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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 
 

Оваа анализа дава преглед на европските состојби, трендови и најдобри практики во врска со 

даноците на имот, паралелно со детален преглед на состојбите во Македонија, а со фокус на 

даночното администрирање на Град Скопје. Истражувањето е спроведено со цел да се дадат 

препораки за унапредување на праведноста и квалитетот на администрирањето на данокот на 

имот, данокот на промет со недвижности и данокот на наследство и подарок. Препораките се 

однесуваат на Градот Скопје, но можат да се применат и во останатите единици на локална 

самоуправа, а оние што се однесуваат на правата рамка се релевантни на националното ниво. 

Меѓу другото, анализата ги опфаќа и следниве области: достапност и разбирливост на 

информациите за даночната постапка на граѓаните, висина на даночните стапки, даночни 

олеснувања и ослободувања, начин на проценка на пазарната вредност на недвижностите, 

наплата на даноците (вклучително и можности за преглед и плаќање преку е-платформи за 

даноци), како и проблеми и жалбени постапки. Содржаните информации произлегуваат од 

анкета на граѓаните на Скопје, анализа на секундарни извори на податоци и средби со 

претставници на институции и експерти во областа. 

Потребата за измени во системот за даноците на имот произлегува од фактот што повеќе од 

половина од граѓаните на Скопје имале проблем со даноците на имот. Во половина од 

случаите каде имале проблем, граѓаните не успеале да го надминат во комуникација со 

даночната администрација на Град Скопје. Дополнително, повеќе од две третини од 

испитаниците кои се соочиле со проблем одговориле дека не се обратиле до Управниот суд за 

решавање на проблемот. Како главни причини за тоа граѓаните ги наведуваат нивната 

недоверба дека тужбата ќе смени нешто и желбата да избегнат трошоци и губење време. 

Исто така, повеќе од половина од граѓаните на Скопје сметаат дека информациите кои ги 

добиваат за даноците на имот се нецелосни и недоволно разбирливи. Ова се однесува на 

дописите кои им ги праќа Градот, информациите кои ги даваат даночните службеници во 

Градот при директната комуникација со граѓаните и информациите од е-платформата за 

даноци на имот. Во однос на последното, иако платформата нуди можност за преглед и 

плаќање на данок на имот, само мал дел граѓани ја користат услугата, пред сѐ поради 

незапознаеност. Граѓаните исто така не се запознаени со начинот на утврдување на пазарната 

вредност на недвижниот имот. Од друга страна, од оние кои се запознаени со начинот на 

утврдување на вредноста, две третини сметаат дека даночната администрација на Град Скопје 

не ја оценува реално вредноста на нивниот недвижен имот, а со тоа и нереално го пресметува 

данокот. 

Согласно најчестите проблеми со кои се соочуваат граѓаните и идентификуваните предизвици 

пред кои е исправена даночната администрација на Град Скопје, истражувачкиот тим ги дава 

следните препораки за подобрување на системот за даноци на имот, поделени по области: 

Достапност и разбирливост на информациите за даночната постапка за граѓаните 

• Решенијата за даноците да содржат подетални информации на едноставен јазик, 

разбирлив за граѓаните. На задната страница на даночните решенија да се даваат 

информации за тоа како се потрошени парите на граѓаните собрани во буџетот на 

единицата на локалната самоуправа или да се претстави некој успешно спроведен 

проект. Покрај ова даночните решенија да содржат и информации за тоа како 

општината спроведува партиципативно буџетирање и можностите за граѓанско 
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учество, отворени денови за граѓаните и контакт информации каде ќе можат да 

пријават проблем. 

• Правната поука од даночните решенија на Градот Скопје и општините да им посочи на 

граѓаните дека имаат право да се обратат до нив доколку сметаат дека неправилно е 

применет законот. 

• Да се промовира платформата за е-даноци на Град Скопје и да се подобри нејзината 

функционалност со цел граѓаните полесно и побрзо да добиваат информации. 

Висина на даночните стапки 

• Висината на стапките за годишниот данок на имот и за данокот на промет со 

недвижности треба да бидат објавени на видно место на веб-сајтовите на општините и 

Градот Скопје. 

• Пред да се размислува за промена на стапките за даноците на имот, потребно е да се 

зголеми процентот на наплата и опфатот на имот што подлежи на оданочување 

(нерегистриран имот и имот во сопственост на државата или локалната самоуправа). 

• Евентуалните промени на даночните стапки треба да се засноваат на широка 

општествена дебата и консултации со засегнатите страни. 

Даночни ослободувања и олеснувања  

• Во Законот за даноците на имот да се воведе ослободување од плаќање даноци на 

имот за лица кои се приматели на социјална парична помош, стари и изнемоштени 

лица и лица со посебни потреби. 

• Да се воведе обврска за плаќање годишен данок на имот за недвижнините каде како 

сопственик се јавуваат државата или локалните самоуправи. 

Проценка на вредноста на недвижниот имот 

• Проценката на вредноста на недвижниот имот да не се одредува паушално, туку да се 

спроведува на терен од страна на надлежните служби. 

• Потребно е вклучување на независни проценители, особено во случаите на жалбена 

постапка и ре-евалуација на вредноста на имотот, што е веќе практика во европски 

земји. 

• Методологијата за утврдување пазарна вредност на недвижен имот да биде 

поедноставена и да става фокус на локацијата на недвижниот имот. 

• Масовната процена на имот, за чие воведување Агенцијата за катастар на 

недвижности има започнато подготвителни активности, да стане основа за пресметка 

на висината на даноците на имот. Со воведување на масовната проценка, даночните 

решенија да бидат изработени и доставени за периодот до наредната предвидена 

масовна проценка, и да содржат можност за плаќање на рати на годишно или 

тримесечно ниво. Агенцијата за катастар на недвижности да води фискален катастар 

со податоци за имотот, регистар на адреси и сопственици, како и на наследници на 

имотот, а податоците да бидат бесплатно достапни за општините и Градот.  

• Министерството за финансии периодично да објавува информации за исполнувањето 

на својата законска обврска за контрола и ревизија на утврдувањето на пазарната 

вредност на недвижниот имот. 

Наплата на даноците на имот 

• Да се изврши попис на имотот и да се ажурира регистарот на адреси во Град Скопје. 

• Да се воведе законско решение што ќе го регулира временскиот период во кој 

граѓаните ќе бидат должни да започнат оставинска постапка, со цел навреме да се 
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утврди правото на сопственост, меѓу другото, и за потребата на наплата на данокот на 

имот. 

• Управата за водење на матичните книги по службена должност да праќа известување 

до општините и Градот Скопје за настаната смрт на даночните обврзници, а исто така, 

општините и Градот Скопје да добиваат известување по службена должност од нотар 

или надлежен суд за спроведена оставинска постапка, со цел да се запишат новите 

даночни обврзници и тие да ги добиваат даночните решенија. 

• Да се усогласат Законот за даноци на имот, Законот за даночната постапка и Законот за 

платниот промет во делот на обврската присилната наплата да се врши на најмногу 

една третина од личните примања и примањата врз основа на социјалното 

осигурување.  

• Задржувањето на средства од плати и пензии со решение за присилна наплата да се 

врши преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување – а не преку банките – или 

да се врши во соработка со Фондот, со цел да се почитува законската обврска да се 

задржува најмногу една третина од личните примања и примањата врз основа на 

социјалното осигурување. По примерот на Хрватска, да се воведат заштитени банкар-

ски сметки на кои граѓаните ќе ги добиваат средствата кои се заштиени од присилна 

наплата. 

• Да се плафонира износот на сите банкарски провизии поврзани со решенија за 

присилна наплата на даноци, со оглед на висината на овие провизии кои некогаш го 

надминуваат и износот на даночниот долг. Плафонирањето да соодветствува на 

стварните трошоци кои банките ги имаат за овие операции. 

Проблеми и жалбени постапки за даноците на имот 

• Да се работи на зајакнување на граѓанската свест преку информативни кампањи за 

нивните права и обврски во врска со даноците на имот. 

• Да се измени Законот за даноците на имот за да пропише и жалбена постапка пред 

општините и Градот Скопје. 

• Повторно да се воспостави второстепен орган за жалби при Министерството за 

финансии. Државите од Европската унија имаат систем на жалби со најмалку две 

инстанци пред граѓанинот да биде упатен да бара судска заштита. 

• Да се воведе редовна едукација на даночните службеници од единиците на локалната 

самоуправа и заеднички периодични средби на кои ќе се дискутираат поплаките на 

граѓаните и начините на постапување, во насока на усогласување на праксата. 

Платформа за е-даноци на Град Скопје 

• Град Скопје да спроведе кампања за промоција на услугата за е-даноци со цел 

граѓаните да се запознаат со можноста за онлајн преглед и плаќање на данокот на 

имот. 

• Град Скопје да ја подобри функционалноста и прошири опфатот на е-даночни услуги 

со вклучување можности за: 

o пријавување промена на сопственост на недвижен имот 

o плаќање данок за промет на недвижности 

o плаќање данок на наследство или подарок 

• Градот Скопје да обезбеди дека услугата за е-даноци ги исполнува стандардите за 

пристап на лицата со попреченост. 

• Да се воведат е-даночни услуги во сите единици на локалната самоуправа во 

Македонија.  
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ВОВЕД 
 

Јавните услуги на локално ниво се најчест начин на кој граѓаните остваруваат интеракција со 

локалната администрација и градат став за нејзината успешност. Општинските администрации 

се исправени пред предизвикот да понудат квалитетни и достапни услуги за сите граѓани, 

особено за ранливите категории. Иако Европската унија ја нагласува потребата од постојано 

надградување на услугите, констатира дека активностите за нивно подобрување во Република 

Македонија се одвиваат со бавно темпо.
1
 Стратегијата за реформа на јавната администрација 

2018–2022
2
 во делот на испорака на јавни услуги е во насока на спроведување на препораките 

на СИГМА содржани во мониторинг извештајот за Македонија за 2017 година,
3
 а ја 

нагласуваат потребата за поедноставување на испораката на услугите, подобрување на 

нивниот квалитет и физичкиот и електронскиот пристап за граѓаните. 

Даночното администрирање, вклучително и пресметката и наплатата на даноци е во 

надлежност на локалните самоуправи за сите граѓани кои живеат на подрачјето на општината. 

Како даноци на имот, македонското законодавство ги вбројува: годишен данок на имот, 

данок на промет на недвижности и данок на наследство и подарок. Плаќањето даноци е 

законска обврска за граѓаните, па неопходна е нивна непречена физичка и електронска 

достапност, а и правичност при утврдувањето, посебно во поглед на ранливите групи.  

Сепак, од спроведеното истражување утврдени се повеќе сериозни забелешки за даночното 

администрирање. На пример, пресметката на данокот на имот се врши според методологија 

чија содржина и примена е спорна, вклучително и индикации дека данокот се одредува 

паушално и отстапува од пазарната вредност на имотот, а истовремено не се води доволно 

сметка за ранливите категории граѓани, имајќи предвид дека даночните ослободувања за нив 

се минимални.
4
 Постојат и случаи кога при промена на сопственост на имотот, и пријавување 

на промената во Градот Скопје за потребите на пресметка на данок на промет на 

недвижности, годишниот данок на имот продолжува да се води на претходниот сопственик. 

