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Напомена: 

 

Овој документ е овозможен со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата за 

меѓународен развој на САД (УСАИД). Содржината на документот е заеднички став на 

стопанските комори: Стопанска Комора на Македонија, Стопанска Комора на 

северозападна Македонија, Стопанска комора за информатички и комуникациски 

технологии – МАСИТ и Сојуз на Стопански Комори на Македонија и не ги одразува 

ставовите на УСАИД или Владата на САД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Формулар за предлог политики -  Policy Position Papers 
 

Овој документ ќе се користи како алатка за потребите на „Проектот на УСАИД – 

Партнерство за подобра бизнис регулатива“ за идентификување на ограничувачки 

институционални политики, како и за подобрување на конкурентноста и правната 

усогласеност на компаниите  

 

Датум: 

 

 

 

Поднесено од: 

 

 

 

Краток назив на ИДЕНТИФИКУВАНИОТ ПРОБЛЕМ 

(Policy Position Papers): 

 

Финансиски и даночни импликации на кризата 

предизвикана од вирусот COVID-19 и мерките за 

негово сузбивање со препораки за државна 

поддршка 
 

 

Во рамки на Проектот на УСАИД – Партнерство за подобра бизнис регулатива во кој 

Стопанските комори се вклучени во изнаоѓање предлози и мерки за подобрување на 

регулативната рамка во која функционира стопанството во Република Северна 

Македонија, особено внимание беше посветено на изработка на студии за ефектите врз 

приватниот сектор кој несомнено е погоден од здравствено-економската криза 

предизвикана од пандемијата COVID-19, со препораки за справување со економските 

ефекти. 

Врз основа на анализата, стопанските комори едногласно се согласни дека: 

Сите мерки на државна поддршка се добредојдени и корисни во околностите, и се 

поддржани од нас.  

Ако првите два сета мерка беа еднократна и краткорочна поддршка, третиот сет кој е 

деклариран, во делот на базичните постулати, е во насока на долгорочна поддршка на 

домашното стопанство во целина. 

Според нас, успехот и опфатот ќе зависи од брзината на имплементација,  

операционализираните критериуми и сложеноста на процедурите. Посебен акцент 

очекуваме на реализацијата на следните планирани мерки:  

1. Плановите за зголемување на потрошувачката на домашни производи и услуги; 

2. Помошта на оние кои останале без работа; 

3. Поволните кредити од сите извори; 

4. Државните гаранции за кредити и царински долгови; 

5. Поддршка на стартапи за кој сметаме дека треба да има и постојан фонд кој 

успешните стартапи ќе го надополнуваат со поврат од остварените добивки; 

6. Поддршката на дигитализација, која и во кризава го покажа своето значење. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Од анализата на анкетата и интервјуата произлегуваат низа предлози, особено 

стратешки и долгорочни кои ќе влијаат на подобрување на состојбите во стопанството. 

Дел од нив се содржани во третиот пакет мерки и нема да ги повторуваме. 

Очекуваме примената на овие мерки на краток рок да ја обезбеди неопходната 

финансиска поддршка на компаниите а на долг рок да преку поголема соработка 

помеѓу сите релевантни фактори им ги олесни административните процеси, помогнат 

во зголемување на конкурентноста и ги намалат трошоците.  

 

I. ПРЕДЛОЗИ ЗА СТРАТЕШКИ, ДОЛГОРОЧНИ МЕРКИ 

 

1) Стратешки план за поддршка со критериуми водени од деловна логика 

Државната поддршка треба да стаса онаму каде е најпотребна но и онаму каде ќе има 

најголемо позитивно влијание на паричните текови особено фискалните.  

Транспарентни критериуми кои ќе оневозможат секаква пристрасност и коруптивност 

во државната поддршка можат да се донесат само во целосна соработка меѓу 

државните органи, стопанските комори, граѓанскиот сектор и синдикатите со цел да 

изнајдат компромис за различните интереси. 

Секако соодветен надзор над користењето на државната поддршка треба да биде 

вклучен. 

 

2) Рационализација на нефискалните давачки и другите обврски на 

работодавачите за обезбедување на услови за работа соодветно на ризиците 

Компаниите во периодов се изложени на нови трошоци поврзани со соодветни 

санитарно технички услови. 

Ваквите трошоци се додаваат на веќе постојните обврски за заштита при работа. 

Често ваквите правила се однесуваат на сите подеднакво, без обѕир на конкретните 

ризици во одредена компанија и за одредена категорија работници. 

Банките наплаќаат провизии за извештаи поврзани со прометот на сметките за ДДВ 

пријавите, што може да се избегне со давање увид во сметките на УЈП според 

примерот на решението за физичките лица.  

Дополнително, времетраењето на дозволи и прегледи потребни во различни дејности 

може и треба да се продолжи со цел смалување на нефискални давачки. 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

3) Подобрување на стабилноста и натамошен развој на дигиталните системи 

во државните организации 

Дигиталните системи ја докажаа својата важност и улога во кризата предизвикана со 

пандемијата. 

Но, забелешките на нивната стабилност и функционалност зачестија токму во овие 

услови. 

Ако градежништвото има надзор и ревизија, тогаш сметководствено-финансиската 

евиденција и ИТ системите на државните агенции исто така треба да подлежат на 

надзор од страна на надворешни домашни и странски независни експерти од областа 

на сметководствено-финансиското работење и ИТ. 

Ова особено кај царинските и даночните системи, преку кои се остварува најголемиот 

дел на фискалните приходи. 

 

4) Создавање фондови за гаранции и стартапи 

Востановување фондови со кои на компании кои немаат сигурни гаранции пред 

банките ќе им овозможат рефинансирање на постојните или земање на нови кредити za 

компании кои можат да демонстрираат одржливост по санирање на последиците од 

кризата. Ваквите гаранции можат да бидат и делумни во однос на кредитот со што 

банките би преземале дел од ризиците. 

Одржливоста може да биде демонстриран за добар кредитен историјат до 

воведувањето на мерки за заштита од пандемијата, на пример. 

Да се создаде единствен фонд за финансирање старт-ап компании кои во моментов се 

финансираат преку повеќе различни извори. 

 

5) Изедначување на царините со ЕУ за подобрување на конкурентноста 

Постојат царински стапки на одредени производи кои се повисоки од истите во ЕУ. 

Ваквите царини ја намалуваат конкурентноста. Како пример во интервјуата е 

автомобилската индустрија. 

 

6) План за случај на продолжување или повторување на кризни состојби и 

поврзаните мерки 

Државната администрација, финансиските институции и големите доминантни 

компании кој засега во кризата не чувствуваат директни последици, мораат да бидат 

вклучени на принципот на солидарност со стопанството, особено микро и малите 

компании. На државата е да изготви ваков стратешки план за во иднина. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

7) Подобрување на деловното окружување 

На економијата и е потребна професионална и оптимална по број на вработени 

администрација каде влијанието на индивидуални интереси во навременото добивање 

на услугата и потребната документација ќе биде сведено на најмала можна мера.  

Носењето на законите треба да биде со јавна расправа и соработка со сите релевантни 

фактори од одредена област. Тоа дотолку повеќе за измените, кои не треба да бидат 

резултат на индивидуална волја туку на сериозна анализа на примената, и само 

доколку се неопходни. Примената треба да биде одложена со разумен рок неопходен за 

адаптација на оние на кои се однесуваат измените.  

 

II. КРАТКОРОЧНИ МЕРКИ 

 

1) Продолжување на поддршката на плати особено во најпогодените сектори 

Последиците од кризата нема да ги снема во истиот момент со престанување на 

вонредната состојба. Хистерезата ќе го направи своето, и последиците и во идеални 

услови нема да престанат преку ноќ. 

Дополнително, во поедини дејности остануваат на сила одредени мерки кои им ја 

ограничуваат дејноста, како во угостителството. 

Затоа сите мерки за поддршка на платите, особено во најпогодените сектори и онаму 

каде продолжуваат  одредени мерки, треба да продолжат барем три месеци по нивното 

престанување. 

 

2) Можност за намалување на аконтациите на данок на добивка 

Успешни компании, со високи добивки, во состојба на неможност да ја вршат дејноста 

заради мерките, мораат да плаќаат аконтации на данок на добивка за кои уште сега 

имаат сознанија дека не соодветствуваат на очекуваните износи на данок на добивка за 

2020 година. Ваквото оданочување не може да се смета за фер, и создава дополнителен 

товар за ликвидноста. 

Како примарен предлог, сметаме дека сите компании  кои имаат потешкотии во овој 

период на борба со вирусот  кои заради мерките имаа забрани и ограничувања во 

вршењето на дејноста да бидат целосно ослободени од аконтации на данок на добивка. 

Ентитетите кои сметаат дека немаат потреба од оваа мерка би можеле да продолжат со 

плаќање на аконтации.  

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

3) Ваучери за гаранции за рефинансирање на кредитни обврски пред банките 

На компании кои можат да демонстрираат одржливост да им се издадат гаранции во 

висина на платените даноци во период од една до три години со кои би можеле да се 

појават пред банките за репрограмирање на кредитните обврски. 

 

4) Имплементирање на претходни препораки за поуспешно користење на 

европските фондови 

Европските фондови имаат значаен придонес во стратешки инфраструктурни проекти, 

социјални програми, институционална поддршка, проекти од областа на 

земјоделството, зајакнување на капацитетите за буџетирање и многу други области. 

Дополнителен инвестициски пакет и други форми на поддршка на економското 

опоравување вклучуваат значајни планирани средства во нашата земја. 

Голем број студии1 се направени со препораки за зголемување на апсорпцискиот 

капацитет за искористување на ИПА фондовите, и поголемиот дел од нив се 

применливи и на капацитетот за апсорпција на дополнително планираните средства 

наменети за справување со кризата, и треба да се имаат во вид и да се имплементираат. 

Сметаме дека на потенцијалните корисници треба да им се даде поддршка и во вид на 

консултантски услуги кој би го подобриле квалитетот на проектите и барањата за 

користење на овие средства. 

 

5) Навремено, па дури и предвремено враќање на ДДВ 

Градежни компании, претежно извозни компании имаат постојано ДДВ за враќање кое 

го платиле при увоз или набавка на материјали и суровини. 

