониска во однос на часовите потребни за
даночна усогласеност.

СТДУ/бруто додадена вредност
1,60%

1,50%

1,40%
1,20%
1,00%

0,86%
0,73%

0,80%
0,60%

0,41%

0,40%
0,20%
0,00%

Микро

Мали

Средни

Вкупно

Сметководствен трошок за даночна одговорност во однос на бруто додадена вредност според
големина на субјект

Во поглед на распоредот според сектори, пресметаниот однос е следен : 0,58% кај услужните
компании, 1,55% за трговски компании, 0,98% за производствени компании и 0,22% за градежни
компании. Показателот за непрофитни компании е 0,96%.
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Сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на бруто додадена вредност според
сектор

Сметководствен трошок за даночна одговорност во однос на вредноста на вкупните средства
Пресметката на односот помеѓу сметководствениот трошок за даночна усогласеност и вкупни
средства покажува дека просечна компанија од примерокот има 0,19% трошоци за даночна
усогласеност во однос на нејзините вкупни средства. Но, кога се гледаат показателите според
големина на субјект и сектор, резултатите се значително различни за секоја група. Мирко и малите
компании имаат многу помали биланси на состојба, како и вкупни средства, за разлика од средните
компании, па заради тоа и нивните показатели се многу повисоки. Просечниот однос за микро
компанија е 0,27%, и слично, за мала компанија 0,25%. Односот за средна компанија е 0,12% што
означува дека овие компании имаат повисоки вредности на средства, во однос на фактичките
трошоци за даночна усогласеност.

СТДУ/вкупни средства
0,30%

0,27%

0,25%

0,25%
0,19%

0,20%
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Микро

Мали

Средни

Вкупно

Сметководствен трошок за даночна усогласеност во однос на вкупни средства, според големина
на субјект
Во услужниот сектор, показателот е 0,26%, а слично и во трговијата е 0,25%. Во производствениот
сектор показателот е нешто понизок – 0,19%, бидејќи овие компании имаат повисоки вредности за
вкупни средства. Сепак, значајна разлика во однос на другите сектори се забележува кај градежните
компании, кои имаат високи вредности на вкупни средства (претежно долгорочни средства –
објекти, опрема, машинерија, возила) и во однос на трошоци за даночна усогласеност, овој однос
е 0,05%. Во анализата на односот кај непрофитните организации, тој е многу повисок од другите
субјекти – 0,47%, најмногу поради природата на нивната работа. Непрофитните организации немаат
многу долгорочни средства, па така немаат ни голема вредност на вкупни средства, но ова нема
пропорционален ефект на трошоците за даночна одговорност – без разлика на ниските средства,
трошоците за даночна одговорност се слични со оние кај другите субјекти.

СТДУ/вкупни средства
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Сметководствен трошок за даночна одговорност во однос на вкупни средства според сектор

Сметководствени трошоци за даночна усогласеност во однос на вредноста на вкупни
платените даноци
Еден од најзначајните односи во истражување на трошокот за даночна усогласеност, е односот со
вкупните платени даноци по субјект. Според оваа анализа, скриениот трошок на оданочување
може да се види, затоа што додека навидум имаме ниски даночни стапки, даночниот трошок за
пресметка, известување и воопшто услужување за даночните обврзници може да е релативно
висок. Просечниот сметководствен трошок за даночно усогласување во однос на вкупни платени
даноци, за просечна компанија од примерокот е 6,25%.
Ова значи дека за секои 1 милион МКД платени во даноци, компаниите плаќаат додатни 62.500
МКД за даночно усогласување – пресметка на даноци, известување за истите и услуги по
нивното известување (ревизии, комуникација со управата за јавни приходи и слично).