Дополнително, Градот Скопје ги реформира даночните услуги за да бидат нудени како е-

услуги, но сепак тие не се целосно прилагодени и достапни за граѓаните во електронска 

форма. Граѓаните имаат забелешки и на жалбената постапка, која не предвидува законска 

можност за поведување постапка пред Град Скопје и во второстепен орган, туку граѓаните се 

обврзани да поведат спор директно пред Управниот суд. Присутни се и низа проблеми со 

присилната наплата. Има случаи да се поведе постапка за долг по основа на данок на имот, кој 

бил платен, но уплатата не била правилно прокнижена во Градот Скопје. Граѓаните се жалат и 

на високите провизии кои банките ги наплаќаат за решенијата за присилна наплата како и 

случаите на присилна наплата кога истата – спротивно на законот – се врши на сите средства и 

приливи на нивните трансакциски сметки, со што се доведува во прашање и нивната 

егзистенција. 

                                                           
1
 Европска комисија. Извештај за Македонија во 2018 година. Достапно на: 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-the-former-yugoslav-republic-

of-macedonia-report.pdf 
2
 Стратегија за реформа на јавната администрација 2018-2022. Достапно на: 

http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/strategies/srja_2018-2022_20022018_mk.pdf 
3
 Мониторинг извештај на СИГМА за Македонија за 2017 година. Достапно на: 

http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-the-former-Yugoslav-Republic-of-

Macedonia.pdf 
4
 Според законот за даноци на имот, данокот на имот не се плаќа на објектите на претпријатијата за 

работно оспособување, професионална рехабилитација и вработување инвалиди. 



 
8 

14%

35%

39%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

18-33 34-49 50-64 64+

ВОЗРАСТ НА ИСПИТАНИЦИТЕ

Оваа анализа дава преглед на европските состојби, трендови и најдобри практики во врска со 

даноците на имот, паралелно со детален преглед на состојбите во Македонија, а со фокус на 

даночното администрирање на Град Скопје. Истражувањето  е спроведено со цел да се дадат 

препораки за унапредување на квалитетот и праведноста на администрирањето на данокот на 

имот, данокот на промет со недвижности и данокот на наследство и подарок. Препораките се 

однесуваат на Градот Скопје, но можат да се применат и во останатите единици на локална 

самоуправа, а оние што се однесуваат на правата рамка се релевантни на националното ниво.  

Истражувачкиот тим стигна до податоците кои се изнесени во овој извештај преку 

комбинација на различни техники на собирање и анализа на податоци. Прво беше 

спроведено истражување на секундарни податоци на извори, при што беше анализирано 

македонското законодавство, како и домашни и меѓународно стратешки документи и 

истражувања на темата. Со цел да се стигне до информации од прва рака, беа одржани 

средби со претставници на клучните институции и експерти за даночни политики. Од 

суштинско значење се и претставените наоди од анкетата со граѓани во Град Скопје, 

спроведена со 531 испитаник, нудејќи опис на искуствата и ставовите на корисниците на 

даночните услуги во однос на даночното администрирање во Скопје. Анкетата беше 

спроведена во Град Скопје теренски и онлајн во период од 19 март до 5 април 2018 година, на 

531 испитаник, од кои 87% (464) биле обврзници за некој од даноците на имот во последните 

три години (2015–2017). Следните графикони ја опишуваат структурата на испитаниците. 

 

Од испитаниците кои биле обврзници на данокот на имот, 94% (434) биле обврзници на 

годишниот данок на имот, 22% (101) биле обврзници на данокот на промет со недвижности, а 

12% (57) биле обврзници на данокот на наследство и подарок. 

После овој вовед, анализата се осврнува на следниве области: достапност и разбирливост на 

информациите за даночната постапка за граѓаните, висина на даночните стапки, даночни 

олеснувања и ослободувања, начин на проценка на пазарната вредност на недвижностите, 

наплата на даноците, е-платформи за даноци, како и проблеми и жалбени постапки. За секоја 

област се дадени детални препораки. На крајот, во прилог е даден преглед на приходите 

остварени од даноците на имот како процент од бруто домашниот производ за некои 

европски држави, како и преглед на основните карактеристики на данокот на имот и на 

промет со недвижности во држави од Централна и Источна Европа. 

  

53%

47%

СТРУКТУРА НА ИСПИТАНИЦИТЕ 
(МАЖИ/ЖЕНИ)

Жени

Мажи
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ДОСТАПНОСТ И РАЗБИРЛИВОСТ НА  

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА 
 

Начела од Европската унија 

 

Според начелата на СИГМА
5
 за јавната администрација, институциите треба да имаат 

обезбедено лесен и едноставен пристап на граѓаните до информации за услугите. 

Комуникациите и постапувањето по случаи треба да биде достапно и по електронски 

канали, а додека официјалните веб-сајтови и разните печатени материјали од институ-

циите треба да обезбедат точни контакт информации, јасни насоки за услугите, како и 

информации за правата и обврските на граѓаните и на институциите при испораката на 

јавните услуги. Понатаму, според Насоките за модел на кодекс за европските даночни 

обврзници
6
, даночните администрации треба да обезбедат точни и навремени 

информации за да им овозможат на граѓаните навремено да ги исполнат своите 

даночни обврски. Јавно достапните информации треба да бидат ажурирани, а 

даночните администрации треба да бидат проактивни во информирањето на граѓаните 

преку разни канали, притоа имајќи предвид дека за различни целни групи потребни се 

различни канали на комуникација. Насоките ја нагласуваат и потребата од активности за 

зајакнување на разбирањето на граѓаните со цел да се избегнат грешки при 

исполнувањето на нивната даночна обврска. 

 

 

 

Мнозинството граѓани се незадоволни од достапноста и разбирливоста на информациите за 

даночната постапка. 54–58% од граѓаните на Скопје сметаат дека информациите кои ги 

добиваат за даноците на имот се нецелосни и недоволно разбирливи. Ова се однесува на 

                                                           
5
 СИГМА (Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето) е заедничка иницијатива на Европската 

унија и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). 
6
 Насоките се доброволен модел за однесување на даночните обврзници во ЕУ и даночните администрации на 

државите-членки на Унијата, подготвен од неколку држави-членки и Европската комисија. Насоките се достапни 

на: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines_for_a_model_for_a_european_taxpayers_ 

code_en.pdf 
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целосно неразбирливи воглавно неразбирливи средно воглавно разбирливи целосно разбирливи
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дописите кои им ги праќа Градот, информациите кои ги даваат даночните службеници во 

Градот при директната комуникација со граѓаните и информациите од е-платформата за 

даноци на имот. 

Во однос на изјавите дадени во долниот графикон, во продолжение се резимирани најчестите 

одговори:
7
  

• 45% не мислат дека даночната администрација на Град Скопје им стои на располагање за 

решавање на сите потенцијални дилеми околу плаќање на даноците на имот, наспроти 

27% кои мислат така; 

• 44% се изјасниле дека не знаат каде точно да се обратат доколку им се потребни 

дополнителни информации или објаснувања во врска со даноците на имот, наспроти 35% 

кои знаат; 

• 45% се изјасниле дека насоките и инструкциите што ги добиваат од администрацијата на 

Градот Скопје во врска со плаќање на даноците на имот се ненавремени, наспроти 29% кои 

сметале дека се навремени. 

 

 

Системот за достава на даночните решенија и известувања во Град Скопје е сложен и 

неефективен, поради тоа што последниот попис на недвижности во Македонија е спроведен 

во 1991 година, а регистарот на адреси не е ажуриран. Затоа, често даночните решенија не 

стигнуваат до сопствениците на имотот.  

Градот Скопје има развиено систем за електронска достава на даночните решенија, но сепак 

тоа е само неформално средство за информирање. Законот за општа управна постапка 

пропишува дека само оригинална верзија на известувањата со потпис и печат доставена по 

пошта претставува официјално известување до граѓаните – што претставува анахронизам во 

време на драматичен развој на информациските технологии. 

 

Воочено е дека со даночните решенија Градот ги информира граѓаните дека доколку се 

незадоволни можат да поведат спор пред Управниот суд, што кај дел од граѓаните создава 

забуна дека за евентуален проблем со решението не треба да се обратат и до Градот. 

 

                                                           
7
 Процентуалните износи во овој дел од текстот прикажуваат збир на уделот на испитаниците со негативни оценки 

(целосно не се согласувам и воглавно не се согласувам), или на уделот на оние со позитивни оценки (се согласувам 

и воглавно се согласувам). 
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потребни дополнителни информации или 

објаснувања во врска со даноците на имот

Насоките и инструкциите што ги добивам од 
администрацијата на Град Скопје во врска со 
плаќање на даноците на имот се навремени

СТАВОВИ И ИСКУСТВА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ДОСТАПНОСТА НА 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ДАНОЧНОТО АДМИНИСТРИРАЊЕ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Целосно не се согласувам Воглавно не се согласувам Ниту не се согласувам, ниту се согласувам Воглавно се согласувам Целосно се согласувам
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Препораки – како да се подобри информираноста на граѓаните? 

� Решенијата за даноците да содржат подетални информации на едноставен јазик, 

разбирлив за граѓаните. На задната страница на даночните решенија да се даваат 

информации за тоа како се потрошени парите на граѓаните собрани во буџетот на 

единицата на локалната самоуправа или да се претстави некој успешно спроведен 

проект. Покрај ова даночните решенија да содржат и информации за тоа како 

општината спроведува партиципативно буџетирање и можностите за граѓанско учество, 

отворени денови за граѓаните и контакт информации каде ќе можат да пријават 

проблем. 

� Правната поука од даночните решенија на Градот Скопје и општините да им посочи на 

граѓаните дека имаат право да се обратат до нив доколку сметаат дека неправилно е 

применет законот. 

� Да се промовира платформата за е-даноци на Град Скопје и да се подобри нејзината 

функционалност со цел граѓаните полесно и побрзо да добиваат информации. 
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ВИСИНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ 
 

Начела од Европската унија 

 

Според Насоките за модел на кодекс за европските даночни обврзници
8
, даночната 

администрација треба да биде конзистентна со законите и отворена во однос на 

намерите за можни измени на законите за даноци, правилата и постапките, а пред сѐ за 

висината на даночната стапка, со цел да се обезбеди правна сигурност на граѓаните. 

 
 

Во Република Македонија, каде 

локалните самоуправи ја одредуваат 

висината на даночната стапка за 

годишниот данок на имот во законски 

пропишаните граници, од 0,1 до 0,2% 

од проценетата вредност на имотот. За 

земјоделско земјиште кое не се употре-

бува може да се пропишат стапки кои 

се три до пет пати повисоки од прет-

ходно спомнатите.
 

Во табелата лево е даден осврт на 

висината на стапката на данокот на 

имот во неколку држави од Централна 

и Источна Европа, вклучително и во Република Македонија.
9
  

 

Стапката на данок на промет со недвижност во Македонија има поширок опсег од 2% до 4%. 