Есенцијално за нивната ликвидност, особено во услови на забавена наплата на 

побарувањата воопшто,  е да повратот на ДДВ се одвива во најкратки можни рокови. 

Забрзување, па дури и можност за автоматизам на пребивање на повеќе платен данок 

по основ на ДДВ или данок на добивка со даночна обврска која се однесува на истиот 

даночен обврзник за овие даноци, без потреба за спроведување на процедури и 

постапки во УЈП, туку само со известување.  

Можноста за засметување и плаќање ДДВ врз основа на наплатена, а не фактурирана 

реализација треба да биде разгледана како важна мерка за поддршка на подобрување 

на ликвидноста во кризата. 

                                                           
1 Како пример може да се погледа „Користење на фондовите на ЕУ во Република Македонија“ - 

Институт за европска политика (ЕПИ) Скопје во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт 

https://epi.org.mk/docs/zbirka_na_istrazuvanja_iskoristenost_na_eu_fondovite_vo_rm(1).pdf 

https://epi.org.mk/docs/zbirka_na_istrazuvanja_iskoristenost_na_eu_fondovite_vo_rm(1).pdf


 

 
 

 

 

 
 

 

 

6) Вработените кои не доаѓаат на работа како ризични групи да добијат 

статус на боледување со што еден дел од нивниот надомест би паднал на 

фондот за здравство 

Ваквата мерка е особено важна кај големите компании кои имаат значаен број на вакви 

вработени. Инаку на долг рок компаниите ќе бараат решенија во отпуштања. 

 

7) Можност за одлагање на плаќање на даноци и  придонеси и плаќање на 

повеќе рати по ублажување на состојбите 

Ваквата мерка ќе ги охрабри компаниите да не размислуваат за отпуштање на 

вработените и ќе им ја подобри ликвидноста. Може да се комбинира со кредитен однос 

со минимални камати. 

 

8) Ослободување од комунални давачки за објекти кои не работат 

Мерката би била особено значајна за угостителството и туризмот чии објекти се 

затворени. Може да се поврзе и со паушални делови на сметки за струја како што е 

ангажирана моќност, надомести за улично осветлување и слично. 

 

9) Мерките кои се воведуваат како заштита од пандемијата да се адаптираат 

на потребите на поедини компании и процесите неопходни за вршење на 

дејноста и да бидат соодветни на ризиците 

Два метри растојание на пример не може да се воведат во  секој процес, особено 

индустриските масовни производство. Мора да се овозможат алтернативни решенија. 

Еднаш затворена фабрика тешко се рестартира. 

 

10) Инспекциските и даночни контроли додека траат мерките да овозможат 

отстранување на недостатоците пред примена на казнени мерки 

Многу нови барања, процедури и постапки се поставени во периодот пред вршителите 

на дејноста. Инспекциската мерка „опомена“  треба да биде прва при инспекцискиот 

надзор во периодот со цел да компаниите се прилагодат на новите барања и да добијат 

време за усогласување со посложените, пред да се премине на казнени мерки. 

Значењето на можноста за одлагање даночни контроли додека траат мерките е оценета 

како значајна во анкетата, и сметаме дека треба да постои таква можност особено 

додека трае периодот кога сѐ уште се работи од дома и еден дел од вработените сеуште 

заради превентивните мерки не доаѓаат на работа. 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

Во рамки на истражувањето „Даночна постапка и правни лекови за заштита на правата 

на даночните обврзници со посебен акцент на правните лица“ издвоени се три главни 

препораки во интерес на бизнис заедницата за поефикасна и поправедна даночна 

постапка, и тоа: 

1. Враќање на жалбата како правен лек во даночната постапка; 

2. Задолжителен одговор од УЈП кој ќе има правна сила. 

 

Ваквите истражувања и студии не треба да останат на хартија, туку треба да бидат 

основа за проактивни политики и изнаоѓање долгорочни решенија во областа на 

инспекциските и даночни контроли, во интерес на сите засегнати. 

 

Овие заклучоци и препораки се базираат врз основа на изработената Студија, 

која е составен дел од овој позиционен документ и е во прилог на истиот. 
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Извршно резиме 
 

Оваа студија е работена во периодот  април и првите денови на мај, 2020 година. 

Пандемијата на КОВИД-19 и мерките поврзани со нејзиното сузбивање имаат сериозни 

економски последици во светот со настапување на глобална рецесија. Кај нас повеќето 

компании во скоро сите сектори евидентираат намалување на приходите и ликвидноста.  

Особено во секторите угостителство, туризам и транспорт, каде мерките за сузбивање на 

пандемијата целосно сопреа дел па дури и сите деловни активности. 

Три главни економски ефекти можат да се очекуваат: 
- Макроекономски, со остар пад на БДП, пораст на задолженоста како во јавниот така и 

во приватниот сектор. Според најновиот Редовен економски извештај (РЕИ) на Светска 

банка, Северна Македонија се очекува да влезе во рецесија во 2020 година со прогноза 

за негативен раст на земјата додека и понатаму се соочува со економските влијанија на 

пандемијата на КОВИД-10 (Корона вирус) заедно со целиот регион на Западен Балкан; 

- Нееднаквите последици во однос на поедини сектори во економијата,  ќе создадат 

тешкотии во балансирање на државните интервенции со ризик да се вложи во компании 

кои ќе пропаднат во кризата и ќе ги отпуштат вработените; 

- Ефект на бранови кој ќе ги пренесува последиците од секторите најпогодени со кризата 

кон домаќинствата кој ќе ги загубат изворите на приход што ќе го продлабочи падот на 

БДП и животниот стандард, и евентуално ќе се создаде должничка криза; 

Микро и малите компании, без реални финансиски резерви и со тешкотии во пристап до 

кредити особено се најдоа изложени, во ситуација кога нивните големи клиенти започнаа со 

намалување на трошоците во одговор на мерките за борба со пандемијата. 

Во оваа анализа, во поглавјето 2 со економски показатели е презентирана важноста и улогата 

токму на овие сектори и микро и малите ентитети за создавање на бруто домашниот производ 

и приливите во буџетот. 

Во поглавјето 3 е дадена анализа на анкетата спроведена со 93 компании за прашања поврзани 
со финансиски и даночни импликации. Како основни заклучоци се дадени: 

- Раширеното влијание на последиците кое не покажува регионални разлики, но 

покажува дека сепак најпогодени се микро и малите ентитети; 

- Повеќето компании не можат да прејдат на алтернативни работни текови од дома или 

онлајн; 

- И кога кризата би била надмината, рестартирањето и враќањето во нормални текови ќе 

бара време. 

Во поглавјето 4 се анализирани интервјуата направени со десет стопанственика во име на 13 

компании од различни сектори, големини и региони. Тие се слагаат со заклучоците од анкетата 

и укажуваат на потребата од стратешки пристап во мерките за државна помош, опасност од 

погрешно насочување во компании кои нема да можат да го вратат  вложеното и потреба од 

долгорочна и правилно насочена поддршка од државата. 

И анкетираните, и во направените интервјуа, се гледа јасен став кај најголем дел од компаниите 

во разумен рок, еден па и два квартали, да ги употребат сите сопствени резерви и со државна 

поддршка да направат се во нивна моќ да ги задржат вработените. Но ако кризата продолжи 



Финансиски и даночни импликации на кризата 
предизвикана од вирусот COVID-19 и мерките за 
негово сузбивање со препораки за државна поддршка 

 

 

Страна | 5  
 

 

 

  

 

 

или ако дојде до повторување наесен, малите и микро компании пред се ќе почнат излезот да 

го бараат во зачувување на преостанатите резерви за подобри времиња, и ќе се решат за 

отпуштање на вработените и ликвидации на компаниите. 

Во петто поглавје се дадени одредени проекции на последиците зависно од долгорочноста на 

кризата и мерките. Голем проблем останува неизвесноста пред се поврзана со траењето на 

мерките и нивниот интензитет, кои директно влијаат на степенот на негативните економски 

импликации.  Дури и да нема последици во нашата држава, или да има брзо опоравување,  

ефектите ќе се пренесат преку деловните односи со другите земји. Значајни 47% од БДП го 

создаваме од извоз и економските последици од земјите каде извезуваме, особено ЕУ каде се 

очекува голем пад на БДП , ќе се прелеат и кај нас. 

Во шестото поглавје се дадени досегашните мерки за државна помош како и најавените во мај. 

Генерално секоја помош е добредојдена и последниот најавен сет мерки е заснован на 

адекватни постулати. Сепак успехот на реализацијата е зависен од квалитетот на нивната 

операционализацијата, насочување кон вистинските корисници со најголем ефект, контрола и 

надзор на искористувањето. 

Во последното седмо поглавје се дадени предлог мерки кои се надоврзуваат на досега 

воведените и планираните мерки од владата, како стратешки и тековни предлози. 

Како стратешки се дадени: 
1. Стратешки план за поддршка со критериуми водени од деловна логика 

2. Рационализација на нефискалните давачки и другите обврски на работодавачите за 

обезбедување на услови за работа соодветно на ризиците 

3. Подобрување на стабилноста и натамошен развој на дигиталните системи во државните 

организации 

4. Создавање фондови за гаранции и стартапи 

5. Изедначување на царините со ЕУ за подобрување на конкурентноста 

6. План за случај на продолжување или повторување на кризни состојби и поврзаните 

мерки 

Како краткорочни се предложени: 
1. Продолжување на поддршката на плати особено во најпогодените сектори 

2. Можност за намалување на аконтациите на данок на добивка 

3. Ваучери за гаранции за рефинансирање на кредитни обврски пред банките 

4. Забрзување на користење на европските фондови особено ИПАРД 

5. Навремено па дури и предвремено враќање на ДДВ  

6. Вработените кои не доаѓаат на работа како ризични групи да добијат статус на 

боледување со што еден дел од нивниот надомест би паднал на фондот за здравство 

7. Можност за одлагање на плаќање на даноци и  придонеси и плаќање на повеќе рати по 

ублажување на состојбите 

8. Ослободување од комунални давачки за објекти кои не работат 

9. Мерките кои се воведуваат како заштита од пандемијата да се адаптираат на потребите 

на поедини компании и процесите неопходни за вршење на дејноста и да бидат 

соодветни на ризиците 

10. Инспекцискиот надзор да го користи институтот „опомена“ со време за исполнување на 

дополнителните и нови барања за вршење на дејност. 
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И со најдобри мерки, не може да се очекува опоравување со истата брзина со која настанаа 

последиците. Хистерезата1, како ефект на инерција на настан кој продолжува да носи ефекти и 

кога самиот настан завршил, е позната и во економијата. Борбата со неа допрва претстои. 

