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ВОВЕД
Стратешките приоритети на Управата за јавни приходи (УЈП) ги содржат основните развојни
компоненти чија реализација е планирана во периодот 2008 - 2010 година. Документот ги
обезбедува генералните насоки како приоритетни цели, мерките кои треба да се преземат за нивно
реализирање и активностите кои со доследна примена од страна на вработените ќе обезбедат не
само реализација на основната мисија и визија на институцијата, туку ќе претставуваат и темел за
изградба на современ даночен орган со висок углед и интегритет кај даночните обврзници,
домашната и меѓународната јавност - доверба во префесионалноста, ефикасноста,
транспарентноста и услужната ориентираност.
Документот е усогласен со:
9

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија

9

Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија
во 2008 година

9

Проектот за техничка помош во спроведување на реформата на даночната администрација
за периодот 2005 - 2008 година, спроведуван со Одделот за фискални работи на
Меѓународниот Монетарен Монд (ММФ)

9

Програмата за поттикнување на инвестициите во Република Македонија 2007-2010 година

9

Стратешкиот план на Управата за јавни приходи за периодот 2007-2009 година

МИСИЈА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Целта на Управата за јавни приходи на Република Македонија е да врши наплата на даноците и
другите јавни давачки согласно со закон заради обезбедување на функциите на државата. Покрај
тоа, Управата за јавни приходи постои за да дава помош и поддршка на даночните обврзници за
доброволно исполнување на даночните обврски.

ВИЗИЈА
Во периодот 2008-2010, ќе се зајакнуваат активностите во поглед на зголемување на
административниот капацитет за примена на даночното законодавство и подготовките на земјата
за членство во Европската Унија (ЕУ). Во таа насока ќе се преземаат активности за приближување
кон практиките и стандардите на ЕУ и градење на капацитетите за ефикасна и ефективна даночна
администрација која со проширени надлежности и потпомогната со современ информатички
систем ќе обезбеди зголемена наплатата на даноците и другите јавни давачки. За исполнување на
целта посебно внимание ќе се посвети и на сите прашања поврзани со структурата и бројот на
човечките ресурси и подигнување на квалитативните стандарди на нивната работа.
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ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Управата за јавни приходи функционира единствено на територијата на Република Македонија. Врз
основа на Законот за Управата за јавни приходи ги извршува управните и други стручни работи
кои се однесуваат на делокругот на нејзиното работење, како и работи кои произлегуваат од
посебните даночни закони. Управата за јавни приходи оперативно ја спроведува даночната
политика и врши наплата на даноци и други јавни давачки, со што го обезбедува остварувањето
на функциите на државата.

2

СПЕЦИФИЧНОСТ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Законот за Управата за јавни приходи, донесен во месец септември 2005 година, претставува
правна рамка која го одредува административниот капацитет на УЈП во поглед на делокругот,
организацијата, начинот на вршење на работата и раководењето, како и овластувањата и
одговорностите при собирањето, евидентирањето, обработката и заштитата на податоците во
врска со работите на УЈП.
Со Законот за даночни постапки, донесен во месец јануари 2006 година, се создаваат единствени
основи за општото даночно право и даночната управна постапка. Со него на единствен начин се
регулира: општото даночно право, постапката на утврдување на данокот, постапката на контрола,
постапката на наплата на јавните приходи, правата и обврските на даночните обврзници и
даночната казнена постапка и постапката за паричните казни. Законот се применува од 01.04.2006
година, а за негова примена донесени се повеќе подзаконски акти и оперативни инструкции за
работа на функциите.
Со наведената правна рамка се обезбедува можност за засилување на административниот
капацитет за спроведување на законодавството и за борба против одбегнување на плаќање на
даноците.

3
3.1

СТРУКТУРА НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Постојна структура

Управата за јавни приходи е орган на државната управа во состав на Министерството за финансии
со својство на правно лице. Работите од својот делокруг ги извршува преку Генерална Дирекција,
Регионални Дирекции (шест Регионални Дирекции и една Дирекција за големи даночни обврзници)
и Даночни одделенија (24), со вкупно 1228 вработени (состојба на 31.12.2007 година).
Согласно организационата поставеност, УЈП ги извршува своите функции според регионална
поделба и големина на даночни обврзници.

