
УЈП контролите за фискализција ги спроведува на основа донесен Годишен Календарник за планирање и 
насочување на надворешните контроли. Системските анализи преку системот ГПРС, преставките и пријавите 
коишто се доставуваат до Управата за јавни приходи, се анализираат преку Генералниот даночен инспекторат 
– Одделот за анализа на ризик и посочуваат каде контролите треба да се насочат на дневна, неделна и месечна 
основа. Тоа значи опфаќање на повеќе таргет групи, анализа преку системите и од сите даночни обврзници да 
се опфатат само тие коишто се ризични по критериуми коишто се одредуваат од соодветните служби. 

Контроли по фискализација за периодот јануари – декември  2018 година
• Во првиот квартал од 2018 беа спроведени 2.464 контроли од кои 223 се со утврдени неправилности
• Во вториот квартал од 2018 беа спроведени 1.625 контроли од кои 235 се со утврдени неправилности
• Во третиот квартал од 2018 беа спроведени 1.551 контроли од кои 82 се со утврдени неправилности
• Во четвртиот квартал од 2018 беа спроведени 1.508 контроли од кои 286 се со утврдени неправилности

Вкупно спроведени контроли за фискализација од страна на УЈП за 2018 година се 7 148 од коишто 826 се со 
утврдени неправилности во најголем дел кај обврзници во Скопје, а територијално застапено помалку или 
повеќе ги има во сите поголеми и помали населени места во Р.Македонија тргнувајќи од Прилеп, Битола, 
Струмица, Штип, Кочани, Куманово, Македонски брод, Струга, Дебар, Тетово, Гостивар, Велес, Кавадарци , 
Свети Николе, Гевгелија, Дојран, Виница, Богданци, Пробиштип, Радовиш, Македонска каменица, Делчево, 
Берово...и др.

Ако се направи споредба со податоците од првите 2 месеци од 2018 и 2019 година (јануари и февруари) ќе се 
увиди дека има подобрување во делот на ефикасноста од акциите.

Јануари- Февруари 2018 Јануари - Февруари 2019

 1639 контроли од кои 174 се со неправилности

Спроведени се 268 контроли од кои 215 контроли се со 
неправилности. Со контролите беа опфатени повеќе 
региони и области Скопје, Тетово, Штип, Куманово, 
Струмица, Валандово, Битола, Охрид, Струга.

Ако се земе во предвид вкупниот број на контроли со 
оние кои се со неправилности имаме 11% успешност

Ако се земе во предвид вкупниот број на контроли 
со оние кои се со неправилности само во првите два 
месеци од годината има голем прогрес со значителен 
ефект а тоа е 80% успешност во делот на лоцирањето 
на неправилностите, а тоа значи и редуцирање на 
контролите односно насочување само онаму каде што 
е потребно.
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Дејности кои беа контролирани 2018/2019: 
• Угостители (хотели, ресторани, сендвичари, барови, пицерии, бурекџилници)
• Автомеханичари вулканизери и продавници за авто делови
• Салони за убавина 
• Фризери
• Цвеќарници
• Продавници за облека
• Посета на манифестации кои ги организираат општините 
• Автоперални
• Дискотеки и ноќни барови (заеднички акции со МВР и ДПИ)
• Диви обложувалници (заеднички акции со МВР и ДПИ)

Најчести неправилности утврдени при контролите за фискализација:
• Неиздавање на фискални сметки – користење на „компјутерски“ сметки/маркери како замена на  

фискални сметки
• Непоседување на резервен Фискален систем на опрема
• Непоседување и неевидентирање на податоци во Книга за дневен финансиски извештај и Итна 

сметководсвена книга
• Неусогласен промет, односно разлика на готовински промет во каса и евидентиран промет преку 

фискален систем на опрема

Тренд на сторнирање фискални сметки 

Анализата за 2 години покажува состојба на над 1 милијарда сторно промет или 1,141,799,482 денари 
строниран износ од вкупен промет околу 17 милијарди денари односно.

• 14,806,212,149 е износот кој се плаќал во готовина/кеш
• 2,381,899,780 е износот кој се платил на друг начин/електронски (платежни картички) 
• Бројот на сторни фискални сметки за 2017 е 64,839 во износ од 588,585,173 денари (сторниран промет)
• Бројот на сторни фискални сметки за 2018 е 77,832 во износ од  553,214,309 денари (сторниран промет)
• Вкупно за 2 години 142,671 сторни фискални сметки во износ од 1,141,799,482 денари (сторниран 

промет)

Со сторните фискални сметки не се имуни и правните лица кои обезбедуваат погребални услуги:
• Со 8 фискални сметки се стронира промет од 343.420 денари 
• Со 5 фискални сметки се стронира промет од 56.010 денари
• Со 4 фискални сметки се стронира промет од 37.800 денари

Резултати кај дел од угостителите (42 даночни обврзници) каде што УЈП направи проширени контроли, a 
се резултат на претходните анализи каде е сторниран прометот преку ГПРС

Вкупен наод со неправилности за сите даноци има во износ од 61,807,797 денари, кај дел од обврзниците 
се отворени налози контроли дел од контролите сеуште не се започнати или се во тек, што значи дека 
состојбата не е конечна истата ќе биде во пораст ако се има во предвид фактот што завршните сметки 
обврзниците ги доставуваа до 27/28 февруари

Данок Камата Вкупно

Проширена контрола за ДДВ со утврден наод 36,961,789 1,531,053 38,492,842

Проширена контрола за добивка со утврден наод 5,106,434 1,122,318 6,228,752

Проширена контрола за ПДД со утврден наод 14,993,042 2,093,161 17,086,203

Вкупно 57,061,265 4,746,532 61,807,797