1. Методологија 
Покрај јавно достапните информации поврзани со кризата и мерките за заштита од Ковид 19, 

информациите за државната поддршка на економиите преку даноците кај нас и пошироко во 

Европа, статистички податоци и податоци добиени од релевантни институции, истражувањето 

и заклучоците се потпираат на анкетни прашалници и нивна квантитативна анализа и 

квалитативна анализа на десет интервјуа релевантни за 13 фирми со методологија прикажана 

во ова поглавје. 

1.1 Анкетни прашалници 
Целна група на анкетата се компании кои работат на територијата на Република Северна 

Македонија. Примерокот е заснован на постојна база на контакти со компании од реалниот 

сектор, на која се додадени дополнителни контакти на компании претходно запознаени со 

целите на истражувањето. Покани за учество во анкетата се испратени до сите компании без 

пристрасност во изборот. Не е вршена стратификација на примерокот, но прашалникот содржи 

информации за големина на компанија, регион и сектор, со кој е вршена стратификација на 

собраните одговори. 

Истражувањето е со интерсекторски односно еднократен дизајн. 

Анкетата е вршена онлајн на веб сајт поддржан од специјализиран софтвер “Електронски 

Систем за Прибирање и Анализа на Информации” (ЕСПАИ)2, со структурно испитување на 

формален список на прашања поставени на испитаниците на идентичен начин. 

Добиени се 93 пополнети прашалници, со структура дадена во поглавјето „Анкетирани 

компании“. Според структурата на добиени одговори по региони, сектори и големини на 

компании примерокот е репрезентативен. Прашалникот се состои од затворени прашања чии 

одговори се предмет на квантитативна анализа и заклучоци, презентирани во поглавјето 

„Анализа на спроведени анкетни прашалници„. Анализа на одговорите на поединечни 

прашања, креирана oд ЕСПАИ системот е дадена во Анекс I на овој извештај. 

1.2 Интервјуа 
Направени се 10 интервјуа во кои добиените одговори се релевантни за 13 фирми. При изборот 

на учесници водена е сметка за застапеност по сектори, големини на фирми и региони. 

Интервјуата се структурирани како и анкетата со цел да се добијат содржајни одговори и 

предлози поврзани со анкетата како и да се спореди дали одговорите во интервјуата се во 

корелација со анкетните одговори.  

Во анализата е користен пристапот на анализа на тематска содржина и наративна анализа. Во 

анализата е користена Maxqda 20203 апликацијата. 

                                                           
1 https://www.investopedia.com/terms/h/hysteresis.asp 
2 https://espai.epicentar.mk/ 
3 https://www.maxqda.com/ 

https://www.investopedia.com/terms/h/hysteresis.asp
https://espai.epicentar.mk/
https://www.maxqda.com/
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2. Релевантни економски податоци пред и за време на кризата со 

КОВИД-19 
Во рамките на ова поглавје се дадени податоците релевантни за истражувањето, заклучоците и 

предлозите произлезени од него 

2.1 Деловни субјекти според број на вработени4 
 

Во земјата бројот на компании во период од 5 години  се зголемил за над 8 илјади, за на крајот 

на 2019 да има 75.914 компании. Според бројот на вработени дадени се во следниот графикон 

по години. 

 

 

Очигледна е доминацијата во број на компании со од 1 до 10 вработени. Бројот на големи 

компании кои вработуваат над 50 вработени е стабилен и порастот е повторно највисок кај 

компаниите со 1 до 10 вработени. 

 

 

 

, 

 

                                                           
4 Секаде каде не е поинаку наведено извор Државен Завод за Статистика - База на податоци МакСтат 
http://makstat.stat.gov.mk/ (Понатаму ДЗС) 

http://makstat.stat.gov.mk/
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Бројот на компании по големина и дејности во 2019 година е даден на следниот дијаграм: 

 

Најголемиот број компании е во секторот Трговија на големо и мало. Учеството е дадено во 

следниот дијаграм 
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2.2 Учество во БДП, приходи и профитабилност 
Учеството во БДП според производниот метод по дејности врз основа на референтни цени од 

2005 година за периодот 2014-2018 година е дадено на следниот графикон: 

 

Односно како структура за 2018 година: 
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Учеството на трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; 

Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна изнесува 20% од 

БДП, градежништво 10% односно најпогодените дејности со кризата учествуваат со една 

третина во БДП. 

Во следната табела е даден прометот по сектори во 2018 година во милиони денари: 

Сектори на дејност  Вкупно  

Големина на претпријатието според бројот на 
вработените 

  

0 -9 10-19 20 - 49 
50 - 
249 

250+ 

 Вкупно  
1 312 068  301 898 

 129 
521 

 173 
048 

 240 
403 

 467 199 

Б Рударство и вадење на камен   17 513   1 002    895    908   1 121   13 587 

В Преработувачка индустрија   367 110   22 722   15 
264 

  27 
813 

  68 
509 

  232 802 

Г Снабдување со електрична енергија, 
гас, пареа и климатизација 

  92 714   28 244   2 994   5 581   7 019   48 875 

Д Снабдување со вода; отстранување на 
отпадни води, управување со отпад и 
дејности за санација на околината 

  12 093   2 274    739   1 756   3 362   3 961 

Ѓ Градежништво   84 775   21 820   9 241   16 
327 

  21 
578 

  15 810 

Е Трговија на големо и трговија на мало; 
поправка на моторни возила и 
мотоцикли 

  539 212   160 
235 

  66 
389 

  87 
411 

  108 
248 

  116 929 

Ж Транспорт и складирање   76 329   24 720   12 
290 

  15 
149 

  12 
923 

  11 248 

З Објекти за сместување и сервисни 
дејности со храна 

  20 315   6 565   4 211   5 103   4 435  - 

Ѕ Информации и комуникации   41 079   6 360   2 612   5 079   7 870   19 158 

Ј Дејности во врска со недвижен имот   5 576   2 351    792   1 283    529    621 

К Стручни, научни и технички дејности    35 975   17 092   11 
264 

  5 096   1 850    673 

Л Административни и помошни услужни 
дејности 

  18 562   7 838   2 767   1 464   2 958   3 535 

O 95 Поправка на компјутери и предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 

   816    676    61    79  -  -  

 

Учеството на микро и малите компании во вкупниот промет изнесува 33% а во најпогодените 

сектори со кризата со 31%. 
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Вкупниот износ на данок на добивка и вкупен приход од 3.424 милиони денари, по сектори за 

2018 година во милиони денари е како што следува:5 

 

Од вкупно генерираното ДДВ по општа даночна стапка од 30.902 милиони денари по дејности 

за 2019 година е дадено на следниот графикон:6 

 

                                                           
5 Податоците се добиени од страна на Управата за јавни приходи  (УЈП) 
6 УЈП 
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Учеството на трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли 

учествува со 27%,  Објекти за сместување и сервисни дејности со храна изнесува 7%, 

градежништво 17%% од пресметаното ДДВ за 2019 година, односно најпогодените дејности со 

кризата учествуваат со половина од генерираното ДДВ по општа даночна стапка. 

 

2.3 Работна сила и плати 
Бројот на вработени по дејности е даден во следниот дијаграм: 
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Податоците за плати по вработен зависно од големината на компанијата се како што е дадено 

во следната табела во денари: 

Големина на деловниот субјект Бруто Придонеси По час 

Вкупно/Total  443 884  11 640   197 

10-49  414 566  10 599   183 

50-249  422 584  11 046   189 

250 и повеќе/and more  482 297  12 865   214 

 

Платите во малите компании не отстапуваат значајно од големите компании. 

2.4 Невработени лица7 
Во 2020 година движењето на невработени лица е како што е прикажано на следниот графикон: 

 

 

 

Зголемувањето на бројот на невработени лица во април годинава од 7.030 лица од кои 6.868 се 

лица кои се пријавиле на евиденција од работен однос. 

 

                                                           
7 Агенција за вработување 
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2.5 Буџет на Република Северна Македонија 
Движењето на приходите не буџетот за временски период од 2015 година во милиони денари 

е прикажано на следниот графикон каде се гледа падот на приходите во март на 15.160 милиони 

денари од 15.729 во февруари односно за 9% :8 

 

Падот се случува пред се кај бруто ДДВ чиј пад е од 6.097 милиони денари на 5.384 милиони 

денари односно 12%. Ваквиот тренд се очекува да продолжи во април и тоа засилен со 

намалени приходи од данок на добивка и персонален данок. 

 

2.6 Поврат на ДДВ и наплата на побарувања 
 

Поврат на ДДВ во периодот се одвива во граници на очекувањата без поголеми доцнења. 

Наплата на побарувања е намалена од сите сектори со оглед на кризата. Постои тенденција на 

зголемување на доцнењата на плаќањата.  

Дополнително нефункционирањето на извршители има додатен застој во наплата особено по 

судски пресуди. 

2.7 Заклучоци од прибраните информации 
 

Микро и малите компании имаат значаен придонес во вкупните економски текови во државата. 

Тие имаат значајно учество во БДП како и во бројот на вработени и плати. 

Секторите на трговија, туризам и градежништво кои се меѓу најпогодените со кризата, 

учествуваат со висок процент во даночните приходи. 

Првите негативни индиции за влијанието на кризата се гледаат во намалувањето на буџетските 

приходи во март и зголемување на невработеноста во април. 

  

                                                           
8 https://tradingeconomics.com/macedonia/government-revenues 

https://tradingeconomics.com/macedonia/government-revenues
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3. Анализа на спроведени анкетни прашалници 
 

3.1 Сумарни заклучоци од анкетата 
 

Прашање Сумарен заклучок од анкетата 
Влијание на 
обемот на 

активности 

Негативните влијанија на кризата се чувствуваат во сите региони 
подеднакво и влијаат на сите сектори. 86% од анкетираните 
одговориле дека се затворени или имаат значајно намален обем на 
активности. Секако најголеми се во туризмот и угостителството, но и 
градежништвото има сериозни намалувања на активностите.   
Регионално, нема значајни разлики во влијанието. 
Микро и малите компании се највеќе погодени од забраните на 
вршење на дејност, дури 94% од вкупниот број анкетирани кои не 
вршат дејност се во овие две класификации.  