15 | С т р а н а

Микро компаниите имаат сметководствени трошоци за даночна усогласеност во однос на платени
даноци од 13,82%, малите компании 4,57%, а средните 4,70%. Како што и претходно беше
дискутирано во поглед на трошоците за даночна усогласеност и приходи/профит, микро
компаниите го носат највисокиот товар за даночна усогласеност. Овие компании имаат ниски плати
и даноци од плати (помалку од 10 вработени, и најчесто речиси минимални плати) некои од нив не
се регистрирани за данок на додадена вредност што значи дека поголемиот дел од нивните даноци
доаѓаат од данокот на добивка, кој е низок (а некои од нив и целосно се ослободени од истиот4).
Сепак, времето потребно за подготовка на даноци за микро компаниите не е пропорционално
пониско, а дури во некои одделни случаи, може да биде исто како за мали и средни компании. За
време на истражуваната година (2020) имаше бројни мерки за даночно ослободување на микро
компании, особено оние кои беа непрофитабилни. Сепак, за да се искористат овие даночни
ослободувања,
компаниите требаше да подготват специфични документи, извештаи и
последователни пресметки, кои го зголемија времето потребно за даночно усогласување. Заради
тоа, дури и кога компаниите беа ослободени од плаќање на дел од даноците, тие сеуште имаа
трошоци за даночно усогласување за користење на ослободувањата, слични на трошоците
направени од компании кои не беа ослободени и всушност плаќаа даноци.
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Сметководствени трошоци за даночно ослободување во однос на вкупни платени даноци според
големина на субјекти

Во поглед на секторската распределба, услужниот сектор во просек троши 5,78% од вкупните
платени даноци за даночно усогласување. Во трговијата, овој однос е 6,73%, во производствениот
сектор 7,99% а во градежништвото 3,27%. Оваа дистрибуција е согласно директните работни часови
За време на 2020 година, имаше бројни даночнни ослободувања за микро компании, поради КОВИД‐19
кризата, како дел од владините мерки за поддршка на бизниси во време на пандемија. За микро компании,
овие мерки вклучуваа ослободување од данок на добивка за сите субјекти со приходи помали од 5.000.000
МКД. Поради тоа, дел од истражуваните микро компании имаа многу ниски даночни обврски, и нивниот
износ на вкупни платени даноци е понизок, отколку што би бил без имплементација на овие мерки.
4
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потрошени за даночно усогласување, бидејќи производствените компании вообичаено имаат
повисоки трошоци за даночно усогласување. Кога се прави преглед на односот во градежниот
сектор, трошоците за даночно усогласување се навидум пониски, но причината за тоа е високите
даноци кои ги има овој сектор, така што вкупните платени даноци се повисоки отколку за другите
сектори.
Забележливо е дека непрофитните организации го имаат највисокиот однос на сметководствени
трошоци за даночно усогласување по вкупни платени даноци од 20,61%. Стапката на даноци кои ги
плаќаат непрофитните организации (и основицата за оданочување) се пониски од профитниот
сектор, и за дел од непрофитните приходи има специфични даночни ослободувања. Заради тоа,
непрофитните организации кои беа дел од истражениот примерок имаат доста низок износ на
вкупно платени даноци. Сепак, слично како кај споредбата на овој однос во микро компаниите,
времето потребно да се пресметаат, поднесат и евалуираат даноците не е пропорционално со
сумата на вкупно платени даноци. Многу неданочни ставки се често предмет на дебата и инспекции
од страна на Управата за јавни приходи, и проверки кои честопати се потребни и во поглед на
специфични непрофитни организации трошоците за пресметка на даноци и даночно усогласување
може да бидат еднакви со вкупно платените даноци. Заради тоа, пресметката, подготовката,
поднесувањето и услугите за даноци по нивно поднесување, за непрофитните организации се
значително висока буџетска ставка, во однос на фактичките даноци кои тие ги плаќаат.

СТДУ/даноци
25,00%

20,61%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

5,80%

6,73%

7,99%

6,25%
3,27%

0,00%

Сметководствени трошоци за даночно усогласување во однос на вкупно платени даноци според
сектор

Оценка на трошоците за даночно усогласување и нивно влијание на
ниво на Македонија
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Во втората фаза трошоците се пренесени сразмерно на целата популација на бизнис субјекти во
Северна Македонија, за да се пресмета големината и влијанието на трошоци за даночно
усогласување во земјата. За тоа го користиме Macroabc моделот на ЦЕА со што го тестираме
влијанието на трошоците за даночно усогласување врз буџетскиот дефицит и БДП на Северна
Македонија.
Резултатите од процената на ЦЕА Macroabc моделот прикажува дека намалување во целост на
трошоците за даночно усогласување резултираат во „изгубена“ економска активност помеѓу 1.752
и 2.617 милиони МКД годишно, или 0,12 п.п. од економскиот раст. За период од три години се оваа
вредност кумулативно изнесува 6.753 милиони МКД.
Бидејќи претпоставката за намалување на сите трошоци за даночно усогласување не е возможна,
илустрираме како намалување на трошоците за даночно усогласување за половина од
пресметаната вредност е помала вредност на економска активност помеѓу 876 и 1.297 милиони
МКД годишно, или 0,06п.п. економски раст. За период од три години, За период од три години се
оваа вредност кумулативно е проценет на 3.358 милиони МКД.