Интересен пример е Словачка, која укина три видови на даноци со даночната реформа во 

периодот 2004–2005: данокот на наследство, данокот за подарок и данокот на пренос на не-

движности. Даночната реформа беше проследена со фискална децентрализација која 

вклучуваше големи промени во структурата на општинските или локалните даноци за 

недвижности и други локални даноци.
10

 

Во продолжение се прикажани стапките на данок на промет со недвижности во Република 

Македонија и во повеќе земји од Централна и Источна Европа.
11

 

 

 

                                                           
8
 Насоките се доброволен модел за однесување на даночните обврзници во ЕУ и даночните администрации на 

државите-членки на Унијата, подготвен од неколку држави-членки и Европската комисија. Насоките се достапни 

на: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines_for_a_model_for_a_european_taxpayers_ 

code_en.pdf 
9
 KPMG. (2015). Guide to Taxes on Real Estate in Central and Eastern Europe. За некои држави, во студијата не беа 

дадени конкретни стапки изразени во проценти, или пак начинот на пресметка не е процентуален, и поинаку се 

пресметува стапката врз основа на специфични критериуми. Некои од процентите се земени како пример, но не се 

фиксни, или се за одреден тип на данок и специфична категорија на имот. 
10

  Chren, M. (2016). Unfair competition? Slovakia’s Tax Policy. 
11

  KPMG. (2015). Guide to Taxes on Real Estate in Central and Eastern Europe. За некои држави, во студијата не беа 

дадени конкретни стапки изразени во проценти, или пак начинот на пресметка не е процентуален, и поинаку се 

пресметува стапката врз основа на специфични критериуми. Некои од процентите се земени како пример, но не се 

фиксни, или се за одреден тип на данок и специфична категорија на имот. Стапката за Романија се однесува за 

поседување имот над 3 години, за вредност на имотот до 44.444 евра. Достапно на: https:// 

www.globalpropertyguide.com/Europe/Romania/Taxes-and-Costs (2017) 

ДРЖАВА СТАПКА НА ДАНОК НА ИМОТ 

Бугарија 0,01 – 0,45 %  

Хрватска / 

Чешка 3% 

Унгарија 3% 

Црна Гора 0,1 – 1% 

Полска / 

Романија / 

Србија До 0,4% 

Словенија / 

Македонија 0,1% – 0,2% 
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СТАПКИ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ СО НЕДВИЖНОСТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во некои земји од ЕУ е воведено прогресивно оданочување на имот. Тоа обично се фокусира 

на имоти со високи вредности, со цел да се избегне или ублажи потенцијално негативно 

социјално влијание од данокот. Грција воведе прогресивен данок на недвижен имот, па така 

недвижности со вредност до 200.000 евра не се оданочуваат со данок на имот, оние со 

вредност од 200.000 до 5 милиони евра се оданочуваат со 0,20% до 1%, а над 5 милиони евра 

со 2%.
12

 И во Словенија постои прогресивно оданочување кај данокот на имот. Даночната 

стапка варира од 0,1% до 1% во зависност од вредноста на имотот за станбен простор, и од 

0,15% до 1,25% за деловни простории. Даночната стапка за недвижен имот што се користи за 

одмор и рекреација се движи од 0,15% до 1,25%.
13

 Во Обединетото кралство, имот во 

вредност до 125.000 фунти е предмет на 0% данок на промет
14

, а стапката се зголемува во 

неколку групи повисоки вредности на имот, и за секој дел од вредноста е применлива 

различна стапка (2%, 5%, 10% и 12% за имот над 1,5 милиони фунти).
15

 Во Ирска, има стапка од 

0,18% на данокот на имот за станбени објекти чии вредности не надминуваат 1 милион евра, 

и 0,25% на делот од имот чија вредност надминува 1 милион евра.
16

 

Генерално, ефикасноста на оданочувањето е поголема кога има поширока даночна основа (со 

помалку исклучоци и преференцијални стапки), во споредба со системи со тесна основа и 

повисоки стапки.
17

 Имајќи предвид дека во Македонија има многу ослободувања од данокот 

на имот, а генерално не е ажурирана вредноста на имотот во регистрите на недвижности, не е 

препорачливо да се прават промени на даночните стапки. Евентуално зголемување на 

висината на законски пропишаната даночната стапка во овие услови би можело дополнител-

но да ја нагласи состојбата каде даночното оптоварување на многу обврзници не е во 

согласност со пазарната вредност на имотот.
18 

Даноците на наследство се пресметуваат врз основа на вредноста на даночниот имот на 

починато лице и се наплаќаат од самиот имот или од наследниците. Данок на подарок е 

издаток за пренос на имот кој обично се користи за да се спречат поединците да ги избегнат 

даноците на наследство, подарувајќи ги своите средства пред смртта. Даноците за наследство 

                                                           
12

 https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Greece/ 
13

 http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Davki_in_carine/Angle%C5%A1ki/Taxation_in_Slovenia_ 

2018.pdf 
14

 Stamp Duty Land Tax 
15

 https://www.gov.uk/stamp-duty-land-tax/residential-property-rates 
16

 Garnier, G. Gburzynska, A. Gyorgy, E. Mathe, M. Prammer, D. Rua, S. Skonieczna, A. (2013). Recent reforms of tax 

systems in the EU: Good and Bad News. 

17
 European Parliamentary Research Service, Tax policy in the EU: Issues and challenges, 2015. 

18
 Европска комисија, 2012 година. 
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и подарок создаваат значителни трошоци за даночните обврзници, а истовремено собираат 

незначителни износи на приходи. Според податоците на ОЕЦД, данокот на наследство во 

државите членки на ОЕЦД во просек изнесува 0,1 процент од бруто домашниот производ, при 

што највисокиот износ е 0,6 проценти од БДП во Белгија.
19

 

Во Република Македонија, даночни обврзници на данокот на наследство и подарок се 

физички или правни лица-резиденти на Република Македонија, кои наследуваат имот или 

примаат имот на подарок во земјата или странство, и странско физичко и правно лице-

нерезидент, за недвижниот и подвижниот имот што го наследува или прима на подарок на 

територијата на Република Македонија. 

Стапките на данокот на наследство и подарок се пропорционални и различни во зависност од 

наследниот ред: 

• наследник или примател од прв наследен ред е ослободен од плаќање данок; 

• данокот на наследство и подарок за обврзник од втор наследен ред се пресметува по 

стапка од 2% до 3%; 

• за обврзник од трет наследен ред или обврзник кој не е во сродство со оставителот 

данокот се пресметува по стапка од 4% до 5%; 

Висината на стапките со одлука ја утврдува советот на локаната самоуправа. Сепак, на веб-

сајтот на Градот Скопје не може да се најде лесно достапна информација за висината на 

утврдените даночните стапки. До таква информација е тешко да се дојде и со пребарување на 

онлајн базата на службениот гласник, поради слабата фунционалност на алатката за пребару-

вање. 

Препораки – висина на даночни стапки 

� Висината на стапките за годишниот данок на имот и за данокот на промет со 

недвижности треба да бидат објавени на видно место на веб-сајтовите на општините 

и Градот Скопје. 

� Пред да се размислува за промена на стапките за даноците на имот, потребно е да се 

зголеми процентот на наплата и опфатот на имот што подлежи на оданочување 

(нерегистриран имот и имот во сопственост на државата или локалната самоуправа). 

� Евентуалните промени на даночните стапки треба да се базираат на широка 

општествена дебата и консултации со засегнатите страни.  

 

 

  

                                                           
19

 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD.StatExtracts, Revenue Statistics – OECD Member 

Countries, достапно на: https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV 
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ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА И ОЛЕСНУВАЊА  
 

Начела од Европската унија 

 

Според начелата на СИГМА
20

 за јавната администрација, испораката на јавните услуги 

треба да биде прилагодена и на потребите на посебните групи на корисници, меѓу кои и 

лицата со попречености и постарите лица. Понатаму, според Насоките за модел на 

кодекс за европските даночни обврзници
21

, даночните администрации треба да ги 

почитуваат принципите на недискриминација и да применуваат еднаков третман со-

гласно законот, а исто така треба да обезбедат информации и услуги кои ќе бидат 

пристапни до сите даночни обврзници земајќи ги предвид нивните специфични 

потреби, што може да вклучува и одредени даночни ослободувања и олеснувања. 

 

 

Исклучоците од плаќање даноци на имот може да се разгледаат од две гледишта: природата 

на имотот или природата на даночниот обврзник. Покрај тоа, некои земји имаат воведено 

аранжмани со кои се поставува „плафон“ на износот на данокот што треба да се плати. Некои 

заеднички карактеристики кои се однесуваат на видовите особини за кои може да се даде 

некоја форма на олеснување се: 

• земјиште во сопственост на државата и кое се користи за обезбедување на јавни 

услуги, како што се училишта, болници, гробишта итн., кои обично се изземени или 

исклучени од даночното законодавство; 

• земјиште и имот користени за верски цели; 

• историско земјиште и згради; 

• земјоделско земјиште.
22

 

Олеснувањето на даночните обврзници има многу форми и може да вклучува: 

• олеснување за пензионери; 

• олеснување за лицата со посебни потреби; 

• олеснување на процентот на данок за одредени сопственици или плодоуживатели.
23

 

Некои системи им овозможуваат на сиромашните даночни обврзници привремено да го 

одложуваат плаќањето на даноците на имот без да бидат изречени казни, освен камата. 

Голем број системи за данок на имот им овозможуваат на постарите луѓе да го одложуваат 

данокот на имот на нивните резиденции на неодредено време. Секој неплатен данок може да 

остане залог на имотот, кој треба да се врати кога сопственикот го продава имотот или се 

враќа од имотот на сопственикот по смртта. Заложното право може да биде ограничено на 

вредноста на имотот. Данска им овозможува на даночните обврзници на возраст од 65 или 

повеќе години да го одложат данокот за земјиште поврзано со живеалиште со сопственик или 

                                                           
20

 СИГМА (Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето) е заедничка иницијатива на Европската 

унија и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). 
21

 Насоките се доброволен модел за однесување на даночните обврзници во ЕУ и даночните администрации на 

државите-членки на Унијата, подготвен од неколку држави-членки и Европската комисија. Насоките се достапни 

на: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines_for_a_model_for_a_european_taxpayers_ 

code_en.pdf 
22

 K. Brown, P. Hepworth, M. (2001, March). European Property Taxation: Changing Times. 
23

  Ibid. 
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сопственик на летувалиште. Постои можност да се одложат даноците на имот во Франција (во 

случаи на тешкотии), Германија, Холандија, Шпанија, Шведска (во случај на невработеност 

или болест), Турција и Обединетото Кралство.
24

 

Македонскиот Закон за даноци на имот дозволува, на барање на обврзникот, одложување на 

присилната наплата или на плаќањето на даночната обврска, а овозможува и плаќање на 

рати. Имајќи ја предвид незавидната финансиска состојба на добар дел од граѓаните, Градот 

Скопје повремено ја одлага присилната наплата, а има случаи и кога Советот на Градот донел 

одлуки при присилната наплата да го наплаќа само главниот долг, без камата.
25

 
 

Држава Ослободувања или олеснувања кај даноците на имот 

Бугарија За примарните живеалишта на даночните обврзници следува 50% намалување; 
примарните живеалишта на одредени хендикепирани лица добиваат намалување од 
75%. 

Грција Обезбедена е помош за невработените, лицата со хендикеп и семејствата со четири или 
повеќе деца. Станари во изнајмени живеалишта не се товарат со данок на имот. 

Естонија Нема данок на земјиште за мали и средни земјишта за домување или за комерцијални 
намени.26 

Латвија Можно намалување на оданочувањето на имот за семејства со три или повеќе деца за 
50 проценти од износот, но не повеќе од 427 евра27.28 

Македонија - Обврзникот на данокот на имот за станбена зграда или стан, во кој живее со 
членовите на семејството има право на намалување на пресметаниот данок во 
висина од 50% . 