Вработени и 
плати 

Две третини од анкетираните прават напори да ги задржат 
вработените додека 20% ќе намалуваат вработени за повеќе од 30%. 
Половина од анкетираните засега не планираат намалување на 
платите, а 20% планираат сведување на минимални плати. 

Импликации на 
тековно 

работење 

29% од анкетираните се спречени да ја вршат дејноста со мерките за 
сузбивање на пандемијата. За 37% постои можност да прејдат 
целосно или делумно на он лајн деловни активности но 63% ја немаат 
таа можност. Влијанието на приходот на краток рок, кај 25% 
анкетирани значи намалување за повеќе од половина, со 
зголемување на 50% од анкетираните ако кризата се продолжи до 
крајот на годината. 

Генерирање 
даноци 

Очекувано, сите анкетирани укажуваат на намалено генерирање на 
даноци сразмерно на негативните ефекти на приходот и 
намалувањето на платите. 

Значење на 
можните 
даночни 

олеснувања 

Анкетираните сметаат дека сите компании што имаат потешкотии 
треба да добијат одлагање на плаќањето и можност за бескаматно 
доцнење. 
За оние што се спречени во вршењето на деловна активност 
анкетираните сметаат дека е мошне значајно да добијат и целосно 
ослободување од придонеси за времетраење на мерките. 
Од аспект на можните даночни олеснувања како повеќе значајни се 
оценети долгорочните можности за одлагање на плаќањето на 
даноците  и плаќањето на рати. 

 

Анализата на поедини прашања е дадена во Анекс. 
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3.2 Анкетирани компании 
Анкетата се спроведе во периодот од 07-24.04.2020 година. На повикот за одговор на анкетата 

се одзваа 93 фирми со следнава структура по големина и сектор: 

 

 

 Регионално бројот и големината на учесници се дадени во следниот дијаграм: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друг
Гградежни

штво

Земјоделс
тво и 

прехранбе
на 

индустрија

ИКТ

Метална, 
електро, 

машинска 
и 

автомобил
ска 

индустрија 

Текстил и 
кожарство

Туризам и 
угостителс

тво

До 10 (микро) 15 6 5 6 3 3 5

11 до 50 (мало) 8 4 3 1 3 1 5

51 до 250 (средно) 2 2 3 3 3 3 3

Повеќе од 250  (големо) 1 1 4

0
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Учесници во анкетата по големина и сектор
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3.3 Влијание на кризата на обемот на активности 
На прашањето на влијанието на кризата со пандемијата на Ковид 19 и мерките поврзани со 

нејзиното сузбивање 86% од анкетираните искажуваат значајно негативно влијание, во кои се 

вклучени 19% анкетирани кои целосно престанале со работа. Одговорите се претставени на 

следниот дијаграм: 

 

Во однос на големината на компанијата и состојбата со обемот на активности, одговорите се 

претставени во следниот хиерархиски дијаграм: 
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Во делот на дејности чие вршење е оневозможено со мерките за сузбивање на пандемијата, 

одговорите на анкетата наметнуваат заклучок  дека постои корелација со големината на 

компанијата и тоа е почест случај кај помалите компании. Од следниот дијаграм се гледа дека 

микро компаниите кои се 46% од анкетираните учествуваат со 72% во оние кои одговориле дека 

не можат да ја вршат дејноста. 

  

 

Ваква корелација нема кај одговорите дека има намалување на деловната активност. 

Намалувањето на деловната активност е пропорционална на нивното учество во анкетата 

според големината: 
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Регионално нема значајни разлики, во сите региони преовладуваат компаниите кои имаат 

значајни потешкотии или не ја вршат дејноста: 

 

По сектори кај компаниите кои не вршат дејност најголемо учество имаат туризмот и 

угостителството, додека ИКТ и земјоделско-прехранбениот сектор покажува најмало влијание, 

според следниот приказ: 
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Заклучоците на анализата на одговорите на анкетата по прашањето на влијание на кризата на 

активностите: 

- Голем дел од компаниите, дури 86% имаат силно негативно влијание на обемот на 

деловна активност директно поврзан со мерките за сузбивање на пандемијата; 

- Микро и малите компании почесто се во ситуација да не можат воопшто да ја вршат 

дејноста за која се основани; 

- Секторите земјоделство и прехранбена индустрија како и информационо 

комуникационите технологии покажуваат помало влијание на мерките од останатите 

сектори, иако и тие имаат негативно влијание. Најпогодени се туризмот и 

угостителството, блиску до нив е градежништвото.  

- Регионално нема битна разлика во одговорите. 

 

3.4 Влијание на кризата на плати и вработени 
 

Поголемиот дел 59 од анкетираните, засега не планираат отпуштања според анкетата. Дури 45% 

компании кои не можат да вршат дејност не планираат намалување на вработените. 

 

 

Намалување на платите планираат половина од анкетираните, од кои 20% сведување на 

минимална плата. 

Заклучокот по ова прашање е дека по ова прашање имаме поделеност, и дека кај 50% од 

анкетираните се прави напор состојбите да не се променат, но исто толкав дел планираат 

сериозни рестрикции па и значајно намалување на вработените и трошокот за плати. 
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3.5 Влијание на кризата на тековно работење 
Од анкетираните 59% тековното работење им е намалено поради забрани за дејност и 

социјалното дистанцирање. По сектори директната забрана највеќе влијае во туризмот и 

угостителството а индиректните влијанија се рамномерно распоредени во другите сектори. 

 

 

Еден значаен дел од анкетираните имаат можност да префрлат дел од активностите на 

интернет: 
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Разликата во одговорите за последиците, намалување на приходот над 50% на краток рок 

проценуваат 25% од анкетираните, но на долг 45%‚ наведува на јасен заклучок дека 

времетраењето е критичен фактор за големината на негативните последици: 

 

 

 

3.6 Влијание на кризата на генерирањето даноци 
 

Кај ДДВ пријавите за април, од анкетираните 37% односно 34 компании кои вообичаено имаат 

ДДВ за плаќање, само 21 очекуваат обврска за плаќање. Од вкупно анкетираните само 33% 

очекуваат плаќање по ДДВ пријавата за април.  

Кај наплатата, 45% од анкетираните не очекуваат наплата на повеќе од 50% од фактурираните 

износи во ДДВ периодот, што им создава потешкотии во плаќањето на данокот. Најголемиот 

дел на ненаплатени побарувања се од правни лица во приватна сопственост 58%. 

Времетраењето е значаен фактор во очекувањата на анкетираните компании да генерираат ДДВ 

и е во корелација со очекувањата за намалување на приходите. Така ако кризата потрае до 

крајот на 2020 има значајно поместување на очекуваното намалување на ДДВ обврски за повеќе 

од 50% од 24 на 34 анкетирани односно зголемување за 40%: 
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Кај данокот на личен доходот, од 34 анкетирани кои имаат редовни плаќања поврзани со 

надворешно ангажирани лица, закуп и слично, 41 % планираат значајно да ги намалат овие 

плаќања поради пандемијата: 
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Во однос на данокот на добивка 77% од анкетираните имаат таква обврска: 

 

 

Од компаниите кои имаат таква обврска според анкетата една третина имаат потешкотии во 

плаќањето поради кризата: 

 

 

Од анкетираните 9 имаат приходи од акцизни добра и нивните очекувања за движење на 

приходите се значајно намалување во периодот поголемо од 30%: 
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Заклучокот на овој дел од анкетата е дека генерирањето даноци значајно ќе се намали во 

периодот на криза. Ова особено ако кризата потрае до крај на годината. 

 

3.7 Очекувани даночни олеснувања 
 

На прашањето кои даночни олеснувања би биле соодветна мерка за намалување на 

негативните ефекти од пандемијата анкетираните имаа можност да дадат по два одговора. Од 

одговорите преовладува мислењето тоа дека пред се би очекувале можност да ги одлагаат 

обврските за да ја одржат ликвидноста, а селективното неповратно намалување би бил втор 

избор, како што е презентирано на дијаграмот подолу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одложување на плаќањето на сите даноци и придонеси за 

компаниите и плаќање по процена на компаниите за нивната 

ликвидност

Бескаматно доцнење со плаќања на даноци за сите компании кои тоа 

ќе го одберат

Селективно намалување на даночните оптоварувања на компаниите 

кои имаат потешкотии, врз основа на барање поткрепено со 

поднесени докази и одобрение од УЈП

Селективно намалување на даночните оптоварувања на компаниите 

кои имаат потешкотии врз основа на изјава дека ги исполнуваат 

однапред утврдените критериуми со санкции за лажни изјави

Нема потреба од даночни олеснувања, доволно е да не се користат 

инструментите на присилна наплата
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На прашањата за значењето на поедини можни или економски мерки веќе во примена 

анкетираните оценија дека е поголема важноста на долгорочно одлагање или плаќања на рати 

на даноците, отколку краткорочни мерки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од анкетираните компании со забрана на вршење на дејност, 73% сметаат дека треба да бидат 

ослободени од придонеси на плати за периодот додека не работат. 

Кај важноста да се даде можност за ускладување на аконтациите за данок на добивка, 

одговорите се како што е дадено во следниот графикон: 
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Значењето на можноста за одлагање даночни контроли додека траат мерките според оценка на 

анкетираните е дадена на следниот графикон: 

 

 

 

Заклучоците за очекуваната поддршка преку даночни олеснувања, за надминување на 

негативните ефекти од кризата со пандемијата од Ковид 19 се: 

- Анкетираните сметаат дека сите компании треба да имаат можност да побараат и 

добијат одредени даночни олеснувања во периодот; 

- Од поголема важност за анкетираните се долгорочните решенија со можности за 

плаќања на рати отколку краткорочните решенија 

- Аконтациите на данок на добивка треба да се ускладат со тековните промени во 

очекуваните добивки; 

- Во периодот додека траат мерките, можноста за одлагање даночни контроли е важна за 

работењето. 
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4. Анализа на интервјуа 
4.1 Сумарни заклучоци  
Најчестите зборови употребени во интервјуата се: 

 

Се издвојуваат кризата, мерките, вработените, последиците и поддршка како поими кои станаа 

наше секојдневие.  