Истовремено, намалување на трошоците за даночно усогласување за 50% резултира во проценет
понизок буџетски дефицит од помеѓу 140 и 360 милиони МКД годишно, односно околу 0,04п.п.
понизок буџетски дефицит на годишно ниво.
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Сумарни заклучоци
Истражувањето на трошоци за даночно усогласување на 83 МСП во Република Северна Македонија
е обид да се илустрира сметководствениот трошок за даночно усогласување на микро и МСП во
вредност, и како процент од приходи, профит, бруто додадена вредност, вкупни средства и вкупни
платени даноци. Резултатите даваат значајна поента за тоа како субјектите се оптоварени со
трошоци за да бидат усогласени со даночната регулатива:
‐

‐

‐

‐

‐

За секој 1 милион МКД платени даноци, субјектите трошат дополнително 62.500 МКД за
даночно усогласување (пресметка на даноците, известувањето и услуги кои следат по
известувањето, како ревизии, инспекции, комуникација со Управата за јавни приходи и
слично)
Во поглед на сметководствени трошоци за даночно усогласување во апсолутна вредност,
товарот на трошоци е пропорционален со големината на субјектите, со тоа што помалите
субјекти имаат пониски трошоци од поголемите субјекти. Но, преку поврзување на односот
на трошоците за даночно усогласување со различни детерминанти, откриваме дека микро
компаниите се значително повеќе оптоварени со трошоци за даночно усогласување во
однос на нивните финансиски резултати. Треба да се забележи дека овие субјекти
претставуваат 90% од вкупниот број на бизнис субјекти во Северна Македонија, и
вработуваат повеќе од ¼ од вкупниот број на вработени во Северна Македонија.
Трошоците за даночно усогласување за микро компаниите се највисоки во однос на
даноците кои тие ги плаќаат. Од податоците од сметководителите, причината за ова е
поради тоа што микро компаниите имаат најниски реални даночни стапки, но времето
потребно за подготовка, известување и последователно следење на даноците за нив е
релативно високо. Дури и микро компаниите кои се изземени од некои видови на
оданочување (данок на додадена вредност, данок на добивка) сепак е потребно да
известуваат за причините за изземање (ослободување), што покажува дека сепак имаат
трошоци за даночно усогласување и без да плаќаат даноци.
Во поглед на распоредот по сектори, трговските компании имаат највисоки
сметководствени трошоци за даночно усогласување во однос на финансиски резултати
(приходи, бруто додадена вредност и добивка). Една од главните причини за ова е тоа што
за трговските компании е потребно најголем број на работни часови потрошени за даночна
усогласеност за цели на известување и особено за евалуации/контроли по известување за
даноците (и се најчесто проверувани од страна на Управата за јавни приходи во
примерокот). Дополнително, времето за даночно усогласување е слично и кај градежните
компании, но просечните приходи и профит кај нив се многу повисоки од оние во трговските
компании.
Во поглед на сметководствените трошоци за даночно усогласување во сооднос на вкупно
платените даноци, се чини дека нема големи варијации во деловниот секторот. Но
истражувањето покажа дека непрофитните организации имаат многу висок сооднос, за што
причината треба да се бара во фактот што овие организации се изземени од одредени
видови на даноци: плаќаат понизок и модифициран данок на “добивка”, вообичаено не се
обврзници на данок на додадена вредност (само една непрофитна организација од
истражуваниот примерок беше обврзник за данок на додадена вредност), и поголемиот дел
од вкупно платени даноци доаѓаат од даноци за плати и на надоместоци на плати. Сепак
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‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