- Данок на имот не се плаќа за: 
� Недвижен имот во државна или општинска сопственост кој го користат државните 

органи или органи на општините; 
� Недвижен имот на странски дипломатски и конзуларни претставништва и на 

претставништва на меѓународни организации, ако се во нивна сопственост, под 
услов на реципроцитет; 

� Недвижен имот во сопственост на Народната банка на Република Македонија; 
� Верски објекти во кои се врши богослужба, молитва и други манифестации на 

верата како храм,  џамија, молитвен дом, синагога, гробишта и други простории на 
црква, верска заедница и религиозна група; 

� Недвижности кои согласно со закон се прогласени за културно наследство; 
� Објекти за заштита на земјиштето, водите и воздухот; 
� Објектите на претпријатијата за работно оспособување, професионална 

рехабилитација и вработување на инвалиди; 
� Земјиште што се користи за површински и подземен коп во рударството и за 

геолошките истражувања; 
� Објекти наменети за примарна обработка на земјоделски производи 
� земјоделско земјиште што се користи за земјоделско производство. 

Обединето 
кралство 

За едночлените домаќинства следува 25% намалување на данокот. Исто така, постои и 
можност за даночно ослободување за лица кои можат да докажат потреба за таква 
помош. Ова е финансирано од централната власт. 

Словачка Ослободувањето им е достапно за лицата со посебни потреби и за лицата над 70 
години кои имаат низок приход. 

                                                           
24

  UN-HABITAT. (2013). Property tax regimes in Europe. 
25

 На пример, Одлука за начинот на извршување на присилната наплата на пристигнатиот даночен долг на даночни 

обврзници – физички лица, по основ на данок на имот од 05.12.2013, Електронски службен гласник на Град Скопје 

број 17/2013. 
26

 За земјиште до 0,15 хектари во урбани подрачја и до 2 хектари во други подрачја, ако сопственикот живее на тоа 

земјиште. 
27

 LM Law Office. (2016, November). Immovable property tax in Latvia.  
28

 Garnier, G. Gburzynska, A. Gyorgy, E. Mathe, M. Prammer, D. Rua, S. Skonieczna, A. (2013). Recent reforms of tax 

systems in the EU: Good and Bad News. 
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Држава Ослободувања или олеснувања кај даноците на имот 

Франција Постојат законски надоместоци врз основа на големината на семејството. Старите и 
изнемоштени лица со ниски примања може да се квалификуваат за посебно даночно 
олеснување на нивниот примарен престој под земјиштето и данок на градење и данок на 
домување. На пример, лицата со ниски примања, т.е. пензии што имаат над 75 години 
се изземени. 

Хрватска Даноците за куќите и центрите за одмор се намалени за 75% за хрватските граѓани. 

Црна Гора Примарните живеалишта добиваат 20% намалување за даночниот обврзник и 10% 
намалување за секој дополнителен член на семејството, но не повеќе од 50%. 
Даночните обврзници чиишто вкупни удели се проценети на помалку од 5.000 евра се 
ослободени. 

 

Во Република Македонија, ослободувањата не вклучуваат мерки насочени кон ранливите 

категории на граѓани и маргинализираните групи. Согласно Законот за даноците на имот, 

главните категории на даночните ослободувања во Македонија се однесуваат на 

недвижностите во сопственост на државата и локалните самоуправи, странските дипломатски 

претставништва, како и на земјоделските површини. За разлика од повеќето европски 

држави, во Македонија отсуствува практика да се обезбедат ослободувања и олеснувања од 

даноците на имот за ранливите категории на граѓани, пред сѐ за лица кои се приматели на 

социјална парична помош, стари и изнемоштени лица и лица со посебни потреби. Единствено 

постои ослободување на објектите на претпријатија за работно оспособување, 

професионална рехабилитација и вработување на инвалиди. 

 

Препораки – како да се подобри состојбата со ослободувањата од данокот на имот? 

� Во Законот за даноците на имот да се воведе ослободување од плаќање даноци на 

имот за лица кои се приматели на социјална парична помош, стари и изнемоштени 

лица и лица со посебни потреби. 

� Да се воведе обврска за плаќање годишен данок на имот за недвижнините каде како 

сопственик се јавуваат државата или локалните самоуправи. 
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ПРОЦЕНКА НА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 
 

Начела од Европската унија 

 

Според начелата на СИГМА
29

 за јавната администрација, во спроведувањето на своите 

должности, институциите треба да користат алатки кои ќе го обезбедат квалитетот на 

испорачаните услуги, а потребно е и да се спроведува регуларен мониторинг на 

спроведувањето на услугата. Понатаму, според Насоките за модел на кодекс за 

европските даночни обврзници
30

, даночната администрација треба да спроведе 

проценка на висината на данокот согласно закон, а доколку се направи исправка на 

даночните решенија, потребно е да се даде образложение зошто била направена 

исправката. 

 

 

Даночните стапки на даноците на имот во Македонија се ниски во споредба со другите 

европски земји, но сепак граѓаните се незадоволни од износот што го плаќаат. Како што е 

прикажано на графиконот подолу, мнозинството од анкетираните граѓани не се согласуваат 

дека износот што го плаќаат за данок на имот односно за данок на наследство и подарок е 

разумен и правичен – 52% и 60% респективно.
 31

 

 

 
 
 

Во Република Македонија, како даночна основа се зема пазарната вредност на недвижниот 

имот, која се пресметува согласно Методологијата за одредување пазарна вредност на 

недвижен имот.
32

  

Според спроведената анкета, дури 70% од испитаниците изјавиле дека не се запознаени со 

Mетодологијата на утврдување на пазарна вредност на недвижен имот.  
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Од оние кои се запознаени со Методологијата, две третини сметале дека даночната 

администрација на Град Скопје не ја оценува реално вредноста на нивниот недвижен имот. 

 

 
 

Иако зема предвид повеќе аспекти, методологијата сепак не става акцент на географската 

локација на сопственоста при одредување на цената, што е најзначаен критериум во најголем 

дел од развиените држави. Постојат држави кои наметнуваат значајни разлики во висината на 

данокот за да се дестимулира миграцијата кон големите градови и ублажи нерамномерниот 

регионален развој, што може да претставува соодветен пристап и за Скопје, имајќи предвид 

дека главниот град е пренаселен и е еден од најзагадените градови во Европа.
33

 

Од Заедницата на единиците на локалната самоуправа посочија како добар пример во однос 

на ревалоризација на проценетата вредност на имотот ја посочија општина Боговиње, каде со 

формирање на тимови за проценка е постигнато значително зголемување на приходите по 

основ на даноци на имот. 

На национално ниво, паралелно се одвиваат два процеси. Од една страна, Министерството за 

транспорт и врски формира работна група за подготовка на нова методологија за одредување 

на пазарната вредност на недвижен имот, а од друга страна, Агенцијата за катастар на 

Република Македонија се подготвува за воведување на масовна проценка на вредноста на 

имотот, со намера да развие систем кој општините во иднина ќе го користат за одредување на 

                                                           
33

 Аерозагадувањето  во Република Македонија, Институт за јавно здравје, http://www.iph.mk/aerozagaduvanjeto-

vo-republika-makedonija/ 

Да
25%
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70%

Не знам
5%

ДАЛИ СТЕ ЗАПОЗНАЕНИ СО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
НА УТВРДУВАЊЕ ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ?

Да
23%

Не
66%

Не знам 
11%

ДАЛИ РЕАЛНО ВИ ЈА ОЦЕНУВААТ ВРЕДНОСТА НА НЕДВИЖНИОТ ИМОТ?



 
20 

висината на даноците на имот. Во Европа, масовната процена е процес кој се спроведува на 

одреден временски интервал (обично на секои 3 до 5 години) и се користи за даночни цели. 

Агенцијата катастар на недвижности е надлежна за воспоставување на системот за масовна 

проценка во Македонија, за што веќе е изработена студија. Веќе е остварен еден од условите 

за воведување на ваков систем, со воведувањето на Регистар на цени и закупнини во 

Агенцијата за катастар на недвижности. Регистарот ги евидентира сите трансакции со 

недвижности, вклучително и постигнатите цени, како и други податоци од изјавите кои ги 

даваат продавачите или закуподавците на недвижности заверени на нотар. Досега се собрани 

податоци од околу 70.000 трансакции за продажба на недвижности. Во наредните години се 

очекува податоците од регистарот да послужат како основа за масовна проценка. Во рамки на 

Агенцијата за катастар на недвижности, предвидено е одделение за анализа на пазарот на 

недвижности – кое треба да ги следи трендовите на пазарот и да дава придонес во 

формирањето на методологијата по која ќе се спроведува масовната процена – како и 

одделение за масовна проценка. 

Масовните процени имаат потенцијал да бидат користени за многу цели, а пред сѐ за 

одредување на висината на данокот на имот и данокот на промет со недвижности. 

Податоците поврзани од регистарот на цени и оние поврзани со масовната проценка имаат 

економска вредност и за граѓаните и за бизнисите, и можат да обезбедат репер за проверка за 

да се процени праведност на надомест за стекнување или исправност на декларираната цена 

за трансакција на имот. Јавна придобивка од ваквиот начин на проценка е и подобрувањето 

на управување со јавните финансии. Главни извори на податоци за масовна проценка се: 

катастарот на недвижности, регистрите на земјиште, локалните планови за користење на 

земјиштето; податоците за продажни цени, кирии и приходи од имот; база на мапи и записи 

од јавните комунални претпријатија; документи, извештаи и информации обезбедени од 

сопственици на имот и наодите од сите инспекции во оваа област. Дополнителни извори на 

податоци вклучуваат податоци од технички инвентар, евиденција за градежна дозвола и 

градежна документација и статистички податоци од Централниот завод за статистика.  

Препораки – како да се подобри состојбата со проценката на вредноста на имотот? 

� Проценката на вредноста на недвижниот имот да не се одредува паушално, туку да 

се спроведува на терен од страна на надлежните служби. 

� Потребно е вклучување независни проценители, особено во случаите на жалбена 

постапка и ре-евалуација на вредноста на имотот, што е веќе практика во европски 

земји. 

� Методологијата за утврдување пазарна вредност на недвижен имот да биде 

поедноставена и да става фокус на локацијата на недвижниот имот. 

� Масовната процена на имот, за чие воведување Агенцијата за катастар на недвижности 

има започнато подготвителни активности, да стане основа за пресметка на висината на 

даноците на имот. Со воведување на масовната проценка, даночните решенија да 

бидат изработени и доставени за периодот до наредната предвидена масовна процен-

ка, и да содржат можност за плаќање на рати на годишно или тримесечно ниво. 

Агенцијата за катастар на недвижности да води фискален катастар со податоци за 

имотот, регистар на адреси и сопственици, како и на наследници на имотот, а подато-

ците да бидат бесплатно достапни за општините и Градот.  

� Министерството за финансии периодично да објавува информации за исполнувањето 

на својата законска обврска за контрола и ревизија на утврдувањето на пазарната 

вредност на недвижниот имот. 