Во најголем дел интервјуата и нивната квалитативна анализа ги поддржуваат заклучоците 

засновани на квантитативната анализа од анкетата: 

- Сериозни негативни влијанија на обемот на активности, приходите и со тоа на 

генерираните даноци; 

- Напори за задржување на вработените од страна на скоро сите учесници. Задржување 

на платите или солидарни намалувања; 

- Сериозни резерви дека ќе може да се задржат вработените доколку кризата се 

продолжи и наесен; 

- Долгорочни а не краткорочни мерки за поддршка на компаниите во тешкотии; 

Значајна разлика во однос на анкетите е што се очекува помошта да биде насочена а не 

генерално за сите компании. Се очекуваат јасни критериуми на бонитет, ликвидност, историјат 

на намирување на обврските и задржување на вработените. Од исполнувањето на одредени 

критериуми би зависело правото на компанијата да користи државна поддршка. 
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Се очекува решавање на прашања и проблеми кои долго се одлагаат како: 

- Намалување на сивата економија; 

- Уедначување на условите за конкурентност пред се со уедначување на царините со ЕУ 

како и поголема конкурентност во јавните набавки 

- Финансиска дисциплина; 

- Побрза реализација на обврските на државата за ДДВ, средства од ИПАРД фондовите; 

Од страна на учесниците во интервјуата се очекува долгорочен стратешки план, не само за 

поддршка на компании погодени од мерките во кризата, туку и генерално повеќе разбирање за 

проблемите на реалниот сектор и соработка со коморите и синдикати со цел да се урамнотежат 

различните интереси на долг рок. 

Интервјуата во целина се дадени во Анекс.  

4.2 Список на интервјуа 
 

Во оваа анализа се вклучени следните интервјуа: 

Име и презиме Сашко Наков 

Функција Управител 

Друштво Амфенол 

Број на вработени 1.850 

Седиште Кочани, Источен регион 

Сектор Автомобилска индустрија како 
примарна 

Генерална оценка на активностите со 
кризата 

Нема значајни промени 
 

 

Име и презиме Норик Селими 

Функција Генерален директор 

Друштво Приватна агенција за вработување 
Мотиви 

Број на вработени До 10 вработени (микро) 
Отстапени работници 999 

Седиште Скопски 

Сектор Агенции за вработување 

Генерална оценка на активностите со 
кризата 

Значајни промени 
 

 

Име и презиме Сашо Клековски 

Функција Договор за раководење Основач 

Друштво Шато Сопот А&М 

Број на вработени 40 6 

Седиште Велес, Вардарски регион Скопје, 
Скопски 

Сектор Производство на вино и 
угостителство - ресторан 

Хотел 
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Генерална оценка на 
активностите со кризата 

Во делот на угостителство целосна 
забрана, продажбата на вино 

намалена значајно 

Целосна 
забрана за 

дејност 

 

Име и презиме Љупчо Груевски 

Функција Управител, основач 

Друштво „Про група“ ДОО - Битола 

Број на вработени шест постојани, по потреба дополнителен број за 
поединечни проекти 

Седиште Битола, Пелагониски 

Сектор Информациони технологии 

Генерална оценка на активностите 
со кризата 

Без значајни промени 
 

 

Име и презиме Ѓоко Ацковски 

Функција Управител, 

Друштво Шпедиција МКД 

Број на вработени 28 

Седиште Скопје, Скопски 

Сектор Шпедитерски услуги 

Генерална оценка на 
активностите со кризата 

Значајно намалување 
 

 

 

Име и презиме Зоран Митревски 

Функција Управител, основач 

Друштво Профи - Инженеринг 

Број на вработени 11 постојани, сезонски по потреба 

Седиште Куманово, Североисточен 

Сектор Градежна дејност, изведба 

Генерална оценка на 
активностите со кризата 

Значајно намалување 
 

 

Име и презиме Татјана Танева Новаковска 

Функција Бизнис Менаџер 

Друштво Жито Пром Гевгелија 

Број на вработени До 50 мало претпријатие 

Седиште Гевгелија, Југоисточен 

Сектор Сектор земјоделство и прехранбена индустрија 

Генерална оценка на 
активностите со кризата 

Значајно намалување 
 

 

Име и презиме Драган Куцуловски 

Функција Управител, 
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Друштво Телелинк МК ДОО 

Број на вработени 63, средно друштво 

Седиште Скопје, Скопски 

Сектор Градежна дејност, изведба на електрични 
инсталации 

Генерална оценка на 
активностите со кризата 

Значајно намалување 
 

 

Име и презиме Илир Имери 

Функција Управител, 

Друштво ДПТУ ВИА ГРОУП 

Број на вработени 10 вработени 

Седиште Тетово, Полошки 

Сектор Земјоделство и прехранбена индустрија 

Генерална оценка на активностите со 
кризата 

Значајно намалување 
 

 

Име и 
презиме 

Ангелка Пеева Лауренчиќ 

Функција Основач Менаџмент Менаџмент 

Друштво ИМИЏ ПР Идеа плус МПЏ 

Број на 
вработени 

11 25 13 

Седиште Скопје, Скопски регион 

Сектор Односи со 
јавност 

Маркетинг 
агенција 

Промоции и настани 

Генерална 
оценка на 

активностите 
со кризата 

Без 
поголеми 

отстапувања 

Значајно 
намалување 

Значајно намалување, поедини 
делови фактички под забрана 

на извршување заради мерките 

 

Изборот на соговорници е направен од аспект на нивното влијание во компаниите кои 

ги претставуваат. Компаниите пак се избрани со цел да се обезбедат интервјуа со повеќе 

сектори и региони. 
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4.3 Анализа на поедини сегменти на интервјуата 
 

4.3.1 Влијание на работењето 
 

Доминантен тон во интервјуата е „значајни негативни импликации“. Делумни 

исклучоци има но на долг рок на траење на кризата и тие се со влошени прогнози. 

Во повеќето интервјуа се истакнуваат потешкотии, дури и онаму каде обемот на 

активности нема значајни промени. 

Новите проекти, кај повеќето компании се одлагаат. Иако има и примери на 

искористување на периодот на неактивност за реновирања и поголеми ентериерни 

зафати.  

Главна причини кај  сите интервјуа е неизвесноста создадена со пандемијата, и секоја 

компанија се обидува да намали трошоци. Ефектот на бранови потоа се движи од 

големите кон микро компаниите кои се најпогодени со кризата. 

Особено забраните на движење по 16 часот, негативно влијаеа на извршувањето на 

работите, па доаѓа и до застој на процесите. 

Во секторите каде дејноста не може да се врши поради мерките за контрола на 

пандемијата, приходите се сведени на нула или незначајни износи.  

Ако и приходите се одржани, страната на трошоци има зголемувања од мерките 

особено поради дополнителни услови за заштита од вирусот и намалување на 

продуктивноста, особено кај работници кои како ризични групи или заради чување на 

деца не се на работа. 

Ликвидноста се намалува, особено од домашните клиенти се констатира доцнење на 

плаќањата. Од друга страна повеќето плаќања за комуникации, енергија и комунални 

услуги не можат да се одложат под закана на исклучување. 

Намалено е генерирањето на даноци, додека повратот на ДДВ оди навремено. 

Односите со администрацијата и банките се коректни, со исклучок на одредени 

доцнења кај градежните дозволи. 

Кај очекувањата во интервјуата се истакнува дека завршувањето на мерките не значи 

крај на потешкотиите. Најрано што може да се очекува приближно враќање во нормала, 

под услов да нема повторување на мерките е наесен. 

При повторување на мерките наесен, резервите ќе бидат исцрпени и интервјуата 

прогнозираат ликвидации на голем број компании. 
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4.3.2 Влијание на вработените 
 

Секаде каде е можно, се работи од дома. Но општа констатација е дека работата од 

дома носи смалена продуктивност, иницијативност и креативност. 

Во најголемиот број на интервјуа се истакнува загубата на голем број работни часови.  

Ако мерките продолжат ваквите загуби ќе мораат да се преземаат сите можни мерки за 

смалување на негативните импликации, пред се на страна на трошоците. 

 

4.3.3 Интерни мерки и планови за ублажување на последиците 
 

Компаниите, секоја во рамки на својата специфика, се усогласуваат со барањата на 

мерките за превенција на ширење на вирусот. 

Работа од дома каде е можно, зголемена хигиена, маски и средства за дезинфекција во 

индустриските погони, користење годишни одмори. 

Транспортот иако забавен, не е повеќе проблем. Само во првите денови на  кризата 

беше неопходен период на адаптација. 

Намалување на парични одливи, задржување на добивките од минати години наместо 

исплати на дивиденди, репрограмирање на кредитни обврски се основни инструменти 

за одржување на ликвидноста. 

Во најголемиот број на интервјуа очекувањата се да се задржат вработените. Но платите 

не секаде е можно да се одржат, и засега најчесто солидарно се намалуваат на сите 

вработени иако придонесот во овие услови на сите вработени не е ист. 

 Но доколку дојде до продолжување на кризата очекувањата се големи намалувања на 

платите и отпуштања на вработени. 

 

4.3.4 Влијание на генерирањето даноци 
 

ДДВ-то е директно зависно од обемот на активности и приходите.  Според интервјуата 

во осум од десет фирми ќе има значајно намалување. 

Засега персоналниот данок, освен во секторот за маркетинг и организација на настани, 

не се очекува значајно да се намали. Сепак тој е зависен од платите и со пролонгирање 

на кризата е следен кај кој се очекува значајно намалување. 
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4.3.5 Државна поддршка  
 

Во интервјуата преовладува ставот дека не сите треба да бараат и добијат ваква 

поддршка. Според интервјуата, истата пред се треба да биде насочена кон оние кои 

имаат директни ограничувања на вршењето дејност а потоа и на сите што имаат 

сериозни негативни индиректни импликации од мерките. 

Без обѕир дали ќе биде во форма на повратни или неповратни средства, при давањето 

ваква поддршка треба да има и критериум за тоа дали ваквата помош ќе го одржи 

вработувањето и дали таа компанија може да се очекува да се врати во нормално 

функционирање и плаќање на обврските кон државата. Ако тоа не е извесно,  државната 

помош нема да ги даде бараните резултати во заздравувањето на целокупната 

економија а со неа и генерирањето и плаќањето даноци. 