3.2

Планирани промени

Со цел зголемување на ефикасноста и ефективноста во работењето, а пред се, подобрување на
услугите кон даночните обврзници, УЈП постепено ја напушта територијалната надлежност и
преминува кон функционална поставеност на организационите единици. Во текот на 2008 година
се планира донесување на нова организациона структура и соодветни интерни акти.
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ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

За периодот 2008-2010 година, Управата за јавни приходи како основна цел го постави
остварувањето на следните стратешки приоритети:
¾

¾

¾

¾

Зајакнување на административните капацитети на Управата за јавни приходи преку
-

Унапредување на работата со средни и мали даночни обврзници

-

Воведување на систем на централна обработка на даночни пријави

-

Воведување на интегриран информатички систем зајакнат со силни безбедносни
критериуми

-

Проширување на функциите и надлежностите на УЈП - преку преземање на
администрирањето на социјалните придонеси

-

Унапредување на системот на внатрешната ревизија со цел намалување и управување
со клучните ризици, како и за унапредување на системот на внатрешни контроли

-

Проширување на функциите и надлежностите на УЈП со воведување на прекршочна
надлежност која значи водење на прекршочна постапка и изрекување на прекршочни
санкции

Обезбедување зголемено ниво на даночните приходи во Буџетот на Република
Македонија за финансирање на општите и заедничките потреби преку
-

Идентификување на нерегистрираните даночни обврзници и нивно вклучување во
легалниот даночен систем на РМ

-

Зајакнување на капацитетот на надворешната контрола преку воведување на
современи методи и постапки

-

Зајакнување на наплатата на даночните долгови

Подобрување на услугите кон даночните обврзници
-

Да го подигне степенот на свесноста на даночните обврзници за нивната социјална
улога во општеството

-

Да ги оспособи и да ги охрабри даночните обврзници доброволно да ги исполнуваат
нивните даночни обврски без интервенции на УЈП

-

Да обезбеди висок степен на развој на електронските услуги

Развој на човечки ресурси - Грижата за човечкиот потенцијал да овозможи УЈП да стане
посакувано место за работа за луге со високи потенцијали
-

Систематска насочена едукација за даночната проблематика и работните процеси

-

Соодветно праведно и мотивирачко наградување

-

Интегритет на вработените дефиниран во Етичкиот кодекс

Твој данок, твоја иднина!
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Зајакнување на меѓународната соработка со членките на Европската унија и со други
земји надвор од неа
-

Работа на полето на одбегнување на двојното оданочување или неоданочувањето

-

Размена на податоците за даночни измами

-

Размена на податоците за данокот на додадена вредност во рамките на Европската
унија

ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2006 ГОДИНА

Правната рамка обезбеди во 2006 година преструктуирање на Генералната дирекција на УЈП,
измени во организацијата на регионално и на локално ниво по принципите на функционално
организирање, како и организација на Дирекцијата за големи даночни обврзници. Генералната
дирекција на УЈП се организира во посебни сектори за функција и за поддршка, додека
внатрешната контрола и ревизија, единицата за приговори и правните услуги се непосредно
раководени од директорот на УЈП. За таа цел, во 2006 година се донесоа нови акти за организација
и систематизација и се утврди бројот и видот на неопходниот персонал, се пристапи кон
назначување на раководните лица и распоредување на вработените на сите нивоа.
Во борбата против одбегнување на плаќање на даноците, во текот на 2006 година се отпочна со
изградба на сеопфатна програма за наплата и изградба на мерки за мерење на учинок и програми
за електронски даночни услуги.
Системот на електронски даночни услуги од 01.07.2006 година е во функција во Дирекцијата за
големи даночни обврзници и се применува за електронско пополнување на даночни пријави.
На планот на изградба на сеопфатни програми за наплата на даноци, Управата за јавни приходи
овозможи електронска конекција кон Централниот Регистар на Република Македонија преку која се
одвива функционирањето на едношалтерскиот систем за регистрација на правни лица и лица
регистрирани во други основни регистри кои се водат во Република Македонија. Во овој систем
УЈП презеде активна улога на доделување на Единствениот даночен број (ЕДБ), заради
идентификација на секој даночен обврзник во даночна постапка и негово електронско доставување
до Централниот регистар кој го запишува во решението за регистрација.
Спроведена е едукација на новопримените работници за работа во ДГДО од областа на даночната
политика и нејзината имплементација и сестрана обука за примена на одредбите од Законот за
даночни постапки.
Во Дирекцијата за големи даночни обврзници која е во оперативна состојба од 01.07.2006, а од
26.09.2006 е сместена во прилагоден простор, се развиваат активности на: воведување и
операционализирање на функцијата услуги на даночните обврзници, подолгорочно планирање на
надворешните контроли кај големите даночни обврзници врз основа на претходна анализа и
согледување на нивната ризичност, спроведување на процеси на наплатата на даночните долгови
и сл.
Се реализираше програма за градење на мерки за мерење на учинок која предвидува
идентификување на носечки комплет мерки за резултатите при администрирање на даноците кои
се состојат од квантитативни и квалитативни мерки за секоја функционална област во УЈП и
развивање на стандарди за секој учинок.