 

  



 21 

 

НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ 
 

Начела од Европската унија 

 

Според начелата на СИГМА
34

 за јавната администрација, потребна е постојана 

модернизација на услугите во насока на намалување на времето и трошоците за 

граѓаните и за администрацијата. Во насока на подобрување на наплатата за 

специфичните услуги како што е данокот на имот, СИГМА препорачува зајакнување на 

интероперабилноста на регистрите од различните институции. Понатаму, според 

Насоките за модел на кодекс за европските даночни обврзници
35

, во случаи кога 

постојат финансиски тешкотии, администрацијата треба да понуди олеснителен 

аранжман за плаќање на граѓанинот, додека во случај на санкции по воочена 

нерегуларност, истите треба да бидат во согласност со законот. 

 
 

Администрацијата на Град Скопје се соочува со сериозни предизвици во борбата за 

зголемување на процентот на наплата на годишниот данок на имот, којшто моментално 

изнесува околу 80%, според податоците на секторот за финансиски прашања. Оваа наплата е 

ниска и не е во насока на остварување на заложбите за поголема финансиска самостојност на 

единиците на локална самоуправа од централната власт. Според Градот Скопје, над 60% од 

приходите на локалните самоуправи се дотација од буџетот на Република Македонија. 

Буџетските дотации од централната власт изнесуваат околу една третина од приходите на 

главниот град, а приходите по оваа основа се трипати повисоки отколку приходите од 

даноците на имот. 

Иако бележат благ пораст во однос на 2016 г., даноците на имот учествуваат само со 15% во 

вкупните приходи на Градот Скопје.
36

 

 2016 2017 

Учество на даночните приходи во вкупните приходи 49% 50% 

Учество на даноците на имот во вкупните даночни приходи 29% 30% 

Учество на даноците на имот во вкупните приходи 14% 15% 
 

Поради фактот што интероперабилноста помеѓу институциите е на многу ниско ниво, 

размената на информации за промена на адреса, промена на живеалиште, смрт на даночен 

обврзник и други потребни информации е целосно нефункционална, што придонесува за 

незадоволителниот процент на наплата на данок на имот. На пример, постојат случаи кога 

локалната администрација спроведува наплата на заостанати даноци со извршно решение, 

без да има информација дека даночниот обврзник е починат. Ваквите проблеми постојат 

поради тоа што нема правна обврска наследниците на имотот да ја завршат оставинската 

                                                           
34

 СИГМА (Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето) е заедничка иницијатива на Европската 

унија и Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). 
35

 Насоките се доброволен модел за однесување на даночните обврзници во ЕУ и даночните администрации на 

државите-членки на Унијата, подготвен од неколку држави-членки и Европската комисија. Насоките се достапни 

на: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidelines_for_a_model_for_a_european_taxpayers_ 

code_en.pdf 
36

 Град Скопје. (2018, Март). Годишна сметка на буџетот на Град Скопје за 2017 година. (веб страна), Линк: 

http://www.skopje.gov.mk/Uploads/Godisna%20smetka%202017%20za%20objavuvanje.pdf; Град Скопје. (2017, Март). 

Годишна сметка на буџетот на Град Скопје за 2016 година. (веб страна) Град Скопје. 
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постапка, па има случаи кога над 10 години сопственоста на имотот не е префрлена на 

наследникот, а даночните решенија стигаат на починато лице и никогаш не се наплатени.
37

 

Постојат индикации дека проблемите со наплатата на даноците произлегуваат и поради 

несоодветната комуникација и координација во рамки на администрацијата на Град Скопје. 

На пример, забележани се случаи кога при промена на сопственост на имотот, и пријавување 

на промената во Градот Скопје за потребите на пресметка на данок на промет на 

недвижности, Градот продолжува да го води годишниот данок на имот на претходниот 

сопственик.
38

 При разговорите со релевантните институции и организации беа посочени 

примери кога на даночните обврзници им се доставува опомена за неплатен данок на имот, 

без претходно да им биде доставено даночното решение. Како проблем е посочена и 

неажурираноста на регистарот на недвижности – како во делот на адресни податоци, така и 

во делот на опфатеност на целокупниот имот – како и високите тарифи за добивање податоци 

од Агенцијата за катастар на недвижности. 

Недоволно високиот процент на наплата може да е делумно одраз и на незадоволството на 

граѓаните од даночните постапки или на нивната неможност да решат одреден проблем кој 

настанал со даноците. Како што прикажува графиконот подолу, 37% од испитаниците се 

согласни дека нетранспарентната и комплицирана процедура може да ги одврати граѓаните 

од плаќање данок, наспроти 31% што не се согласуваат со ваков став.
 39

 

 

 
 

Најзабележливите поплаки во јавноста во врска со даноците на имот се однесуваат на 

постапката за присилна наплата. Народниот правобранител во својот годишен извештај за 

2017 година,
40

 наведува дека поднел повторена иницијатива до Владата за изменување и 

дополнување на Законот за даночната постапка и Законот за даноците на имот. 

Правобранителот утврдил дека во постапката за присилна наплата на даноци од банкарски 

сметки на физички лица, согласно решенија за присилна наплата издадени од Управата за 

јавни приходи или локалните самоуправи, деловните банки го одземаат целиот износ што 

физичките лица го примаат како плата, пензија и социјална заштита.  
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 Според администрацијата на Градот Скопје. 
38

 Според спроведената анкета со граѓани. 

39
 Процентуалните износи во овој дел од текстот прикажуваат збир на уделот на испитаниците со негативни оценки 

(целосно не се согласувам и воглавно не се согласувам), или на уделот на оние со позитивни оценки (се согласувам 

и воглавно се согласувам). 
40

 Достапен на https:// ombudsman.mk%2Fupload%2FGodisni%2520izvestai%2FGI-2017%2FGI-

2017.pdf&usg=AOvVaw2YJh72xa0RAWaQV1-ousfC 
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Тоа е спротивно на: 

• Законот за даноците на имот
41

 што предвидува присилната наплата да не зафати 

барем две третини од личните примања и примањата врз основа на социјалното 

осигурување 

• слично ограничување пропишано со Законот за даночната постапка.
42

  

Во најголем дел на случаи, паричниот износ по личните примања и примања од социјално 

осигурување им е единствен приход на граѓаните, па како резултат на таквиот начин на 

извршување, се загрозува и нивната егзистенција. Иницијативата на Правобранителот бара 

воведување законски одредби согласно кои Управата за јавни приходи и локалните 

самоуправи задолжително треба да ги изготвуваат решенијата за присилна наплата од 

физички лице со почитување на ограничувањата од спомнатите закони. Правобранителот 

констатирал дека кога  локалните самоуправи го донесуваат решението за присилна наплата 

врз побарување по сметка кај банка, тие немаат податоци за да го применат овие одредби. 

Спорно е и што постои неусогласеност меѓу двата спомнати закони. Имено, ограничувањето 

на присилната наплата од Законот за даночната постапка не се однесува и на примањата од 

социјално осигурување (на пр. пензии) и социјална заштита, а износот што не може да се 

опфати со присилната наплата според овој Закон е ограничен на 150 евра. Постои 

неусогласеност на одредбите од овие два закона со Законот за платниот промет, според кој 

банките го извршуваат решението за присилна наплата од сите расположливи средства на 

сметките.
43

 

Во однос на присилната наплата, сериозен проблем се и низата банкарски провизии што се 

наплаќаат од граѓаните за извршување на решенијата за присилна наплата. Висината на овие 

провизии некогаш го надминува и износот на даночниот долг и не изгледа дека кореспондира 

со стварните трошоци на банките. Подолу се прикажани висините на дел од провизиите што 

ги наплаќаат банките за извршување на решенијата за присилна наплата.44 

Банкарска операција Висина на провизија за граѓаните (денари) 

Извршување решенија за присилна наплата 600–1500 

Делумно извршување решение 50–400 

Блокирање сметка 200–500 

Деблокирање сметка 200–500 

Издавање податоци за присилна наплата 50–500 
 

Македонскиот закон за даноци на имот дозволува, на барање на обврзникот, одложување на 

присилната наплата или на плаќањето на даночната обврска, а овозможува и плаќање на 

рати. 
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 Поконкретно членот 57 од Законот. 
42

 Член 130 од Законот. 
43

 Член 22, став 3 од Законот за платниот промет, „Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 

22/2008, 159/2008, 133/2009, 145/2010, 35/2011, 11/2012, 59/2012, 166/2012 и 170/2013, 153/2015, 199/2015 и 

193/2017. 
44

 Информациите и наведените тарифи се однесуваат на: Комерцијална банка, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ 

Банка, Шпаркасе банка, Универзална Инвестициона Банка и Силк роуд банка. Тарифите се однесуваат за физички 

лица и се применливи за извршување даночни решенија (онаму каде бил достапен таков податок) или општо за 

решенија за присилна наплата. Податоците се преземени од веб-сајтовите на банките во јуни 2018 г. Прикажаните 

тарифи се од индикативна природа, бидејќи истите се често подложни на промена, а начинот на нивната примена 

е различна од банка до банка. 
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Некои земји (на пример, Република Чешка) ги распоредија ратите за плаќање на данокот на 

имот за да се совпаѓаат со времето на жетва, за земјоделците да имаат пари за да го платат 

данокот.
45

 Давањето можност издатоците за даноци на имот да се користат за намалување на 

обврските по основ на други даноци, може да ја подобри наплатата на даноци на имот. 

Примерите вклучуваат одбивање на износот на даноци на имот од персоналниот данок на 

доход и овозможување хипотекарната камата да се одземе од персоналецот само со доказ за 

плаќање даноци на имот.
46

 
 

Препораки – како да се подобри заштитата на правата на граѓаните? 

� Да се изврши попис на имотот и да се ажурира регистарот на адреси во Град Скопје. 

� Да се воведе законско решение што ќе го регулира временскиот период во кој 

граѓаните ќе бидат должни да започнат оставинска постапка, со цел навреме да се 

утврди правото на сопственост, меѓу другото, и за потребата на наплата на данокот на 

имот. 

� Управата за водење на матичните книги по службена должност да праќа известување 

до општините и Градот Скопје за настаната смрт на даночните обврзници, а исто така, 

општините и Градот Скопје да добиваат известување по службена должност од нотар 

или надлежен суд за спроведена оставинска постапка, со цел да се запишат новите 

даночни обврзници и тие да ги добиваат даночните решенија. 

� Да се усогласат Законот за даноци на имот, Законот за даночната постапка и Законот 

за платниот промет во делот на обврската присилната наплата да се врши на нај-

многу една третина од личните примања и примањата врз основа на социјалното 

осигурување. 

� Задржувањето средства од плати и пензии со решение за присилна наплата да се 

врши преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување – а не преку банките – или 

да се врши во соработка со Фондот, со цел да се почитува законската обврска да се 

задржува најмногу една третина од личните примања и примањата врз основа на 

социјалното осигурување. По примерот на Хрватска, да се воведат заштитени 

банкарски сметки на кои граѓаните ќе ги добиваат средствата кои се заштиени од 

присилна наплата. 