Низ интервјуата провејува дека сегашниот пристап е со краткорочни цели, и дека мора 

да се направи стратешки план за долгорочна поддршка. Опоравувањето од кризата во 

економијата нема да оди брзо.  

Поддршката на платите и долгорочните бескаматни кредити, се оценети како 

најзначајни од досегашните мерки. Сепак останува да се аплицираат соодветни 

критериуми, кој засега не се јасно видливи 

4.4 Предлози за државна поддршка во иднина од интервјуата 
 

Компанија Предлози 

Амфенол, 
Кочани 

Да се внимава на обемот и строгоста на мерките и да се држат во 
склад со ризиците. Поради престроги мерки во Индија и Мексико дел од 
проектите дојдоа кај нас.  
За поддршка на автомобилската индустрија и нејзината 
конкурентност неопходно е изедначувања на царините со оние на ЕУ 

Мотиви, Скопје 

Помош да се дава директно на семејствата на погодените и 
вработените кои изгубиле работа . 
Помош на компании кои ги  отпуштиле вработените би била грешка 
Навремената правилно насочена финансиска поддршка е клучна за 
намалување на последиците 

Шато Сопот 
Велес; A&M 

Скопје 

Ако продолжи кризата администрацијата и банките мораат да се 
солидаризираат.  
Треба да се посветиме на некои прашања кои долго ги зборуваме а малку 
преземеме. 
Долгорочна стратегија за насочување на средствата на државата 
треба и мора да има, а не само ад хок мерки.  
Јули и август се клучни месеци за справување со последиците. Ако 
дотогаш немаме стратегиски добро поставени, долгорочни и правилно 
насочени мерки, кризата може да се продлабочи. 
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Компанија Предлози 

Про Група, 
Битола 

Ваучер во износ до износот на сите платени придонеси од плата, 
даноци и други давачки кон државата во фискалната 2019 година како 
гаранција за кредити со ниска камата покрај гаранциите од фирмата 
Кредитните мерки треба да продолжат и по престанокот на мерките 
на заштита, дури тогаш ќе бидат најпотребни за намалување на 
ударот на бруто домашниот производ и буџетот предизвикан со 
кризата.  

Шпедиција 
МКД, Скопје 

Надзор, да се избегне злоупотреба. 
Синдикатот, стопанските комори треба да бидат поактивно 
вклучени за градење рамнотежа на различни интереси околу мерките.  
Финансиска дисциплина, и затворање на списоците со должници на 
данок без можност за нивно повторно создавање.  
Мерките секако мораат да бидат со долг рок, веројатно две години е 
некој оптимален период на враќање во нормала 

Профи 
Инженеринг, 

Куманово 

Економијата и стопанството бараат постојана поддршка за да 
можат да се развиваат и да бидат конкуренти на пазарот.  
Ако и државата сега целиот товар го префрли на реалниот сектор, 
малите фирми уште толку ќе се најдат во потешкотии.  
Помошта треба да биде пред се насочена кон малите компании и пред 
се кон платите.  

ЖитоПром, 
Гевгелија 

Навремено плаќање на обврските на државата кон приватните 
компании, поврат на ДДВ за пократок период од вообичаениот и 
придвижување на процесите за одобрување на финансии кои веќе беа 
наменети за проекти како ИПАРД, а моментално се застанати. 

Телелинк, 
Скопје 

Би се заложил за целосно ослободување или барем одлагање на сите 
давачки од платите.  
Одлагањето на плаќање на даноците, бескаматни кредити или со 
одложени камати секако се дополнителна поддршка. 
Сите одлагања да се платат евентуално по завршување на кризата, 
на рати и во период не пократок од две години.  

ВиаГрупа, 
Тетово 

Како помош сметаме дека единствено може да се сметаат 
неповратни средства или одложени плаќања на подолг рок. 

 
ИМИЏ ПР 
Идеа плус 

МПГ 
 

Скопје 

Стратешки план за состојбите со државната поддршка кај нас, и дека 
тие не секогаш се соодветно насочени.  
Државен фонд за поддршка на старт ап компании 
Забрана за вработени со плата од буџет да се појавуваат како 
конкуренти во проектни активности финансирани од било кој извор.  
Зголемување на роковите за разни нефискални давачки во 
стопанството  
Бизнис логика во одлуките за државна поддршка  
При повторени мерки, покрај стратешки план мора да се направи и 
план за солидаризација и на државната администрација и на банките  

 

 

 

 



Финансиски и даночни импликации на кризата 
предизвикана од вирусот COVID-19 и мерките за 
негово сузбивање со препораки за државна поддршка 

 

 

Страна | 36  
 

 

 

  

 

 

5. Оценување и анализа на ефектите од кризата 
 

На 6 мај Министерството за Финансии издаде ревидирани макроекономски проекции за 2020 

година. Во него се изнесени следните проекции на економската активност во земјата: 

- Пад на извозот на стоки и услуги за 16,8% како прелевање на ефектите од кризата од 

глобалната економија особено ЕУ. 

- Пад на 3,3% на приватната потрошувачка и пад на инвестициите од 9,6% како последици 

од мерките за спречување на пандемијата пред се, транспортот, угостителството, 

туризмот, дејноста „уметност, забава и рекреација“, прометот на трајни добра, но и врз 

дел од индустриските капацитети и градежната дејност; 

- Раст на јавната потрошувачка за 2,7%  

- Пад на увозот на стоки и услуги од 15,8% 

Врз основа на ова проектираниот пад на БДП изнесува 3,4%, што е помеѓу најниската проекција 

на светска банка со пад од 3,2% и највисоката на Меѓународниот Монетарен Фонд со пад од 4%. 

5.1 Претпоставки за сценаријата 
 

Претпоставките на сценаријата се дадени во Анекс 3. 

5.2 Под претпоставка на постепено намалување на мерките во краток рок од 

неколку месеци 
Под ова сценарио очекувањата се очекува силен под на БДП во вториот квартал и постепено 

опоравување до крајот на годината. Кривата на квартално БДП би изгледала како на следниот 

дијаграм, во милиони денари: 

 

Во рамки на ова сценарио загубите можат да се очекуваат на ниво од 500 до 800 милиони евра 

во однос на очекувањата и проекциите за 2020 година. 
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Намалувањето на бројот на вработени се очекува да биде од 15.000  - 20.000 со постепено 

враќање до крајот на годината. 

 

 

Прашањето на континуитет би се поставило во некаде 1.000 компании од кои 900 микро. 

5.3 Под претпоставка на континуитет на мерките до декември, 2020 
Ваквото сценарио би било најпесимистичка варијанта во моментов. 

Под ова сценарио очекувањата се очекува силен под на БДП во вториот квартал, продолжен пад 

во третиот и забавување кон крајот на годината. Кривата на квартално БДП би изгледала како 

на следниот дијаграм, во милиони денари: 

 

Загубите во ова сценарио можат да надминат 2 милијарди евра. 
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Последиците по вработеноста би биле далеку поголеми, со очекуван пик на отпуштања кон 

крајот на третиот квартал. Намалување6о на бројот на вработени може да достигне и до 50 

илјади вработени односно 7% од вкупната вработеност. 

 

Прашањето на континуитет би се поставило во над 3.000 компании, во кои веќе и малите 

компании би земале значајно учество од 500 до 600 ентитети.  

 

5.4 Под претпоставка на повторување на мерките наесен 
Под ова сценарио се очекува повторен пад по благото опоравување во вториот квартал: 

 

Последиците би се движеле помеѓу првите две сценарија. 
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6. Досегашни мерки на државна помош 
 

6.1 Мерки за кои се донесени Уредби со законска сила9 
 

На 18.03.2020 година беа објавени првите мерки за заштита на ликвидноста и на работните 

места насочен за граѓаните и фирмите погодени од COVID – 19: 

Мерка Опис Реализација 

1. Ослободување од 
аконтации од данок 

на добивка 

Мерката важи за април, мај и јуни 
2020 година, за компаниите од 
секторот туризам, транспорт, 

угостителство и други погодени 
компании 

Во тек преку УЈП 

2. Одлагање и 
реструктуирање на 

отплатите на 
кредитите за фирми 

и граѓани 

Регулатива што ќе ја донесе 
Советот на Народната банка за 

стимулирање на деловните банки 
за реструктуирање (во смисла 
одложување на плаќање) на 

обврските за заемите на 
компаниите и домаќинствата 

Реализирана преку 
деловните банки 

3. Субвенции за 
придонеси 

Субвенционирање на 50% од 
придонесите за април, мај и јуни 

по вработен, до максимум  
просечна плата во земјава 

Се реализира во системот 
цела плата на барање 

4. Бескаматен кредит 
за заштита на 

ликвидноста на 
микро, мали и 
средни фирми 
погодени од 

коронавирусот 

Се кредитираат директно 
компании поради неликвидност 

односно чија што економска 
активност е погодена од 

коронавирусот, со поповолни 
услови – со грејс периоди од 6 
месеци, рок за отплата од 24 
месеци, на тримесечни рати. 

Кредитите ќе бидат во висина од 
3.000 евра до 30.000 евра, а 

висината ќе биде во зависност од 
бројот на вработени во 

компанијата. 

Реализирана преку МБПР со 
738 апликации за вкупен 

износ од 338 милиони 
денари одобрени за 

кредитирање заклучно со 
12.05.2020. 

Лимитиран на угостителство, 
туризам и транспорт 

5. Фонд за поддршка 
на туризмот за 

опоравување од 
Covid-19 

Нема дополнителни информации 
Нема податоци за 

реализација 

                                                           
9 Мерките и објасненијата се преземени од https://www.finance.gov.mk/mk/node/8597 и  
https://vlada.mk/ekonomski-merki-covid19 каде можат да се најдат детали за условите под кои можат 
истите да се користат 

https://www.finance.gov.mk/mk/node/8597
https://vlada.mk/ekonomski-merki-covid19
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Мерка Опис Реализација 

6. Субвенционирање 
на придонеси за 
вработените во 

компании од 
секторите туризам, 

транспорт и 
угостителство и други 
погодени компании 

За месеците април, мај и јуни 2020 
година, со субвенција на плата по 

вработен во висина до 50% од 
просечна плата исплатена во 2019 

година 

Пренесена во вториот сет 
мерки 

7. Намалување на 
законски затезната 

камата за 50% 

Од 10% на 5% за правни лица и од 
8% на 4% за физички лица 

Во функција и преку 
намалена референтна 

каматна стапка од страна на 
НБРМ на 1,75% на 29.04.2020 

година 

8. Преполовување на 
казнена камата за 
јавни давачки - од 
0,03 % на 0,015% 

Препорака до провајдерите за 
намалување на цената за 

одржувањето на фискални каси за 
50% 

Препорака до банките за 
намалување на цените за 

финансиски извештаи за ДДВ за 
промет 

На 17.05 дополнето дека ќе 
се применува и 60 дена  по 
престанување на траењето 
на вонредната состојба во 

Република Северна 
Македонија. 