непрофитните организации имаат регулатива за даночно известување слична на онаа кај
профитните организации, па трошокот за даночно усогласување е повисок. Дополнително,
регулативата за непрофитни организации ја категоризира оваа специфична група на
“ризични” субјекти, што изискува посебни известувања и води кон повисоки трошоци за
даночно усогласување.
Вкупните сметководствени трошоци за даночно усогласување се проценети на околу 2,7
милијарди МКД или повеќе од 40 милиони ЕУР годишно, односно речиси 0,4% од БДП или
1,4% од вкупните буџетски приходи.
Вкупните работни часови потребни за даночно усогласување на година, изнесуваат повеќе
од 5 милиони, односно 54.621 работни денови или работна сила на годишно ниво од 2.481
работник (речиси половина од вкупниот број на вработени во општинските
администрации).
Намалување во целост на трошоците за даночна усогласеност резултира со проценета
дополнителна вредност на економска активност помеѓу 1.752 и 2.617 милиони МКД
годишно, или дополнителни 0,12 п.п. економски раст. За период од три години, проценета
дополнителна вредност достигнува 6.753 милиони МКД.
Бидејќи претпоставката за намалување на сите трошоци за даночно усогласување не е
возможна, илустрираме како намалување на трошоците за даночно усогласување за
половина од пресметаната вредност е помала вредност на економска активност помеѓу 876
и 1.297 милиони МКД годишно, или 0,06п.п. економски раст. За период од три години, За
период од три години се оваа вредност кумулативно е проценет на 3.358 милиони МКД.
Намалување на трошоците за даночно усогласување за 50% резултира во проценет понизок
буџетски дефицит од помеѓу 140 и 346 милиони МКД годишно или 0,04п.п. понизок годишен
Во оваа анализа не ги земаме предвид трошоците за даночно „лобирање“, кои можат да
бидат значаен дел во некоја подетална студија, со оглед на тоа што земјата користи
политики за привлекување на компании со давање на даночни субвенции и даночни
ослободувања.
Иако Северна Македонија се смета за земја со висока стапка на усогласување на даночното
известување, сепак дел од јазот во приходи поради даночно не‐известување може да се
припише на комплексноста во легислативата и административната работа на Управата за
јавни приходи.
Избегнувањето на оданочување поради високи трошоци за даночно усогласување се
појавува кога индивидуи или бизниси го прилагодуваат трошењето и штедењето за да го
намалат даночниот товар. Ова води кон изгубени економски трансакции кои инаку би го
покачиле животниот стандард.

Препораки
‐

Микро компаниите претставуваат 90% од сите бизнис субјекти и вработуваат повеќе од 25%
сите вработени во земјата. Тие имаат релативно високи трошоци за даночно усогласување
во споредба со другите субјекти, со оглед на нивната големина. Дури и микро субјектите
изземени од одреден тип на данок (додадена вредност, добивка) е потребно да известуваат
за причините за изземање, што покажува дека сепак имаат високи трошоци за даночно
усогласување и без притоа да плаќаат даноци. Оваа ситуација генерира економски даноци
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‐

‐

поради повисоки трошоци за даночно усогласување за микро компании, но и повисоки
опортунитетни трошоци за Управата за јавни приходи поради административната работа за
микро компании и проверката на нивниот статус при даночно ослободување. Потребно е да
се истражи како трошоците за даночно усогласување за микро субјекти може да се намалат,
и како даночните изземања може да се насочуваат за поголема ефикасност во нивната
имплементација и мониторинг.
Непрофитните организации имаат релативно високи сметководствени трошоци за даночно
усогласување во однос на вкупните платени трошоци, што повторно укажува на потребата
од реформи во даночниот третман на непрофитниот сектор во Северна Македонија, за да
се олесни товарот за даночното усогласување кај овие субјекти, и за да се намали
опортунитетниот трошок од обработка и администрација на даноци за непрофитни
организации во Управата за јавни приходи.
Потребни се реформи кои значајно ќе ги намалат или отстранат даночните ослободувања,
и на крај, ќе ги намалат даночните стапки. Поедноставена даночна регулатива може да
креира поправична, високо‐перформирачка економија, со повеќе приходи, додека
економските и сметководствените трошоци за даночно усогласување би се намалиле.
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Трошоци за
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