� Да се плафонира износот на сите банкарски провизии поврзани со решенија за 

присилна наплата на даноци, со оглед на висината на овие провизии кои некогаш го 

надминуваат и износот на даночниот долг. Плафонирањето да соодветствува на 

стварните трошоци кои ги имаат банките за овие операции. 
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ПРОБЛЕМИ И ЖАЛБЕНИ ПОСТАПКИ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ 
 

Начела од Европската унија 

 

Според начелата на СИГМА
47

 за јавната администрација, потребно е да постои 

кохерентна и усогласена правна рамка за управни постапки, која ќе биде спроведена од 

страна на сите државни и локални институции. Во своето постапување по жалби на 

граѓаните, институциите мора да ги почитуваат принципите на легалност, правичност, 

еднаков третман, отвореност и транспарентност, непристрасност и објективност. Исто 

така, институциите се должни да ги наведат причините за нивните одлуки и да ги 

информираат граѓаните за нивното право на жалба и/или тужба. Понатаму, според 

Насоките за модел на кодекс за европските даночни обврзници
48

, граѓаните мора да 

бидат поттикнати да се жалат до првостепениот орган пред да поведат постапка пред 

суд, нивните гледишта и докази мора внимателно да бидат разгледани од институциите, 

а доколку се воочи потреба и има нови докази и факти, постапката треба повторно да се 

отвори. Сите граѓани треба да бидат третирани исто, без разлика дали поднеле жалба до 

институциите. Администрацијата треба да ги решава жалбите објективно и брзо, а 

доколку граѓанинот поднесе тужба пред суд, насоките налагаат администрацијата да не 

ја кочи и одолговлекува судската постапка.  

 
 

Според член 30 од Законот за даноците на имот, градоначалниците на единиците на 

локалната самоуправа донесуваат решение за висината на данокот на имот најдоцна до 31 

март во годината за која се утврдува данокот на имот, и ваквото решение му го доставуваат 

на даночниот обврзник. Според член 33, тие донесуваат решение за висината на данокот на 

наследство и подарок најдоцна во рок од 30 дена од приемот на даночната пријава. Доколку 

овој рок не биде испочитуван, подносителот на даночната пријава има право во рок од три 

работни дена да поднесе барање до писарницата на градоначалниците за донесување на 

решение за висината на данокот на наследство и подарок. Содржината на даночната пријава, 

како и формата и содржината на ваквото барање ја пропишува Министерот за финансии. 

Дополнително, доколку градоначалниците на општините, и градоначалникот на градот Скопје 

надлежни за донесување на решение за висината на данокот за наследство и подарок, не 

донесат решение, тогаш подносителот на барањето може да се обрати кај Државниот 

управен инспекторат, кој во рок од десет дена ќе мора да изврши надзор врз општинските 

администрации, и администрацијата на градот Скопје и да го информира подносителот за 

преземените мерки. Според член 33, доколку Државниот управен инспекторат по извршениот 

надзор утврди повреда на правилата на постапката, донесува решение со кое ги задолжува 

градоначалниците во рок од десет дена да донесат решение за висината на данокот на 

наследство и подарок, т.е. да го уважат или да го одбијат барањето.  

Една од надлежностите на градоначалниците е да донесат решение за висината на данокот 

на промет на недвижности во рок не подолг од десет дена од денот на приемот на 

даночната пријава, и на даночниот обврзник да му достават решение за утврдениот данок. 
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 СИГМА (Поддршка за подобрување на раководењето и управувањето) е заедничка иницијатива на Европската 
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Доколку ова не биде направено, тогаш подносителот на даночната пријава има право во рок 

од три работни дена да ги извести овие институции за донесување на решение, како што е 

наведено во член 36, и надлежните институции должни се во рок од пет работни дена да 

донесат решение за уважување или одбивање на барањето. Доколку и овој рок не се 

испочитува од нивна страна, тогаш подносителот на барањето има право да го извести 

Државниот управен инспекторат кој ќе мора да изврши надзор во рок од десет дена врз 

администрацијата на единицата на локалната самоуправа.  

Ако инспекторот од Државниот управен инспекторат констатира повреда на правилата за 

постапка по извршениот надзор, ќе донесе решение до градоначалниците во рок од десет 

дена да одлучат по поднесеното барање (да го уважат или да го одбијат) и да го известат 

инспекторот за донесениот акт. Доколку постапат спротивно, тогаш инспекторот може да 

поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за 

управната инспекција и ќе биде определен дополнителен рок од пет дена за одлучување на 

барањето. Ако и во овој дополнителен рок не биде одговорено барањето, тогаш инспекторот 

ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител, а доколку е потребно ќе назначи друг 

инспектор да го изврши надзорот.  

Според член 53, наплатата на пристигнатиот даночен долг, паричните казни и камати кои 

даночниот обврзник не ги платил доброволно во пропишаниот рок, администрацијата на 

единицата на локалната самоуправа ќе ја изврши по присилен пат, преку даночен извршител. 

Според член 54 истите институции го известуваат даночниот обврзник да ги плати даночниот 

долг, паричните казни и каматата во рок од осум дена пред започнување на присилната 

наплата. Против решението за присилна наплата, даночниот обврзник може во рок од осум 

дена од денот на доставувањето на решението да изјави жалба до Министерот за финансии. 

Според старото законско решение, даночните обврзници имаа право на жалба од решението 

на градоначалниците на општините и градоначалникот на град Скопје до Министерството 

за финансии. Министерот за финансии или друго овластено лице имаше обврска да донесе 

одлука во рок од 45 дена на приемот на жалбата. Сепак, со законските измени од 2015 

година, можноста за жалба до второстепен орган е укината. Ваквите измени се во спротивност 

со европските трендови, каде најчесто граѓаните имаат можност на жалба во две инстанци, 

пред да бидат принудени да поднесат судска тужба. Согласно податоците од Министерството 

на финансии, второстепената управна постапка од областа на локалните даноци во првата 

половина од 2014 година ја искористиле дури 613 граѓани. Од нив 314 жалби биле уважени во 

корист на граѓаните. Споредбено, по укинувањето на второстепената постапка, во Управниот 

суд во 2016 година во управната област даноци (тука влегуваат и даноците на имот) се 

примени 296 случаи, додека во 2017 година бројот на новопримени случаи изнесува само 54. 

 

 

Прекршоци во управни спорови – даноци 

 Нерешени Новопримени Погрешно 
заведени 

Вкупно во 
работа 

Решени Остаток 

2016 292 296 1 587 534 53 

2017 174 54 2 226 77 149 
 

Од ваквата статистика може да се заклучи дека граѓаните, иако имаат проблеми со даноците 

на имот, одбегнуваат да одат на суд, за разлика од периодот во кој имаа право на жалба во 

Министерството за финансии, кога бројот на жалбени постапки од оваа сфера е далеку 

поголем. Од друга страна, ваквото законско решение наметнува дополнителен товар на 

Управниот суд, кој е суд со најмногу предмети на годишно ниво во Република Македонија. 
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Покрај редовната предвидена процедура за тужба до управен суд, Град Скопје има 

воспоставено пракса на примање поплаки од граѓаните и промена на даночните решенија по 

увидена грешка или друга нерегуларност. Сепак, во даночното решение кое го подготвува 

Град Скопје, како единствен правен лек е наведена тужба пред Управен суд, па ваквата опција 

е достапна само за граѓаните кои самоиницијативно ќе се обратат до даночната 

администрација на Град Скопје. 

Според наодите од спроведената анкета во Град Скопје, повеќе од половина од граѓаните на 

Скопје се соочиле со проблеми со некој од даноците на имот. Најчесто наведени проблеми се 

следниве: 

• Недоставување на решенијата за данок на имот, како еден од најчесто посочуваните 

проблеми. 

• Повисока проценета вредност на имот од реалната пазарна вредност. Граѓаните 

наведуваат сомневања за произволна проценка на вредноста. Исто така, дел од граѓаните 

се жалат дека им стигнало решение со пресметани поголем број на квадратни метри 

отколку што реално поседуваат, без да се направи проценка на имотот на терен. 

• Неажурирање на податоците во однос на тоа за која година е платен данокот. Од овој 

проблем произлегуваат и проблеми со пристигнување на решенија т.е. опомени за веќе 

платен данок, како и поведување присилна наплата и блокирање на банкарските сметки на 

обврзниците. По деблокирање на погрешно блокираните сметки во случаите кога данокот 

веќе бил платен, испитаниците наведуваат дека сепак се оштетени со надоместокот што го 

платиле на банките за деблокирање на своите трансакциски сметки и евентуални други 

трошоци при постапката за присилна наплата. 

• Честопати при промена на сопственик на имотот и плаќање на данок за промет со 

недвижноста, решенијата за данок на имот повторно се изготвуваат на име на претходниот 

сопственик, а податоците за сопственоста не се ажурираат во регистарот на Град Скопје.  

• При директна комуникација со службениците, неколку испитаници навеле дека се 

незадоволни од знаењето на службениците, нивниот однос или нивното постапување по 

проблемот. 

 

Графиконот долу прикажува дека во половина од случаите кога се јавил проблем, граѓаните се 

изјасниле дека не успеале да го надминат во комуникација со даночната администрација на 

Градот Скопје (128 испитаници); проблемот бил решен во 23%, додека делумно во 27%.  
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Кога проблемот бил решен во комуникација со даночната администрација на Град Скопје, 

најчесто биле потребни повеќе од 15 дена (46% од случаите), а во 22% случајот се решил 

веднаш, на самото место. 

 
Според законот за даноците на имот незадоволните граѓаните можат да поднесат тужба пред 

Управниот суд – опција што најчесто ја избегнуваат. Повеќе од две третини од испитаниците 

кои се соочиле со проблем одговориле дека не се обратиле до Управниот суд за решавање на 

проблемот. До Управниот суд се обратиле само 32% од испитаниците кои се соочиле со 

проблем, а од нив на 69% не им бил решен проблемот.  

 

Главните причини на граѓаните за необраќање до повисока инстанца се прикажани во дол-

ниот графикон.  

 

 
 

До 2015 г., граѓаните можеа да се жалат и до второстепена комисија при Министерството за 

финансии, но таа можност се укина, со што бројот на покренати постапки од граѓаните за 

даноци се намали за 30 пати, како што е прикажано на графиконот долу. 
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Повеќето земји од Европа имаат систем со кој даночниот обврзник може да ја оспори 

процената на данокот, иако таквото дејство генерално не го одложува плаќањето на данокот. 

Во некои случаи, првиот чекор е неформално обраќање до власта што ја направила 

проценката, што може да го реши спорот без потреба од поформално дејствување – на пр. 

поднесување на жалба.
49

 

Жалбата не ја одложува наплатата на даноците во Данска, Франција, Холандија, Швајцарија и 

Шведска.
50

 Обично, процесите на жалба имаат голем број хиерархиски чекори. На најниско 

ниво, жалбите се поднесуваат локално. На највисоко ниво, жалбите се до судовите. Следниот 

дел ги резимира административните структури на жалбените системи во повеќе држави: 

• Австрија. Постои тристепена жалбена структура: (1) локалните канцеларии на 

Министерството за финансии, (2) федералната канцеларија, и (3) федералниот суд. 

• Данска. Постои тристепена структура на жалби: (1) комисии за локално вреднување, (2) 

регионални надзорни одбори и (3) Национален даночен суд. 

• Ерменија. Според општите закони за даноци, даночните обврзници имаат право на 

жалба до подрачните канцеларии на Министерството за државни приходи, а потоа до 

централната канцеларија на министерството, која основа посебна комисија за жалби. 

Жалбите од Министерството можат да се доставуваат до судовите. Во случај на даноци 

на земјиште и имот, даночните обврзници можат да се жалат на активностите на 

локалните власти и Секторот за катастар, како и на активностите на Министерството за 

државни приходи. 