 

Во рамки на вториот пакет се издвојуваат: 

1) мерката директната помош од 14.500 денари месечно за секој вработен, за месеците 

април и мај, од сите фирми погодени од кризата. 

Компаниите од секторите угостителство, туризам и транспорт кои во 2018 и 2019 не работеле со 

загуба, не се на листата на должници на УЈП и немаат доспеани и кредити со задоцнување од 90 

дена до 29.02.2020 ќе може да ја комбинираат мерката со другата антикризна мерка „50% 

субвенции на придонеси“ и со тоа да добијат поддршка до 19.500 ден. зависно од висината на 

платата која ќе ја исплатат на работникот. 

Мерката може да се трансформира во неповратна поддршка доколку: 

1. Компанија која остварила загуба  

2. Компанија која остварила добивка, ако: 

 две години по ред остварувала добивка 

 нема неплатени давачки 

 не доцни со отплата на кредити повеќе од 90 дена 

 го инвестирала добиениот износ за унапредување на работењето и вработените 

3. Компанија која забележала добивка во 2020 ќе врати лимитиран износ до 50% од добивката 

пред оданочување. На пример: ако компанијата добила поддршка од 5.000 евра, а остварила 

добивка од 7.000 евра ќе врати 3.500 евра на три месечни рати во април, мај и јуни 2021 година. 
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2) Мерката субвенција на придонеси е проширена на што остваруваат послаб 

финансиски резултат во 2020 година како резултат на состојбата со коронавирусот. 

Средствата од субвенции на придонеси претпријатијата ќе ги вратат во 2021 година при 

пресметка на данокот на добивка за 2020 година, но најмногу до износ од 50% од остварената 

добивка пред оданочување. 

Услови за компанијата да ги добие субвенциите се: 

 Компанијата да не го намали бројот на вработените под бројот на вработени во месец 
февруари од 2020 година од денот на користење на мерката 

 Компанијата да не исплати дивиденда во текот на 2020 година, до денот на 
поднесувањето на годишна сметка 

 Компанијата да нема исплатено награда-бонус по влегување во сила на мерката 

3) Царински олеснувања: 

Во насока на олеснување на условите за работење на компаниите при набавка и дистрибуција 

на алкохол за медицински цели за изработка на лекови и средства за дезинфекција, донесена е 

Уредба со законска сила за примена на Законот за акцизите за време на вонредна состојба со 

која е обезбедено продолжување на рокот за поднесување на гаранцијата за обезбедување на 

плаќањето на акцизниот долг. 

За да се олесни работата на економските оператори, Царинската управа по службена должност 

го продолжи рокот на важење до 30.09.2020 година, на сите одобренија за поедноставени 

царински постапки што истекуваат до 31.05.2020 година. Ова значи дека истите се применуваат 

под услови и критериуми под кои биле издадени, при што компаниите не е потребно да вадат 

низа пропратни документи од разни институции со цел да ги добијат одобренијата. 

4) Дадена е можност за одлагање на доставување ревидирани финансиски извештаи за 

средни и големи компании организирани како друштва со ограничена одговорност. 

6.2 Најавени мерки10 

Предлог мерките се систематизирани во 3 главни столбови: 

1. Платежни картички за граѓаните  

2. Директна поддршка на македонското стопанство  

3. Поддршка за земјоделците. 

Според изјавите поврзани со овој пакет мерки очекуваните резултати се следни:11 

- Ќе се поттикне приватната потрошувачка 

- Ќе се зголеми конкурентноста на нашите компании на домашно и регионално ниво 

- Ќе се трансформира и унапреди дел од економијата со воведување на ИТ и друга 
технологија во нивното работење 

                                                           
10 Текстот е интерпретиран од https://vlada.mk/node/21426 
11 Цитираните делови се преземени од https://akademik.mk/tret-paket-ekonomski-merki/ 

https://vlada.mk/node/21426
https://akademik.mk/tret-paket-ekonomski-merki/
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- Ќе се формализира дел од неформалната економија 

- Ќе се зголеми употребата на безготовинските плаќања како инструмент за сузбивање на 
сива економија 

- Ќе се овозможи модернизација и дигитализација на услугите и процесите 

 

Во деталите за мерката за поддршка на граѓаните се изнесува: 

1. Преку воведување на платежни картички вредни 9.000 денари за околу 100 илјади 
граѓани ја стимулираме понудата на домашни производи и услуги со директна парична 
поддршка од државата, преку потрошувачката на граѓаните. Корисници на платежната 
картичка може да бидат невработени лица, баратели на работа кои немаат над 15.000 
денари месечни приходи, како и примателите на гарантирана минимална помош. 
Вредноста на оваа мерка е 16 милиони евра. 

2. За домашниот туризам обезбеден е ваучер вреден 6,000 денари за користење во 
домашните хотели и други сместувачки капацитети, а граѓаните ќе добијат и платежна 
картичка од 3,000 денари за купување на домашни производи и услуги. Сите вработени 
граѓани што примаат нето плата помала од 15.000 денари месечно и немаат други 
приходи без оглед на вкупните приходи во семејството. 

3. Мерки за младите: 

- дo 6,000 денари за покривање на партиципација во Универзитет или за 
сместување за оние со ниски приходи 

- платежна домашна картичка од 3,000 денари за домашни производи и услуги 

- ваучери до 30,000 за кофинансирање за обуки за ИТ и дигитални вештини 

4. Сите лица кои останале без работа од 11 март до 30 април 2020 ќе добијат паричен 
надоместок за два месеци 

Во деталите за мерката за поддршка на стопанството: 

1. Бескаматните кредитни линии за сите микро и мали компании, во вредност од 31 
милион евра 

2. 30% грант како поддршка за жените, младите, фирми кои воведуваат дигитализацијата 
во бизнисот или пак се извозно ориентирани 

3. Државна гаранција за комерцијални кредити и за обезбедување на царинскиот долг 
државата 

4. 3 милиони денари државна гаранција за обезбедување на царинскиот долг во поддршка 
на извозот и увозот на суровини 

5. 25 милиони евра – за освојување на нови пазари, зголемување на конкурентноста и 
модернизација на стопанството преку програмата за зајакнување на конкурентноста на 
индустријата 

6. 1,6 милиони евра за развој на иновативни продукти и услуги преку ФИТР преку мерката 
– Поддршка за развој на домашни старт ап продукти и услуги 
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7. 245 илјади евра ќе им помогнеме на компаниите преку субвенционирање на 50% од 
трошоците за организација на настани, обуки и конференции, до максимален износ од 
30.000 денари 

Во третиот дел за поддршка на земјоделството: 

1. Поддршка на аграрниот сектор со 5 милиони евра преку Развојната банка 

2. Поддршка на микро, малите и средни претпријатија кои вршат примарно производство, 
преработувачите и извозот на примарни и преработени земјоделски производи 

3. Преку платежната картичка за субвенционирање на зелена нафта за земјоделците, се 
зголемува субвенцијата на 50%. 

4. стимулирање на преработувачите на грозје и винариите да произведуваат алкохолен 
дестилат кој ќе се користи од страна на домашните хемиски компании за производство 
на средства за дезинфекција 

5. Кредит на Светска банка од 50 милиони евра за модернизација на земјоделство со цел 
зголемување на конкурентноста и профитабилноста. 

 

Вкупната планирана вредност на мерките изнесува 355 милиони евра. 

 

7. Предлози за мерки за надминување на кризата 
 

Сите мерки на државна поддршка се добредојдени и корисни во околностите, и се поддржани 

од нас.  

Ако првите два сета мерка беа еднократна и краткорочна поддршка, третиот сет кој е 

деклариран, во делот на базичните постулати, е во насока на долгорочна поддршка на 

домашното стопанство во целина. 

Според нас, успехот и опфатот ќе зависи од брзината на имплементација,  

операционализираните критериуми и сложеноста на процедурите. Посебен акцент очекуваме 

на реализацијата на следните планирани мерки:  

1. Плановите за зголемување на потрошувачката на домашни производи и услуги; 

2. Помошта на оние кои останале без работа; 

3. Поволните кредити од сите извори; 

4. Државните гаранции за кредити и царински долгови; 

5. Поддршка на стартапи за кој сметаме дека треба да има и постојан фонд кој успешните 

стартапи ќе го надополнуваат со поврат од остварените добивки; 

6. Поддршката на дигитализација, која и во кризава го покажа своето значење. 

Од анализата на анкетата и интервјуата произлегуваат низа предлози, особено стратешки и 

долгорочни кои ќе влијаат на подобрување на состојбите во стопанството. Дел од нив се 

содржани во третиот пакет мерки и нема да ги повторуваме. 
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Очекуваме примената на овие мерки на краток рок да ја обезбеди неопходната финансиска 

поддршка на компаниите а на долг рок да преку поголема соработка помеѓу сите релевантни 

фактори им ги олесни административните процеси, помогнат во зголемување на 

конкурентноста и ги намалат трошоците.  

 

7.1 Предлози за стратешки, долгорочни мерки 
 

1) Стратешки план за поддршка со критериуми водени од деловна логика 

Државната поддршка треба да стаса онаму каде е најпотребна но и онаму каде ќе има најголемо 

позитивно влијание на паричните текови особено фискалните.  

Транспарентни критериуми кои ќе оневозможат секаква пристрасност и коруптивност во 

државната поддршка можат да се донесат само во целосна соработка меѓу државните органи, 

стопанските комори, граѓанскиот сектор и синдикатите со цел да изнајдат компромис за 

различните интереси. 