Твој данок, твоја иднина!
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ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ И ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2007 ГОДИНА

Во процесот на модернизација на УЈП во текот на 2007 година се преземаа активности за
зголемување на вкупниот капацитет на Управата за јавни приходи и тоа:
¾

Изготвена е стратегија за унапредување на работењето со малите и средните даночни
обврзници и отпочнато е со нејзина реализација преку Пилот проектот во Регионалната
дирекција Штип, што како активност продолжува и во наредната година;

¾

Продолжуваат активностите за зајакнување на наплатата на заостанати обврски и по
задоцнети даночни пријави со донесување на стратегија, план и развој на методи и процедури
за нивно имплементирање и едукација на вработените;

¾

Развој на посебни програми за услуги на даночни обврзници кои опфаќаат изготвување на
Стратегија за услуги, база на знаења за употреба на веб страната на УЈП и Контакт центарот
(кој ќе се реализира идната година), отпочнат е редизајн на веб страна на УЈП www.ujp.gov.mk
и ажурирање на постоечката веб страна со нови содржини, изготвување на Граѓански дневник,
едукативни и информативни пишани материјали и организирање семинари и информативни
средби за даночни обврзници. Овој вид активности континуирано ќе се спроведуваат и во
наредниот период. Изготвени се основни носечки мерки за мерење на учинокот во функцијата и
нивно редовно следење;

¾

Структурни мерки за реформирање на политиката за контрола со развивањење на стратегија
за ревизија и соодветни објективни системи за контрола. Нивното донесување, заедно со
соодветни ИТ системи, обезбедува дефинирање на објективни критериуми за селектирање за
контрола, ризични фактори за посебни даноци и за посебни статуси на компании со цел
избегнување на субјективистички пристап кон изборот за контрола и на дискриминаторна
примена на законодавството;

¾

Во контекст на ова, се отпочна со развивање на посебна методологија за контрола при
регистрација на нови бизниси, за откривање на непријавени даночни обврзници, методологија
на целосни контроли, методологии за контрола за можноста и за видовите на наплата на
долгови. Понатаму, се отпочна со развивање на методи на контрола за борба против
корупцијата и други казниви дела. За остварување на целите на ревизијата се изготвија
критериуми за планирање и стандарди за мерење на учиноците за следење на нивната
реализација;

¾

За подобрување на размената на информации и водење борба против даночна евазија во
односите со другите земји, особено со членките на ЕУ, на веб страната на УЈП истакнати се
ратификуваните Договори и Спогодби за одбегнување на двојното оданочување и потребните
обрасци за нивно спроведување на македонски и англиски јазик и компаративен преглед на
даночните стапки кои се применуваат согласно наведените договори и спогодби и инструкции
за работење;

¾

Во рамки на Дирекцијата за големи даночни обврзници се развиваше функцијата на услуги на
даночни обврзници и функција на контрола на даноци по економски сектори за да се обезбеди
максимална ефикасност и ефективност во администрирањето и контролата;

¾

Од страна на независна специјализирана компанија спроведена е првата Национална анкета
за мерење на задоволството на средните и малите даночни обврзници од работењето на УЈП.
Резултати се многу позитивни, но и покрај тоа се анализирани и направени се препораки за
подобрување.

