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НЕМА ВЕЌЕ 19 ЕВРА ЗА 
ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Од 1 октомври годинава маке дон-
ските фирми повеќе нема да ја 
плаќаат давачката од 19 евра по 

царинска декларација. Укинувањето на 
давачката е дел од препораките на Ев-
ропската унија. Според Царината, со 
укинувањето на оваа давачка, Буџетот 
на државата ќе се олесни за 350 ми-
лиони денари, средства кои би требало 
да се дополнат преку поефикасно ра-
ботење на оваа служба. 

Укинувањето на давачката е втора 
мерка од овој тип, по укинувањето на 
стоте евра кои увозниците ги плаќаа за-
ради распределба на царинските кво-
ти, што почна да се применува од 1 јули 
годинава.

Од први октомври 
може да се очекува дека 
ќе се намалат трошоците 
при работењето на 
фирмите. Тоа во превод 
би значело и 
зголемување на увозот, 
потоа поголем обрт на 
работење на компаниите, 
а и поголема 
конкуренција.

Ова намалување 
позитивно ќе влијае и 
врз крајните 
потрошувачи преку 
пониски цени, а 
непосредно ќе влијае и 
врз намалувањето на 
сивата економија, 
бидејќи тоа ќе биде 
дополнителен стимул за 
компаниите да го 
намалат увозот на црно.

тие ја зголемуваат цената на работе ње-
то на фирмите. Според анализите на 
Царин ската служба, укинувањето на до-
пол ни телните давачки има повеќекрат-
ни по зитивни ефекти за стопанството, 
би дејќи го намалува неопходното вре-
ме за царинење на стоките, а повлекува 
и заштеда за компаниите, бидејќи давач-
ките претставуваа дополнителен тро-
шок. За увозниците укинувањето на да-
вачките од 19 евра по царинска де-
кларација и 100 евра за распределба на 
квотите е вистински начин да се олесни 
и да се растовари нивното работење. 
Тие велат дека вистинско олеснување 
почувствувале со укинувањето на да-
вачката од 100 евра, а тоа веќе се чув-

Таа беше воведена пред четири го-
дини, а најмногу негативни последици 
трпеа малите увозници, бидејќи со овој 
чекор на Царинската управа на Маке-
донија драстично им се зголемија тро-
шоците за работа. Со престанување на 
важноста на одлуката за наплата на 100 

НАМАЛЕНИТЕ ДАВАЧКИ 
ЗНАЧИТЕЛНО ЌЕ ГИ 
ПОЕВТИНАТ ЦАРИНСКИТЕ 
ТРОШОЦИ НА МАЛИТЕ 
ФИРМИ ИЗВОЗНИЦИ

МОЖНОСТ ЗА ПОГОЛЕМО 
ДИНАМИЗИРАЊЕ НА 
СТОПАНСКАТА СОРАБОТКА 
СО СТРАНСТВО

евра за распределба на царинските 
квоти, на почетокот на јули стопан ство-
то се растовари од 600.000 до 1.000.000 
евра, а за толку беше олеснет и Буџетот 
на државава.

УКИНАТИ БАРИЕРИ
Според Царинската управа, двете 

мер ки - за укинување на 100 евра за 
рас пре делба на квотите и 19 евра по 
царинска декларација, се предвидени 
со нивниот скрининг, усогласен со пре-
пораките на Европската унија. Имено, 
Унијата бара укинување на сите та риф ни 
и нета риф ни бариери, во чија насока е и 
уки нува њето на овие давачки, бидеј ќи 
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ствува во нивното работење. Спо ред 
ми нистерот за финансии, Трајко Сла-
вески, еден од приоритетите на новата 
Влада е да се поедностави царинската 
постапка и да се модернизираат гра нич-
ните премини, за побрз и поголем про-
ток на луќе, стоки и услуги. За таа цел се 
подготвуваат и повеќе нови про екти.

"На македонските компании треба 
да им се поедностават процедурите за 
увоз и за извоз за да можат фирмите да 
бидат конкурентни на домашниот и на 
странскиот пазар", вели министерот 
Сла вески.

ЌАР ЗА МАЛИТЕ 
УВОЗНИЦИ

Укинувањето на износот од 19 евра 
по декларација, кој се плаќа при увоз 
претставува големо олеснување за ра-

ботењето на фирмите, бидејќи од први 
октомври ќе се намалат трошоците при 
работењето на фирмите. Тоа би значело 
и зголемување на увозот, потоа поголем 
обрт на работење на компаниите, а и 
поголема конкуренција. Ова нама лу ва-
ње позитивно ќе влијае и врз крајните 
потрошувачи преку пониски цени, а не-
посредно ќе има можност и за на ма лу-
вање на сивата економија, бидејќи тоа 
ќе биде дополнителен стимул за ком-
паниите да го намалат увозот на црно.
Надоместокот за царинската услуга од 
100 евра го плаќаа фирмите кои вршат 
бесцарински увоз од земјите со кои 
имаме склучено договор за слободна 
трговија и се наплатуваше по тарифен 
број. На примената на оваа давачка нај-
многу негодуваа малите увозници, кои 
во земјава внесуваа помали количества 
стока. Оваа дополнителна давачка, во-
ведена пред три ипол години, го опто-
варуваше стопанството, поточно мали-

те увозници кои беа принудени да го 
ограничат увозот на неколку про из во-
ди, со оглед на тоа дека 100 евра се пла-
ќаа по тарифен број, па повеќе тарифни 
броја веднаш го зголемуваа трошокот 
за увоз. Големите увозници ја вметнуваа 
давачката за поделба на царинските 
кво ти во цените на производите, па таа 
за нив не претставуваше проблем. Ина-
ку, укинувањето на давачката од 19 ев-
ра се однесува на производи за кои се 
плаќаат прелевмани, па со тоа се оп фа-
тени ограничен број артикли, како што 
се, на пример, дел од производите на 
добар дел фирми и тие воопшто не ги 
увезуваат. Поради тоа, неплаќањето на 
оваа давачка нема да има големо вли-
јание врз нивното работење, за разлика 
од укинувањето на давачката од 100 
евра за распределба на квотите, која 
значеше големо намалување на тро шо-
ците при работењето кај голем број до-
машни компании.
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