Секако соодветен надзор над користењето на државната поддршка треба да биде вклучен. 

2) Рационализација на нефискалните давачки и другите обврски на 

работодавачите за обезбедување на услови за работа соодветно на ризиците 

Компаниите во периодов се изложени на нови трошоци поврзани со соодветни санитарно 

технички услови. 

Ваквите трошоци се додаваат на веќе постојните обврски за заштита при работа. 

Често ваквите правила се однесуваат на сите подеднакво, без обѕир на конкретните ризици во 

одредена компанија и за одредена категорија работници. 

Банките наплаќаат провизии за извештаи поврзани со прометот на сметките за ДДВ пријавите, 

што може да се избегне со давање увид во сметките на УЈП според примерот на решението за 

физичките лица.  

Дополнително, времетраењето на дозволи и прегледи потребни во различни дејности може и 

треба да се продолжи со цел смалување на нефискални давачки. 

3) Подобрување на стабилноста и натамошен развој на дигиталните системи во 

државните организации 

Дигиталните системи ја докажаа својата важност и улога во кризата предизвикана со 

пандемијата. 

Но, забелешките на нивната стабилност и функционалност зачестија токму во овие услови. 

Ако градежништвото има надзор и ревизија, тогаш сметководствено-финансиската евиденција 

и ИТ системите на државните агенции исто така треба да подлежат на надзор од страна на 

надворешни домашни и странски независни експерти од областа на сметководствено-

финансиското работење и ИТ. 
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Ова особено кај царинските и даночните системи, преку кои се остварува најголемиот дел на 

фискалните приходи. 

4) Создавање фондови за гаранции и стартапи 

Востановување фондови со кои на компании кои немаат сигурни гаранции пред банките ќе им 

овозможат рефинансирање на постојните или земање на нови кредити za компании кои можат 

да демонстрираат одржливост по санирање на последиците од кризата. Ваквите гаранции 

можат да бидат и делумни во однос на кредитот со што банките би преземале дел од ризиците. 

Одржливоста може да биде демонстриран за добар кредитен историјат до воведувањето на 

мерки за заштита од пандемијата, на пример. 

Да се создаде единствен фонд за финансирање старт-ап компании кои во моментов се 

финансираат преку повеќе различни извори. 

 

5) Изедначување на царините со ЕУ за подобрување на конкурентноста 

Постојат царински стапки на одредени производи кои се повисоки од истите во ЕУ. Ваквите 

царини ја намалуваат конкурентноста. Како пример во интервјуата е автомобилската 

индустрија. 

6) План за случај на продолжување или повторување на кризни состојби и 

поврзаните мерки 

Државната администрација, финансиските институции и големите доминантни компании кој 

засега во кризата не чувствуваат директни последици, мораат да бидат вклучени на принципот 

на солидарност со стопанството, особено микро и малите компании. 

На државата е да изготви ваков стратешки план за во иднина. 

7) Подобрување на деловното окружување 

На економијата и е потребна професионална и оптимална по број на вработени администрација 

каде влијанието на индивидуални интереси во навременото добивање на услугата и потребната 

документација ќе биде сведено на најмала можна мера.  

Носењето на законите треба да биде со јавна расправа и соработка со сите релевантни фактори 

од одредена област. Тоа дотолку повеќе за измените, кои не треба да бидат резултат на 

индивидуална волја туку на сериозна анализа на примената, и само доколку се неопходни. 

Примената треба да биде одложена со разумен рок неопходен за адаптација на оние на кои се 

однесуваат измените.  
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7.2 Краткорочни мерки 
 

1) Продолжување на поддршката на плати особено во најпогодените сектори 

Последиците од кризата нема да ги снема во истиот момент со престанување на вонредната 

состојба. Хистерезата ќе го направи своето, и последиците и во идеални услови нема да 

престанат преку ноќ. 

Дополнително, во поедини дејности остануваат на сила одредени мерки кои им ја ограничуваат 

дејноста, како во угостителството. 

Затоа сите мерки за поддршка на платите, особено во најпогодените сектори и онаму каде 

продолжуваат  одредени мерки, треба да продолжат барем три месеци по нивното 

престанување. 

2) Можност за намалување на аконтациите на данок на добивка 

Успешни компании, со високи добивки, во состојба на неможност да ја вршат дејноста заради 

мерките, мораат да плаќаат аконтации на данок на добивка за кои уште сега имаат сознанија 

дека не соодветствуваат на очекуваните износи на данок на добивка за 2020 година. Ваквото 

оданочување не може да се смета за фер, и создава дополнителен товар за ликвидноста. 

Како примарен предлог, сметаме дека сите компании  кои имаат потешкотии во овој период на 

борба со вирусот  кои заради мерките имаа забрани и ограничувања во вршењето на дејноста 

да бидат целосно ослободени од аконтации на данок на добивка. Ентитетите кои сметаат дека 

немаат потреба од оваа мерка би можеле да продолжат со плаќање на аконтации.  

 

3) Ваучери за гаранции за рефинансирање на кредитни обврски пред банките 

На компании кои можат да демонстрираат одржливост да им се издадат гаранции во висина на 

платените даноци во период од една до три години со кои би можеле да се појават пред банките 

за репрограмирање на кредитните обврски. 

4) Имплементирање на претходни препораки за поуспешно користење на 

европските фондови 

Европските фондови имаат значаен придонес во стратешки инфраструктурни проекти, 

социјални програми, институционална поддршка, проекти од областа на земјоделството, 

зајакнување на капацитетите за буџетирање и многу други области. 

Дополнителен инвестициски пакет и други форми на поддршка на економското опоравување 

вклучуваат значајни планирани средства во нашата земја. 

Голем број студии12 се направени со препораки за зголемување на апсорпцискиот капацитет за 
искористување на ИПА фондовите, и поголемиот дел од нив се применливи и на капацитетот за 

                                                           
12 Како пример може да се погледа „Користење на фондовите на ЕУ во Република Македонија“ - Институт 
за европска политика (ЕПИ) Скопје во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт 
https://epi.org.mk/docs/zbirka_na_istrazuvanja_iskoristenost_na_eu_fondovite_vo_rm(1).pdf 

https://epi.org.mk/docs/zbirka_na_istrazuvanja_iskoristenost_na_eu_fondovite_vo_rm(1).pdf
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апсорпција на дополнително планираните средства наменети за справување со кризата, и треба 
да се имаат во вид и да се имплементираат. 
Сметаме дека на потенцијалните корисници треба да им се даде поддршка и во вид на 

консултантски услуги кој би го подобриле квалитетот на проектите и барањата за користење на 

овие средства. 

5) Навремено па дури и предвремено враќање на ДДВ  

Градежни компании, претежно извозни компании имаат постојано ДДВ за враќање кое го 

платиле при увоз или набавка на материјали и суровини. 

Есенцијално за нивната ликвидност, особено во услови на забавена наплата на побарувањата 

воопшто,  е да повратот на ДДВ се одвива во најкратки можни рокови. 

Забрзување, па дури и можност за автоматизам на пребивање на повеќе платен данок по основ 

на ДДВ или данок на добивка со даночна обврска која се однесува на истиот даночен обврзник 

за овие даноци, без потреба за спроведување на процедури и постапки во УЈП, туку само со 

известување.  

Можноста за засметување и плаќање ДДВ врз основа на наплатена, а не фактурирана 

реализација треба да биде разгледана како важна мерка за поддршка на подобрување на 

ликвидноста во кризата. 

6) Вработените кои не доаѓаат на работа како ризични групи да добијат статус на 

боледување со што еден дел од нивниот надомест би паднал на фондот за 

здравство 

Ваквата мерка е особено важна кај големите компании кои имаат значаен број на вакви 

вработени. Инаку на долг рок компаниите ќе бараат решенија во отпуштања. 

7) Можност за одлагање на плаќање на даноци и  придонеси и плаќање на повеќе 

рати по ублажување на состојбите 

Ваквата мерка ќе ги охрабри компаниите да не размислуваат за отпуштање на вработените и ќе 

им ја подобри ликвидноста. Може да се комбинира со кредитен однос со минимални камати. 

8) Ослободување од комунални давачки за објекти кои не работат 

Мерката би била особено значајна за угостителството и туризмот чии објекти се затворени. 

Може да се поврзе и со паушални делови на сметки за струја како што е ангажирана моќност, 

надомести за улично осветлување и слично.  

9) Мерките кои се воведуваат како заштита од пандемијата да се адаптираат на 

потребите на поедини компании и процесите неопходни за вршење на 

дејноста и да бидат соодветни на ризиците 

Два метри растојание на пример не може да се воведат во  секој процес, особено индустриските 

масовни производство. Мора да се овозможат алтернативни решенија. Еднаш затворена 

фабрика тешко се рестартира. 

10) Инспекциските и даночни контроли додека траат мерките да овозможат 

отстранување на недостатоците пред примена на казнени мерки 
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Многу нови барања, процедури и постапки се поставени во периодот пред вршителите на 

дејноста. Инспекциската мерка „опомена“  треба да биде прва при инспекцискиот надзор во 

периодот со цел да компаниите се прилагодат на новите барања и да добијат време за 

усогласување со посложените, пред да се премине на казнени мерки. 

Значењето на можноста за одлагање даночни контроли додека траат мерките е оценета како 

значајна во анкетата, и сметаме дека треба да постои таква можност особено додека трае 

периодот кога сѐ уште се работи од дома и еден дел од вработените сѐ уште заради 

превентивните мерки не доаѓаат на работа. 

Во рамки на истражувањето „Даночна постапка и правни лекови за заштита на правата на 

даночните обврзници со посебен акцент на правните лица“ издвоени се три главни препораки 

во интерес на бизнис заедницата за поефикасна и поправедна даночна постапка, и тоа: 

1. Враќање на жалбата како правен лек во даночната постапка 

2. Задолжителен одговор од УЈП кој ќе има правна сила 

3. Разгледување на можноста за воведување на дополнителни инструменти за поефикасна 

заштита на правата на даночните обврзници како што се институциите „даночен 

советник“, “даночен омбудсман” или “национален даночен адвокат”. 

Ваквите истражувања и студии не треба да останат на хартија, туку треба да бидат основа за 

проактивни политики и изнаоѓање долгорочни решенија во областа на инспекциските и 

даночни контроли, во интерес на сите засегнати. 

 