¾

Во тек се програми за поедноставување на процедурите на работа и редефинирање на
даночните пријави;

Твој данок, твоја иднина!

Генерална Дирекција
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¾

Спроведување на внатрешни истраги за корупција и злоупотреба против одредени членови на
персоналот и по тој основ, преземање дисциплински мерки;

¾

Имплементирани се измени во законите за даноците на доход со соодветни работни
процедури;

¾

Зголемено е враќањето на ДДВ во рок од 30 дена од поднесеното барање;

¾

На полето на меѓународните односи е значајно одржувањето на првата конференција на
даночните управи на Балканските држави во организација на УЈП која треба да прерасне во
редовно годишно среќавање;

¾

Донесена е сеопфатна стратегија за комуникација и новото лого, слоган и боите на УЈП;

¾

Во собраниска процедура се наоѓа и Законот за изменување и дополнување на Законот за УЈП
кој треба на нов начин да го регулира статусот на вработените како даночни службеници со
што се очекува подигнување на професионализмот и ефикасноста на работењето;

¾

Како резултат на сите структурни промени во УЈП постигнат е висок степен на наплата на
даночните приходи што предизвика два ребаланси на Буџетот во годината и продолжува со
тренд кој укажува на надминување на планот за 2007 година.

7

ПРОГРАМИ

Во периодот 2008-2010, Управата за јавни приходи планира спроведувањето на стратешките
определби да го реализира преку следните мерки и поединечни активности:
¾

Зајакнувањето на административните капацитети на УЈП во наредниот период
претпоставува пред се унапредување на работата со средни и мали даночни обврзници што
значи воведување на современите стандарди и методи на работа во сите организациони
делови на УЈП по изготвената Стратегија за работа со средни и мали даночни обврзници, преку
Пилот проектот Штип и позитивните искуства стекнати со работењето на Дирекцијата за големи
даночни обврзници.
Во 2008 година ќе се воведе и поедноставен систем на оданочување на вкупниот приход на
мали даночни обврзници што ќе биде проследено со соодветни процедури за работа и
едукација на вработените.
Со цел поефикасно и поефективно обработување на даночните пријави и управување со
процесите на ненавремено пријавување и непријавување на даноци, во 2008 почетно ќе се
организира, а во следните години ќе се развива и проширува, организациониот дел за
Централна обработка на пријави. Првично, истиот ќе ја обедини функцијата за три регионални
дирекции за кои ќе овозможи и електронско поднесување на даночни пријави.
Поддржано со соодветни законски промени, во овој период претстои проширување на
функциите и надлежностите на УЈП преку преземање на администрирањето на социјалните
придонеси на што во 2009 година ќе претходи усогласување на основиците за пресметување
на социјалните придонеси и персоналниот данок. Наведеното ќе претставува воведување на
едношалтерски поедноставен систем за обврските на даночните обврзници кои произлегуваат
од нивните лични примања.
Во 2008 година проширување на функциите и надлежностите на УЈП ќе се изврши и со
воведување на прекршочна надлежност која значи водење на прекршочна постапка и
изрекување на прекршочни санкции.

Твој данок, твоја иднина!

Генерална Дирекција
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Со цел управување со клучните ризици и нивно намалување, како и за унапредување на
системот на внатрешни контроли, ќе се унапредува и системот на внатрешната ревизија.
Овие процеси ќе бидат поддржани и со новиот интегриран информатички систем зајакнат со
силни безбедносни критериуми чија изградба започнува во 2008 година.
¾

