
м-р Елена Петрова, раководител на Сектор за наплата и управување со 
долгови
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- помош и 
поддршка од 

УЈП

- општо 
прифатен 
модел во 

даночната 
теорија и 

пракса

- влијание врз 
должниците 
со заостанат 

долг

Даночна 
усогласеност

Пирамида на 
усогласеност

Прилагодена 
комуникација

- како се 
создава 

клима на 
доверба

Доверба
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2019 – 82,319 милиони ден.
2020 – 76,015 милиони ден.

01/01-30/11/2021 – 80,801 милиони ден. 

2019 – 72,957 милиони ден. 
2020 – 72,928 милиони ден. 

01/01-30/11/2021 – 75,863 милиони ден.

2019 – 71,06%
2020 – 57,12%
2021 – 59,43%

Наплатени 
даночни 
приходи

Наплатени 
социјални 
придонеси

Учество во 
Буџетoт на РСМ

Мисија... да обезбедиме праведна и ефикасна наплата на даноците и другите јавни 
давачки со висок степен на доброволна усогласеност на даночните обврзници при 
исполнување на даночните обврски, преку едноставни даночни постапки и 
дигитализирани услуги за помош и поддршка на даночните обврзници за навремено и 
точно исполнување на обврските.
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Ефект огледало 
имитација / 

зараза

Фактори од 
околината

Став за/против 
плаќање даноци

=
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Даночен обврзник

психолошки

социолошки

економски

институционални

Да им 
олесниме

Да ги детектираме и 
да ги “одвратиме“ од 

неусогласеноста

Да им 
помогнеме да 

се усогласат

Да ги употребиме сите 
законски овластувања

Стратегија
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Фер и еднаков 
третман

Даночна 
дисциплина

помош

олесну-
вање

контрола

присилни 
мерки

казни

"поттур-
нување "

кон усогла-
сеност

даночна 
свест

даночен 
морал



емпатиска 
порака 
преку е-Даноци
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скрипта за 
телефонски 

контакт
- порака за

"одвраќање"
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писмен 
допис -
строга 
порака за 
одвраќање и 
морална 
порака



01/01-30/09/2021
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3,784

1,625 милиони ден.

1,160 милиони ден.

контактирани должници

должници кои го платиле долгот

износ на долгот пред контактите

износ на платен долг

2,157
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elena.petrova@ujp.gov.mk
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Малиот долг 
прави должник, 
големиот долг –

непријател.

Publilius Syrus

Малиот долг 
прави должник, 
големиот долг –

непријател.

Publilius Syrus


