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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Н А Ј Н О В АТА  В Л А Д И Н А  И Н Т Е Р В Е Н      Ц И Ј А  В О  Д А Н О Ч Н АТА  СФ Е РА  П О З Д РА В Е Н А  ОД  Н А Ј Н О В АТА  В Л А Д И Н А  И Н Т Е Р В Е Н   
ЕКСПЕРТИТЕ И ОД СТОПАНСТВОТОЕКСПЕРТИТЕ И ОД СТОПАНСТВОТО

ПОМАЛИ ДАНОЦИ ЗА ПОМАЛИ ДАНОЦИ ЗА 
ПОВЕЌЕ РАБОТНИ МЕСТАПОВЕЌЕ РАБОТНИ МЕСТА

Намалување на сивата економија 
и помалку непријавени работ ни-
ци, поттикнување на домашните 

и на странските инвестиции и можен 
дополнителен прилив на пари во Бу џе-
тот се главните придобивки од нама-
лувањето и од израмнувањето на пер-
соналниот и данокот на добивка. Вак-
вата мерка, според економските екс-
перти, поволно ќе влијае и врз зажи ву-
вањето на севкупниот стопански ам би-
ент во земјава. 

Владата одлучи од наредната година 
да ги намали персоналниот и данокот 
на добивка на 12 отсто. На овој начин се 
израмнија двете давачки. Во моментов, 
државата зема 15 отсто од остварениот 
профит на фирмите, а за вработените 
компаниите й плаќаат на државата 24, 
18 и 15 отсто од основната плата на ра-
ботниците. 

Даночните олеснувања 
поуспешно ќе придонесат за 
нови инвестиции, за 
зголемување на капацитетите 
и за развојот на малото 
стопанство, а со самото тоа и 
намалување на 
невработеноста. Со тоа, 
ваквата реформа ќе ги 
деморализира субјектите кои 
ја создаваат сивата економија, 
со што се отвора вратата за 
полесно вработување нови 
работници, пред сè, на оние со 
високо образование.

ДОПОЛНИТЕЛЕНИОТ ПРИЛИВ НА ПАРИ ВО БУЏЕТОТ ПОВОЛНО ДОПОЛНИТЕЛЕНИОТ ПРИЛИВ НА ПАРИ ВО БУЏЕТОТ ПОВОЛНО 
ЌЕ ВЛИЈАЕ И ВРЗ ЗАЖИВУВАЊЕТО НА СЕВКУПНИОТ СТОПАНСКИ ЌЕ ВЛИЈАЕ И ВРЗ ЗАЖИВУВАЊЕТО НА СЕВКУПНИОТ СТОПАНСКИ 
АМБИЕНТ ВО МАКЕДОНИЈА, ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИАМБИЕНТ ВО МАКЕДОНИЈА, ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ

Покрај ова, даноците во 2008 година 
повторно ќе се намалат, на 10 отсто. 
Владата на РМ очекува Собранието да 
го прифати нејзиниот предлог за нео-
даночување на заработените пари, кои 
фирмите повторно ги инвестираат. 

СТОП ЗА СИВАТА 
ЕКОНОМИЈА

Поранешниот министер за финансии, 
а сегашен гувернер на Народна банка, 
Петар Гошев, смета дека оваа мерка мо-
же да ја намали сивата економија. 

"Народна банка има задача да ја сле-
ди монетарната политика во земјава и 
тоа ќе продолжи да го прави и по на-
малувањето на даноците. Инаку, сме-
там дека е добро ако во земјава има ус-
лови за намалување на даноците. Би-
дејќи, секогаш кога даноците се помали, 
тогаш се намалуваат и причините за 

наоѓање патишта како да се избегне 
плаќањето на даноците", смета Гошев. 

Во оваа насока размислува и про фе-
сорот на Економскиот факултет, ака де-
мик Таки Фити.