Управата за јавни приходи ќе работи на обезбедување зголемено ниво на даночните
приходи во Буџетот на Република Македонија за финансирање на општите и заедничките
потреби пред се со намалување на сивата економија преку проширување на бројот на
даночните обврзници. Негувајќи ги принципите на праведност и еднаквост, сите капацитети на
УЈП ќе бидат насочени кон идентификување на нерегистрираните даночни обврзници и нивно
вклучување во легалниот даночен систем на Рпублика Македонија. За таа цел посебно
внимание ќе се обрне на меѓуресорната соработка со другите инспекциски органи.
Со еднаква примена на законите ќе се влијае на зајакнување на даночната дисциплина,
особено на доброволното и навременото пријавување на даноците.
Функцијата на надворешна контрола ќе воведува и гради современи методи на селекција и
постапки на контрола во согласност со ризичноста на даночните обврзници или предметот на
постапката. Ќе се воведуваат нови методи на дописна контрола, контрола на документи и
поднесоци во УЈП, посебна анализа на случаи, контроли на различни ризични фактори и други
методи на надворешна контрола сразмерно на ризикот. Ќе се воведат методи и параметри за
проценка на даночната основица во постапка на надворешна контрола согласно Законот за
Даночна постапка. Ќе се развиваат методите на контрола за борба против корупцијата,
непријавување на приходите и други казниви дела. За таа цел ќе се организираат и посебни
едукации на вработените.
Зајакнувањето на наплатата на даночните долгови и воопшто управувањето со долгот
продолжува да биде во фокусот на работењето на УЈП. За таа цел ќе се врши редовно
структурирање на долгот по вид, старост, можност на наплата и приоритетно решавање на
новите долгови.
Во функција на наплатата на даноците и промовирање на дисциплинираните даночни
обврзници, ќе се спроведува Програма “Златна картица” која на имателите ќе им обезбеди
приоритет при исплатата на повеќе платените даноци.

¾

Подобрувањето на услугите кон даночните обврзници има за цел да и овозможи на УЈП да
обезбеди доверба во општеството како институција која е професионална, спремна да им
помогне на обврзниците и способна ефикасно да ги решава даночните работи. Со тоа да го
зголеми задоволството на даночните обврзници од даночната политика и политиката на
нејзиното спроведување.
Во функција на остварување на националната стратегија за услуги на даночните обврзници,
УЈП ќе изготви техничко решение за електронско користење на Базата на знаење,
преуредување и ажурирање на Веб страната и прилагодување на оперативните инструкции од
сите функции за објавување на Веб страната.
Во овој период УЈП со широк спектар на едукативни и информативни услуги (пишани
материјали, брошури, семинари, медиумски настапи, тематски средби, советодавни посети и
сл) за даночниот систем и потребата од плаќање даноци ќе врши влијание на свесноста на
даночните обврзници за нивната социјална улога во општеството. Во исто време со тие методи
ќе работи на оспособување и охрабрување на даночните обврзници доброволно да ги
исполнуваат нивните даночни обврски без интервенции на УЈП. Со тоа ќе изврши заштеда во
контролните ресурси на УЈП.

Твој данок, твоја иднина!

Генерална Дирекција
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За таа цел почнувајќи од 2008 година ќе организира и ќе го развива и унапредува работењето
на новиот Контакт центар за услуги кој како посебна организациона единица ќе дава услуги на
даночните обврзници преку телефонски контакти, по пишан пат, лице во лице и по електронски
пат. Преку ефикасни телефонски или електронски контакти ќе обезбеди брзи, едноставни,
точни и навремени одговори на прашања од оданочувањето, информации за состојбите на
даночните сметки, отпочнатите постапки или за поднесените барања на поединечни даночни
обврзници, или, тие информации ќе ги направи достапни со електронски пристап кон системот
на УЈП; ќе ја направи достапна инструктивната база на УЈП за даночните обврзници кои имаат
интерес и потреба за пошироки познавања на даночната проблематика и постапките кои ги
применува УЈП во своето работење.
Согласно донесената Стратегија за комуникација ќе се формира Борд на даночни обврзници
(како консултативно тело на УЈП).
Во Регионалните дирекции ќе се промовира нов начин на директно контактирање со даночните
обврзници преку преуредениот шалтерски простор.
¾