• Естонија. Првичните жалби се до локалната власт. 

• Ирска. Сопствениците или закупците можат да се жалат на проценката или 

ревалоризацијата на вредноста на имотот до Комесарот за проценки, кој може да ја 

потврди, намалат или зголеми проценката. Понатаму, може да се поднесат жалби до 

Трибуналот за проценка (чии членови ги назначува Министерството за финансии). 

Жалби на одлуките на Трибуналот се поднесуваат до Високиот суд и (во врска со правни 

прашања) до Врховниот суд. 

• Литванија. Според општиот закон за жалбените постапки, за даноците на земјиште и 

имот може да се поднесе жалба до Министерството за финансии, а потоа и до судовите. 

• Обединето Кралство. Постои структура со четири нивоа на жалби. Првично, даночниот 

обврзник може да се жали на проценката или распределбата во вредносни категории до 

службеникот за проценка за измена во проценката. Второто ниво на жалба е до локал-

ниот трибунал за проценка. Третата фаза е земјишниот трибунал, кој е специјализирано 

централно владино тело со статус на суд. Жалбите на за правни прашања може да се 

упатуваат до Апелациониот суд (и во крајна линија до Домот на лордовите).
51

 

• Полска. Даночните обврзници можат да поднесат жалба на данокот на имот до локален 

совет за жалби. Даночните обврзници, исто така, можат да поднесат жалба за процен-

ката за данокот до окружниот суд и од таму до повисоките судови, вклучувајќи го и 

Вишиот управен суд. 

• Португалија. Првото ниво на жалба е до ад хок комисија за проценки составена од два 

проценители назначени од Генералната дирекција за придонеси и даноци и еден назна-

чен од страна на даночниот обврзник (проценителите доаѓаат од одобрен список). 

Комисијата прави втора проценка. 
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• Словачка. Даночниот обврзник може да поднесе жалба до апелационото тело во една 

од триесет и осум подрачни канцеларии. Министерот за животна средина и министерот 

за финансии служат како последно жалбено тело. 

• Франција. Даночниот обврзник на имот може да направи „неформална“ жалба до 

службеникот за проценка. Сите формални жалби се до судовите. 

• Холандија. Постои трифазен процес на жалба: (1) до градоначалникот и советниците, (2) 

Даночниот суд и (3) до Високиот суд. 

• Чешка. Жалбите можат да се поднесат кај осумте финансиски дирекции и од нив до 

Министерството за финансии. 

• Швајцарија. Првичните формални жалби се до локалната комисија за проценка и 

даночни жалби. Потоа, може да се поднесат жалби до кантонскиот управен суд и до 

федералните судови. 

• Шведска. Постои тристепен процес на жалба: (1) на локалната даночна комисија, (2) 

управниот суд, и (3) судовите за правни прашања. 

• Шпанија. Жалби се поднесуваат до Регистарот на имот и Центарот за даночна помош. 

Препораки – како да се подобри заштитата на правата на граѓаните? 

� Да се работи на зајакнување на граѓанската свест преку информативни кампањи за 

нивните права и обврски во врска со даноците на имот. 

� Да се измени Законот за даноците на имот за да пропише и жалбена постапка пред 

општините и Градот Скопје. 

� Повторно да се воспостави второстепен орган за жалби при Министерството за 

финансии. Државите од Европската унија имаат систем на жалби со најмалку две 

инстанци пред граѓанинот да биде упатен да бара судска заштита. 

� Да се воведе редовна едукација на даночните службеници од единиците на локалната 

самоуправа и заеднички периодични средби на кои ќе се дискутираат поплаките на 

граѓаните и начините на постапување, во насока на усогласување на праксата. 
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ПЛАТФОРМА ЗА Е-ДАНОЦИ НА ГРАД СКОПЈЕ 
 

Начела од Европската унија 

 

Според начелата на СИГМА
52

 за јавната администрација, државите кои претендираат да 

станат членки на Европската унија
53

 треба да воспостават рамка на политики и правна 

рамка за давање е-услуги, и тие треба да се усогласени со општата политика за обезбе-

дување услуги. Притоа треба да се намали времето кое граѓаните го трошат за добивање 

на услугата, како и потребата за нивно физичко присуство за да ја добијат. Давателите на 

услуги треба да овозможат комуникација и процесирање на службени работи преку 

лесно разбирливи електронски канали, а е-услугите треба да се приспособени и на 

потребите на посебни  групи  на  граѓани – на  пр.  лица  со  посебни  потреби или 

постари  лица. Според Насоките за модел на кодекс за европските даночни обврзници
54

 

електронските услуги треба да ги намалат случаите кога од  даночните обврзници се 

бара да дадат податоци кои еднаш веќе ги дале.  

 
 

Платформата на Град Скопје за електронско плаќање на данок на имот е поставена од 2015 

година, и е достапна на веб-сајтот на Градот под името е-даноци.
55

 На оваа платформа можат 

да се регистрираат сите обврзници на данок на имот кои сакаат прегледот и плаќањето на 

овој вид на данок да го вршат електронски. Платформата не нуди можности за преглед и 

плаќање на данокот на промет на недвижности и на данокот на наследство и подарок, иако 

спроведената анкета од Асоцијацијата Зенит покажа дека кај 56% од граѓаните постои желба 

да можат да ги регулираат по електронски пат и овие даноци. 

Како дел од услугите на платформата, може да се прегледаат платените и неплатените 

документи/решенија, пријавените имоти на даночниот обврзник и да се пријави проблем во 

врска со данокот за имот. Со внесување податоци за платежна картичка граѓаните можат да 

извршат безготовинско плаќање на неплатените даночни решенија. При истражувањето 

тестирана е и брзината на реагирање на службите со пријавување проблем преку веб-сајотот, 

но на пријавата и по истекот на два месеца не е добиен одговор.  

25% од испитаниците што ја користат платформата за е-даноци се целосно задоволни од 

нејзината функционалност, а најчесто се изјасниле дека се средно задоволни.  
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Најчесто спомнувани проблеми во однос на користење на услугата за е-даноци се: 

• проблеми со конекцијата со серверот на е-платформата и логирањето (на пр. неможност да 

се логираат корисниците или случаи кога по одјавување за повторно најавување платфор-

мата не ја прифаќа лозинката и корисниците се принудени да ја ресетираат); 

• неможност да се ажурираат податоци директно на е-платформата, односно да се внесе 

промена на сопственоста на имот; 

• сложеноста на платформата, особено за повозрасни лица, и употребата на стручна 

терминологија на неа; 

• со кликнување на копчето печати, само се отвора ПДФ верзија од даночното решение. 

 

На платформата прикачено е упатство за преглед и плаќање на даночните обврски, и упатство 

за регистрација на корисници. И двете упатства содржат текст и фотографии од корисничкиот 

интерфејс, но не ги објаснуваат сите функции на платформата.  На пример, не е објаснето како 

даночниот обврзник може да извести за проблем со заведените имоти на негово односно 

нејзино име. Согласно најдобрите практики наведени во Насоките за модел на кодекс за 

европските даночни обврзници
56

, пожелно би било да има и видео упатство за користење на 

платформата. 

Обемот на употреба на системот за е-даноци на Градот Скопје е незадоволителна, бидејќи 

има само околу 50 логирања на платформата неделно,
57

 а 69% од испитаните обврзници во 

Скопје не ја користат онлајн платформата за преглед и плаќање на даноци на имот,
58

 наспроти 

25% кои ја користат. Од оние што не ја користат платформата, дури 41% не се запознаени со 

нејзиното постоење, 29% сакаат на стандарден начин да ја добијат услугата, а кај 13% како 

причина за некористењето се наведува стравот од злоупотреба на нивните лични податоци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Извор: Анкета на 531 испитаници во Град Скопје спроведена од Асоцијација Зенит, март–април 2018 

Резултатите од анкетата упатуваат на потреба за поголема промоција на платформата и 

проширување на опциите што ги нуди. Градот Скопје препознава потреба за дополнително 

развивање на системот, со регистрација на адреси за електронска пошта на кои граѓаните ќе 

даваат согласност да добиваат официјални известувања, а во иднина и решенија. Градот 
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најави и операционализација на систем за известување преку имејл и СМС пораки. Насоките 

за модел на кодекс за европските даночни обврзници го наведуваат како најдобра практика 

користењето на електронскиот систем за известување наречен „IRIS“, што е во примена, меѓу 

другото, и во Естонија. Системот испраќа известувања по електронска пошта или СМС пораки 

за даночните обврски што достигнале или допрва ќе настанат. Тој ги генерира управните акти 

електронски и ги праќа до профилот на даночниот обврзник во системот за е-даноци, 

истовремено известувајќи го обврзникот преку имејл или СМС порака. 

Повеќе анкетирани граѓани сметаат дека треба да се поедностави постапката за електронско 

плаќање на данокот на Градот Скопје и упатството за плаќање. Потребно е и проширување на 

можноста за онлајн пријавување на даночни проблеми, бидејќи сега граѓаните имаат можност 

преку веб-сајтот за е-даноци на Град Скопје да пријават само: проблем со двојно водење на 

имотот, погрешна општина во која се води имотот, погрешно заведен сопственички дел и 

погрешно заведена квадратура. Воведување онлајн постапка за промена на евиденцијата за 

сопственоста на имотот исто така би придонело за намалување на административното 

оптоварување на граѓаните и на потребата за нивно физичко присуство при давањето на 

услугата. Конечно, платформата за е-даноци на Градот Скопје нема назнака дека ги исполнува 

стандардите за пристап на лицата со попреченост. 

Во однос на решенија за е-даноци за сите општини, постои иницијатива од Заедницата на 

единиците на локаната самоуправа (ЗЕЛС) да се создаде централизиран систем, што би го 

опфатил и поширокото финансиско работење на општините, но државата досега нема 

обезбедено финансии за негово воведување.  

 

Препораки – како да се подобри услугата за е-данок на имот? 

� Град Скопје да спроведе кампања за промоција на услугата за е-даноци со цел 

граѓаните да се запознаат со можноста за онлајн преглед и плаќање на данокот на 

имот. 

� Градот да ја подобри функционалноста и прошири опфатот на е-даночни услуги со 

вклучување можности за: 

� пријавување промена на сопственост на недвижен имот 

� плаќање данок за промет на недвижности 

� плаќање данок на наследство или подарок 

� Градот Скопје да обезбеди дека услугата за е-даноци ги исполнува стандардите за 

пристап на лицата со попреченост. 

