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ДАНОЧНИ МЕРКИ И ПРЕДИЗВИЦИ НА ДАНОЧНИТЕ РЕФОРМИ
Подобрување на квалитетот на даночните услуги, поедноставени даночни постапки за
навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците.

Засилен мониторинг на готовинскиот промет
Управата за јавни приходи ќе врши засилен мониторинг на готовинскиот промет, пред се заради превентивно
делување во пресрет на најавените настани од спортски, културен и забавен карактер за време на летниот
период (Супер куп, Пивофест, Струмица Опен фестивал и др.), но и заради подигнување на степенот на даночна
усогласеност.
Според првичните анализи на податоците кои на дневна основа се добиваат и обработуваат преку ГПРС
системот за следење на прометот на обврзниците, утврдени се значителни отстапувања кај определена
категорија на даночни обврзници (325 најризични и високо ризични), особено услужниот сектор (хотели,
хостели, мотели, ресторани, кафани, барови, превоз и др.).
Дополнително, утврдени се низа случаи на прикривање на реално оставениот промет, со цел намалување на
данокот. Карактеристични се појавите во угостителската дејност каде на потрошувачите им се издаваат т.н.
,,компјутерски” сметки, односно сметки кои се печатет од обичен (нефискален) принтер. Ваквите деловни
објекти наместо да го користат исклучиво фискалниот апарат од овластен производител, имаат и паралелен
систем кои не е поврзан со ГПРС системот на УЈП и преку кои се издаваат сметки кои значително се
разликуваат од фискалните сметки, со намера за прикривање на реално остварениот промет и избегнување на
плаќање на данок. УЈП веќе има поведено истражни постапки пред истражните органи на РМ, со цел кривично
гонење на сторителите за сторено кривично дело „Даночно затајување“.
Обиди за изигрување на законот има и со употреба на ,,стари” фискални апарати (одјавени), кои беа во примена
пред воведување на ГПРС фискализацијата и интегрираниот автоматски систем за управување со фискални
апарати (до 31.01.2015 година).
„Старите“ фискалните сметки не се разликуваат значително од новите фискални сметки, при што граѓаните
не се во можност да ја забележат разликата, односно не се во можност да утврдат дека се работи за еден
вид фалсификувани сметки. На наведениот начин, даночните обврзници целосно го прикриваат реално
остварениот промет и за истиот воопшто не пресметуваат и плаќаат даноци, доколку повеќе што дел од
старите фискални каси се од одјавени фирми.
И покрај планираните активности за превентивно делување (едукативни програми, директна комуникација
и информирање на обврзниците и др.), апелираме субјектите задолжително да издаваат фискални сметки на
начин пропишан со Законот за регистрирање на готовинскиот промет, а граѓаните активно да се информираат,
но и да бидат наши партнери во откривањето и пријавување на неплаќачите преку Инфо центарот 0800 33 000
и 02/3253 200.
Во сите случаи каде, и покрај превентивното делување и мерките за обезбедување на добровилна усогласеност,
УЈП ќе открие нерегистрирање на прометот и избегнување на плаќање на данок ќе бидат поведени постапки
согласно казнените одредби од даночните закони.

Поедноставување на процедурите за пријавување и плаќање на
персоналниот данок
Управата за јавни приходи интензивно работи на имплементација на даночните реформи во делот на
персоналниот данок на доход кои опфаќаат поедноставување на процедурите за пријавување и плаќање
на данокот.
Земајќи предвид дека новините и даночните реформи во голема мера ќе го изменат и досегашниот
начин на пресметка, пријавување и плаќање на персоналниот данок од страна на фирмите, граѓаните
и сметководствените бироа, Управата почнувајќи од Август 2017 година ќе отпочне активности за
вклучување на сите засегнати страни (фокус групи) во процесот на креирање и тестирање на даночните
услуги од новиот систем е-Персонален данок, кој вклучува:
(I фаза)
✓✓ Изготвување и поднесување на електронска пресметка (е-ППД) од фирмите-исплатувачи, за исплата
на приход и за пресметка на ПДД што се плаќа по одбивка;
✓✓ Изготвување и поднесување на електронска пресметка (е-ППД) од граѓаните-физички лица, за
остварен приход и за пресметка на аконтација ПДД;
✓✓ Издавање и доставување на електронски налог од УЈП до носителите на платен промет за
едновремена и неделива исплата на приходот на физичкото лице и уплата на ПДД по одбивка;
✓✓ Можност граѓанинот во текот на целата година да има увид (извештај) за неговите приходи за кои е
платен ПДД по одбивка од страна на фирмите-исплатувачи;
✓✓ Поднесување на барања за користење на даночните олеснувања и ослободувања според договорите за
одбегнување на двојното оданочување, за приходи кои се остварени во странство.
(II фаза)
✓✓ Издавање на пополнета Годишна даночна пријава (ПДД-ГДП) од УЈП, за остварените приходи,
пресметаниот и платениот ПДД за граѓаните;
✓✓ Можност граѓанинот да ја добие пополнетата Годишна даночна пријава изготвена од страна на УЈП и
истата да ја потврди.
Проектот за поедноставување на процедурите за пријавување и плаќање на персоналниот данок
(финансиран од ЕУ ИПА фондовите во вредност од 93.730 евра и од Буџетот на РМ во вредност од 574.800
евра) ќе овозможи намалување на административните трошоци и поедноставување на постапките за
пријавување, поднесување на пресметки и плаќање на персоналниот данок од страна на граѓаните
и исплатителите – правни лица (укинување на годишните извештаи за ПДД), како и подобрување на
доброволната наплата на данокот преку обезбедување на поголема сигурност и системска контрола за
следење на плаќањата на данокот од страна на исплатителите – фирмите.
Проектот е дел од Програмата за модернизација на УЈП 2017-2020, реформите за подобрување на
управувањето со јавните финансии, и Националната програма за усвојување на правото на Европската
Унија (НПАА).
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