"Со рамен данок многу е поед но-
ставна наплатата на давачките. Со оваа 
мерка поефикасно се пребираат дано-
ците. Сега, дури со помали даноци др-
жавата може да собере повеќе пари. 
Тоа се потврди во времето кога јас бев 
министер за финансии. Данокот на до-
бивка од 30 отсто го намаливме на 15 
проценти, а приливот на пари во бу-
џетот по таа основа не се намали", об-
јаснува академик Таки Фити. 
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како едно од позначајните исчеко ру-
вања кон создавањето стимулативен 
деловен амбиент за остварување на до-
машниот бизнис, како и за привле ку ва-
ње на ст ранскиот за да вложува во ма-
кедонската економија. Генералните, пр-
вични, со гледувања на стручните служ-
би на Ко мората укажуваат дека пред-
ложените даночни поволности ќе из-
вршат се ри озно влијание кон созда ва-
њето ам би ент за економски про спе ри-
тет, зголе мување на вработеноста и жи-
вотниот стандард на населението. Вак-
вата ини цијатива на Владата ќе зна чи 
реали за ција на заложбите и на до се-
гашните ба рања на деловната заед ница 
за нама лување на даночните оп то ва-
рувања. Особено затоа што во дел од 
пред ло же ните законски реше нија се 
прифатени и конкретни предлози на 
Комората. Во Стопанска комора на Ма-
кедонија почна сондирање на мисле-
њето на нејзините членови, со цел да се 
изврши симу ли рање на законските ре-
шенија и со гле дување на влијанието и 
ефектот врз работењето на фирмите. 
Во тие рамки, Комората ќе го анимира и 
мислењето на странските инвеститори 
присутни во Македонија, кои се членки 
на Ко мората, а дејствуваат преку Со-
ветот на странски инвеститори. На тој 
начин ќе се обедини мислењето на до-
машните и на странските фирми. 

Слични се и реакциите на Сојузот на 

стопански комори на Македонија (ССК), 
кои во целост го поддржуваат пред ло-
гот на Владата за намалување на ак-
туелните стапки на персоналниот да-
нок на доход и данокот на добивка. 
Оваа одлука на Владата наиде на ог ром-
на поддршка и поздравување од сите 
членки на ССК. 

"Со преземањето на овие конкретни 
чекори, како и со предложените за кон-
ски измени за даночно ослободување 
на реинвестираната добивка, јасно се 
дава акцент на развојната компонента 
на политиката за развој на МСП", вели 
Никола Ефтимов, извршен директор на 
ССК, додавајќи дека можеме да оче ку ва-
ме и позитивна реакција и од стран-
ските инвеститори, кои долго вре ме ги 
очекуваат конкретните рефор ми во да-
ночниот ситем.

Воедно, во ССК нагласуваат дека кре-
ирањето на погодна инвестициона кли-
ма ќе се заокружи со спроведувањето и 
на реформите во судството, кои беа ис-
такнати во програмата на Владата. На 
тој начин даночните олеснувања поус-
пешно ќе придонесат за нови инве-
стиции, за зголемување на капацитетите 
и развојот на МСП, а со самото тоа и 
намалување на невработеноста. Со тоа 
ваквата реформа ќе ги деморализира 
субјектите кои ја создаваат сивата еко-
номија, која ќе биде сведена на мар ги-
ните.

Ваквата новина, според Фити, ќе ги 
стимулира сите домашни и странски 
инвеститори. Особено се очекува рам-
ниот данок да го поттикне и врабо ту-
вањето на високообразованите лица. 

"Од идната година ќе ги нема по-
високите даночни стапки кај персо на-
лецот од 18 и од 24 отсто. Тие го де сти-
мулираа вработувањето на лица со ви-
соко образование. Бидејќи тие имаа по-
висока плата и фирмите за нив мораа 
да плаќаат повеќе", вели Фити. 

Тој смета дека досега во Македонија 
евтината работна сила вештачки стану-
вала скапа, со големите даночни опто-
варувања и со лошиот сооднос меѓу 
бруто и нето платата. Фити додава дека 
рамниот данок има уште неколку пред-
ности кои се неопходни за Македонија. 

"Со рамниот данок се поедноставува 
наплатата и се проширува даночната 
сфера, односно се отвора можност со 
помали даноци да се собираат повеќе 
средства", потенцира Фити. 

Според пресметките на Владата, на-
малувањето и порамнувањето на дано-
ците ќе предизвика намалување на бу-
џетските средства за околу 12 ми ли о ни 
евра. Буџетската дупка ќе се покрива со 
намалувањата на одредени државни 
трошоци. 

Исто така, Владата ги претстави и но-
вите услови за фирмите кои ќе работат 
во слободните економски зони. Според 
оваа промена, првите десет години 
компаниите нема да плаќаат данок на 
добивка, а во период од пет години за 
државата ќе одвојуваат само половина 
од персоналниот данок. 

Бидејќи со намалените даноци се 
очекува и зголемување на бројот на 
нови работници, ваквата иницијатива 
во крајна мерка ќе влијае и за зго ле-
мување на животниот стандард на гра-
ѓаните. Со новата даночна политика се 
стимулираат домашните и странските 
инвеститори да вложуваат во нови биз-
ниси.

ПОДДРШКА ОД 
СТОПАНСТВОТО

Владините активности во оваа на-
сока веднаш наидоа и на широка под-
дршка од јавноста. Стопанска комора 
на Ма кедонија ја оценува иницијативата 
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