� Да се воведат е-даночни услуги во сите единици на локалната самоуправа во 

Македонија. 
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ПРИЛОГ I – ДАНОК НА ИМОТ КАКО ПРОЦЕНТ ОД БДП 
 

За подобро да се согледа значењето на средствата собрани преку даноците на имот, следниот 

графикон ја покажува нивната вредност како процент од бруто домашниот производ (БДП) во 

неколку држави од Европската унија.
59

 

 

Зголемување на уделот на даноците на недвижен имот во периодот 1980–2014 г. е 

забележано во Белгија, Грција, Данска, Ирска, Италија, Португалија, Унгарија, Финска, 

Франција и Чешка. До одреден степен ова е резултат на даночни реформи кои ги зголемија 

даночните стапки – на пример, во Белгија, Португалија и Чешка. Во случајот на Литванија, пак, 

покрај зголемување на стапките дошло и до проширување на даночната основа.
60

 
 

Во приказот на следната страница е даден и преглед на процентот на даноците на имот како 

процент од БДП од 2007 до 2015 година.
61

 Од приказот може да се заклучи приходите од овие 

даноци остануваат скоро непроменети во последните десетина години, со мала тенденција на 

пораст. Дополнително, постои воочлива разлика помеѓу висината на даноците изразена како 

процент од БДП во развиените западни земји, т.е. старите членки на Унијата (со исклучок на 

Германија), наспроти т.н. нови членки од Централна и Источна Европа. Збирно во 15-те 

најстари членки на Европската унија приходите од даноците на имот во 2014 година изнесуваа 

1,8 проценти од БДП во 2014 година.
62

 Уделот на даноците на имот во вкупното оданочување 

изгледа многу висок во Обединетото Кралство, затоа што за одредени општински задачи се 

наплаќаат такси кои се поврзани со вредноста на недвижниот имот. Овие се сметаат за 

даноци на имот во даночната статистика на ОЕЦД, што може да го преувеличи нивото на 

приходи од даноци на имот во споредба со другите земји.
63
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Последно достапен податок за даноците на имот како % од БДП во Република Македонија е 

од 2007 година – според податоците на Заедницата на единиците на локалната самоуправа 

(ЗЕЛС), учеството изнесувало 0,5%.
64
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ПРИЛОГ II – ДАНОК НА ИМОТ И НА  

ПРОМЕТ СО НЕДВИЖНОСТИ ВО НЕКОИ  

ЗЕМЈИ ОД ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА65 

 
БУГАРИЈА

 

Данок на имот 

Сопствениците на згради и парцели кои се наоѓаат во Бугарија, како и плодоуживателите на 

недвижен имот се предмет на годишно оданочување на недвижности. Стапката на данок на 

недвижен имот варира во опсег од 0,01% до 0,45%. Таа е определена на општинско ниво и 

може да варира од година во година. Даночната основа за данок на не-станбен имот во 

сопственост на компаниите е повисокиот износ од даночната проценка и книговодствената 

вредност на имотот. Даночната основа за данок на недвижен имот во сопственост на физички 

лица или станбен имот во сопственост на компаниите е даночното вреднување на имотот. 

Данок на промет со недвижности 

Данокот се наплаќа при пренесување на недвижен имот или ограничени имотни права над 

недвижен имот. Даночната стапка е во опсег од 0,1% до 3% на даночната основа на имотот. 

Кога недвижниот имот се пренесува како подарок, даночната стапка е во опсег од 3,3% до 

6,6%. Важечката стапка се определува од соодветната општина. Данокот на пренос обично се 

плаќа од новиот сопственик на имотот, освен ако страните не се договориле поинаку. Ако 

новиот сопственик нема јасно присуство во земјата, данокот се плаќа од страна на 

продавачот. 

ХРВАТСКА 

Данок на промет со недвижности 

Данокот за пренос на недвижен имот во износ од 4% се однесува на пренос на недвижен 

имот, освен ако преносот на недвижен имот е предмет на ДДВ. Данокот за пренос на 

недвижен имот се плаќа од купувачот. Следниве трансфери на недвижен имот се предмет на 

ДДВ (ако ги пренесе хрватски ДДВ регистриран претприемач): трансфери на градежно 

земјиште; и трансфери на објекти (или делови од згради) пред првата употреба или ако 

поминале помалку од две години помеѓу периодот на првата употреба и датумот на пренос. 

ЧЕШКА 

Данок на имот 

Данокот на недвижен имот се состои од данок на земја и градежен данок. Имотот мора да се 

наоѓа во Република Чешка и да е евидентиран во земјишниот регистар. Стапката варира во 

зависност од видот и локацијата на имотот. Основните стапки на данок што се применуваат на 

зградите може да се зголемат во зависност од катноста, преовладувачка активност за која 

зградата се користи и локацијата. Општините исто така можат да издадат декрет за 

зголемување на основната даночна стапка или коефициент. 

Данок на промет со недвижности 

Од 2014 година, нов данок го замени поранешниот данок на пренос на недвижен имот (иако 

даночната стапка од 4% останува иста). Данокот се плаќа за пренос на сопственоста на 
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недвижностите. Во случај на купувања и размена, данокот се плаќа од страна на продавачот, 

освен ако страните не се согласат дека купувачот ќе плати. 

УНГАРИЈА 

Данок на имот 

Унгарските компании можат да бидат предмет на локален данок на земја или локален данок 

на градење. Максималната стапка на локален данок на градење може да изнесува 3,6% од 

пазарната вредност на објектите или 1100 форинти по квадратен метар (околу 3,5 евра по 

квадратен метар). Максималната стапка на локален данок на земја може да биде 3% од 

пазарната вредност на парцелата или 200 форинти по квадратен метар земјиште (односно 

приближно 1 евро за метар квадратен). Применетиот метод за пресметување на даночната 

основа зависи од општината.
66

 Даночната обврска се плаќа на две рати (чии рокови се 15 март 

и 15 септември). 

Данок на промет со недвижности 

Важно е да се напомене дека врз основа на неодамнешен судски случај, даночната основа 

треба да биде пазарна вредност без ДДВ. Стандардната стапка на данокот е 4% за стекнување 

на недвижен имот или акции на компанија за недвижнини во вредност до 1 милијарда 

форинти, како и 2% за вредност над овој износ. Сепак, максималната даночна обврска е 

ограничена на 200 милиони форинти по недвижен имот. 

ЦРНА ГОРА 

Данок на имот 

Данокот на имот се плаќа од страна на сопственикот на имотните права (сопственост, право на 

користење, итн.). Данокот на имот се плаќа на земјиште и згради. Основата на данокот на 

имот е пазарната вредност на имотот. Општо земено, стапките на данок на имот се движат од 

0,1% до 1%. За одредени видови на недвижен имот (на пример, хотели во крајбрежните 

области), стапката може да биде уште поголема (до 5,5%). Данокот се плаќа на две рати на 30 

јуни и 30 ноември, по приемот на даночната проценка која се издава до 31 мај за тековната 

година. 

Данок на промет со недвижности 

Стекнувањето на имотните права врз недвижностите (земјиште и згради) е предмет на 

оданочување освен ако трансакцијата е предмет на ДДВ. Даночната основа е пазарната 

вредност на недвижниот имот во моментот на неговото стекнување. Даночната стапка е 3%.  

ПОЛСКА 

Данок на имот 

Основата за оданочување за сите објекти е просторот на површината на зградата. За земјиште 

(и постојано користење на земјиште), тоа е површината. За конструкции (инсталации) се зема 

предвид вредноста на амортизацијата. За 2017 година максималните стапки за данок на 

недвижен имот не можат да надминат: 

• 0,75 злоти за метар квадратен за живеалишта; 

• 22,66 злоти по квадратен метар за објекти користени за деловни активности; 

• 2% од вредноста на објектите/инсталациите. 
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Данок на промет со недвижности 

Купувањето недвижен имот е предмет на 2% данок на пренос, дури и ако е ослободено од 

ДДВ. 

РОМАНИЈА 

Данок на имот 

Данокот на имот се состои од данок на земја и градежен данок. Данокот на земјиште се 

определува со земање предвид на површината на земјиштето во квадратни метри, статусот на 

локалитетот каде што се наоѓа земјиштето и областа и / или категоријата на користење на 

земјиштето, во согласност со релевантните упатства издадени од локалниот совет каде што се 

наоѓа земјиштето. За компаниите, данокот на згради обично се определува врз основа на 

бруто книговодствената вредност на објектот, во износ од 0,25% до 1,8% (обично 1,5%). За 

поединци, данокот на згради е однапред определен во зависност од видот на зграда. За 

даночни цели, ако компанијата не изврши ревалоризација на својата зграда за три 

последователни години, почнувајќи од четвртата година и се наметнува зголемена даночна 

стапка од 10 до 20% од бруто книговодствената вредност на зградата.  

СРБИЈА 

Данок на имот 

Во Србија, данокот на имот се плаќа од страна на сопственикот на имотните права 

(сопственост, право на користење, закуп итн.). Основата за данок на имот е пазарната 

вредност за повеќето субјекти, наместо нејзината книговодствена вредност. Секоја општина 

издава детални правила за пресметување на обврската за данок на имот. Субјектите кои ја 

искажуваат книговодствената вредност на имотот по методот на фер вредност ја користат 

книговодствената вредност како даночна основа. Стапката на данокот на имот за обврзници 

кои водат деловни книги не смее да надмине 0,4%, а за останатите е до 0,3% за земјиште, до 

0,4% за имотот со вредност до 10 милиони динари, по што прогресивно расте до 2%. 

Годишните даночни пријави се доставуваат до 31 март во тековната година. 

Данок на промет со недвижности 

Пренос на сопственост на недвижен имот кој не е предмет на ДДВ е предмет за пренос на 

данок со стапка од 2,5%. Даночниот обврзник е продавачот (т.е. пренесувачот на правото на 

сопственост, или лицето кое го издава или користи градежното земјиште). 

СЛОВАЧКА 

Данок на имот 

Општо земено, данокот на недвижности се применува на компаниите и поединците кои 

поседуваат земјиште и згради. Данокот се базира на површината на земјиштето и зградата, 

катноста на зградата, користењето и локацијата. Постои значителна флексибилност за 

локалните власти во одредувањето на овие стапки на данокот. 

Данок на промет со недвижности 

Данокот за пренос на недвижен имот е укинат во 2005 година. Нема значителни други 

давачки за пренос на земјиште или градби.  

СЛОВЕНИЈА 

Данок на промет со недвижности 

Преносот на недвижен имот или воспоставувањето и пренесувањето на правото на површини 

подлежи на данок на пренос на недвижности. Доколку се наплаќа ДДВ на трансакцијата не се 
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наметнува данок на промет (т.е. за градежно земјиште, нов недвижен имот – згради и 

земјиште во време на прва употреба или во рок од 2 години од првата употреба). Овој данок 

се плаќа по стапка од 2% од даночната основа. Даночната основа е продажната цена на 

недвижниот имот. 
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Оваа анализа дава преглед на европските состојби, трендови 
и најдобри практики во врска со даноците на имот, паралелно 
со детален преглед на состојбите во Македонија, а со фокус 

на даночното администрирање на Град Скопје. 
Истражувањето  е спроведено со цел да се дадат препораки за 

унапредување на квалитетот и праведноста на 
администрирањето на данокот на имот, данокот на промет со 
недвижности и данокот на наследство и подарок. Препораките 
се однесуваат на Градот Скопје, но можат да се применат и во 

останатите единици на локална самоуправа, а оние што се 
однесуваат на правата рамка се релевантни на националното 
ниво. Меѓу другото, анализата ги опфаќа и следниве области: 

начин на проценка на пазарна вредност на недвижностите, 
давање навремени и разбирливи информации на граѓаните за 

даночната постапка, наплата на даноците (вклучително и 
можности за преглед и плаќање преку е-платформи за 

даноци), жалбени постапки, како и даночни олеснувања и 
ослободувања. Содржаните информации произлегуваат од 

анкета на граѓаните на Скопје, анализа на секундарни извори 
на податоци и средби со претставници на институции и 

експерти во областа.

  

 

  
      
 

                                                                                                                          

 

 