Целта на стратешката определба Развој на човечките ресурси е грижата за човечкиот
потенцијал да овозможи УЈП да стане посакувано место за работа за луге со високи
потенцијали.
Согласно потребите на УЈП ќе се развиваат програми за систематска насочена едукација за
даночната проблематика и работните процеси. Покрај сопствените ресурси ќе се користат и
наставни програми во партнерство со универзитетите, меѓународни организации, студиски
патувања и консултантски престои. Ќе се воспостави база на податоци за сегашни и претходни
обуки и анализа на потребите од обука и дефинирање на цели, приоритети, содржина и
методологија на спроведување на обуката во согласност со плановите и програмите за работа
на УЈП.
Со модернизација на УЈП и централизацијата на некои клучни функции, ќе се овозможи, во
претстојниот период да се изврши пренамена на кадарот од ниско вреднувани на повисоко
вреднувани задачи за услужување на даночните обврзници. За таа цел, Секторот за човечки
ресурси на УЈП внимателно ќе го разгледа постојниот профил на кадар и ќе развие стратегија
за кадарот.
Со донесување на Законот за измени и дополнувања на Законот за УЈП и воведување на
професијата „даночен службеник„ се создава правна основа за соодветно праведно и
мотивирачко наградување на вработените базирано на мерење на учинокот од работењето. Во
таа смисла ќе се продолжи со воведување на мерките на учинок во сите функции на УЈП.
Воведувањето на електронската комуникација во сите сфери на работењето на УЈП ќе
воспостави високо нормирани услови за работа со што ќе делува на постојано менување на
квалификационата структура на вработените.
Интегритетот на вработените дефиниран во Етичкиот кодекс останува како еден од најважните
елементи за соодветен развој на човечките ресурси. Ќе се спроведува едукација на
вработените за професионално однесување и јакнење на анти-корупциските мерки заедно со
развојот на методите на работа на внатрешната ревизија и внатрешната контрола.

¾

Зајакнувањето на меѓународната соработка со членките на Европската унија и со други
земји надвор од неа ќе се остварува:
-

на полето на одбегнување на двојното оданочување или неоданочувањето

-

размената на податоците за даночни измами

Твој данок, твоја иднина!

Генерална Дирекција
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размената на податоците за данокот на додадена вредност во рамките на Европската
унија (ВИЕС)

За примена на меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување УЈП ќе
воспостави регистар на овластени лица за контакт и размена на податоци со земјите со кои РМ
има склучено договори за одбегнување на двојното оданочување, ќе определи овластени лица
за размена на податоци и информации и ќе воспостави електронска и спонтана размена на
податоци за одбегнување на двојното оданочување.
Исто така ќе работи на подобрување на размената на податоци за даночни измами посебно со
земјите од кои до сега не добиваше одговор на поставените барања и со земјите од
опкружувањето.
Системот ВИЕС за размена на податоците за данокот на додадена вредност во рамките на
Европската унија се воспоставува пред влезот во ЕУ. За таа цел, во предстојниот период ќе
биде потребно воспоставување на соодветна правна рамка, техничка помош за изградба на
системот и начинот на неговата употреба со едукација на вработените и обезбедување на
технички и просторни услови за имплементација на системот.

*
Во периодот 2008-2010 година, во Управата за јавни приходи се предвидуваат уште 100 нови
вработувања со следната динамика: 50 лица во 2008 година, 30 лица во 2009 година и 20 лица во
2010 година. Нововработените лица ќе бидат распоредувани според потребите.
Покрај тоа, ќе се вршат и интерни прераспоредување на кадарот од пониско вреднувани кон
повисоко вреднувани работни места.
Висината на средствата која се предвидува дека ќе биде потребна за остварување на визијата на
УЈП и по тој основ, јакнењето на нејзината професионалност, ефикасност, транспарентност и
услужна ориентираност во работењето, за периодот 2008-2010 година, се позиционира во износ од
872.154.000 денари. по следната годишна динамика: 416.017.000 денари во 2008 година,
159.132.000 денари во 2009 година и 297.005.000 денари во 2010 година.
Истите се предвидуваат за повеќе намени, од кои, најзначајни се оние за обезбедување на ИТ
инфраструктура, плати на нововработените, подобрување на условите на работењето и
организирањето едукации . Средствата, по висина и вид, ќе се распоредуваат по одделните
организациони делови на УЈП според согледувањата на потребите.

Твој данок, твоја иднина!

