
D:\Sites\_Resources\MensLegis\STATII\Drugo\Атрактивен даночен режим мак.docx 
Page 1 of 2 

 

Атрактивен даночен режим 

 

Република Македонија направи брзи промени на правната регулатива минатата година. Ова беше 

предизвикано од побарувањата на инвеститорите, со посебен нагласок на привлекување на странски 

инвеститори. 

Најважните промени во регулативата беа направени во даночната легислатива. Македонија 

предмалку постана даночен рај во Европа. Новата влада воведе рамна даночна стапка за 

корпоративен и личен днок на приход. Во 2007 корпоративната стапка на данок е 12%, која е 

намалена на 10% последувателно. Претходната стапка на корпоративен данок беше 15%. 

Стапката на персонален данок на приход е исто така 12% во 2007 и 10% последувателно. 

Претходните стапки на личен данок беа 15%, 18% и 24% според приходот. Да се стимулираат 

додатни странски и домашни инвестиции, корпоративен данок не е за наплата на реинвестирани 

профити. 

Иницијативи базирани на данок 

Со новиот рамен данок од 10% Македонија го има еден од најатрактивните даночни пакети во 

Европа. Стапката на рамен данок воведува прост даночен систем кој стимулира успешни компании 

да ги подобрат операциите и профитеблиноста. Со овој атрактивен даночен пакет, додатни средства 

се обезбедени кои компаниите можат да ги користат да си ја подобрат конкурентноста. 

Додатно има посебни даночни иницијативи во технолошко развојните индустриски зони (ТИДЗ). 

Најваните се 10 годишни ослободувања од корпоративен данок и намалување на персонален данок 

на приход за 50% за период од пет години. По истекувањето на 10 годишното ослободување од 

корпоративниот данок, компаниите во овие зони ќе бидат во можност да добијат предност на 

изземањето на данокот каде реинвестирани профити се оданочени по нулта стапка.  

Ефективниот данок на личен доход изнесува 5%. Со цел д се избегне двојно оданочување на 

странски фирми лоцирани во Република Македонија, 34 договори за двојно оданочување беа 

направени на билатерална основа, од кои 25 стапуваат во сила. Се очекува дека останатите девет ќе 

бидат наскоро ратификувани. Даночниот систем овозможува транспарентни и ефикасни 

административни процедури. Даночен систем со основна даночна стапка дозволува проста 

пресметка и лесно пополнување на даночни приходи.  

Според извештајот од 2007 за Дуинг Бизнис на Светската Банка кој рангира 175 земји според 

леснотијата на вршење на работа, Македонија е рангирана 92 споредбено со почетниот ранг од 76. 

Со имплементација на едношалтерскиот систем за регистрација на компаниите и почеток на 

работата на Централниот Регистер, регистрантите мора да чекаат три дена од денот на 

поднесувањето на комплетната документација додека не се донесе одлука за регистрација. Владата 

работи интензивно на намалување на голем број на непотребни административни процедури. 

Постојат значајни реформи во Катастарот на Недвижен Имот за завршување и ажурирање на 

датабазите кои во моментов покриваат 62% од постоечкиот недвижен имот, зголемување од 20% 

споредбено со минатата година. 

Развојни зони 

Корисниците на ТИДЗ може да бидат домашни или странски природни или правни лица кои се 

регистрирани да извршат таква активност и имаат потпишано договор со основачот на зоната за 

нејзино користење. 

ТИДЗ е дел од територијата на Република Македонија која состои отцепен дел од зоната на 

царинење која е посебно оградена и маркирана. Содржи функционална тоталност во која 

комерцијаните активности се извршени во согласност со условите кои се пропишани со закон и чии 

царини или други даночни иницијативи се применливи. 

Внесени стоки кои влегуваат во ТИДЗ се изземени од ДДВ, вклучувајќи ги оние кои влегуваат во 

зоната од Македонија или се пренесени од друга ТИДЗ во Македонија. Ако основачот го платил 
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данокот на земјиште (вкупно или делумно) однапред, и вредноста на земјиштето според кое 

изнајмувањето на земјиштето однапред платено нема да се смени. 

Највеќе инвестиции се очекуваат во енергетскиот сектор. На 10 септември 1997, Законот за 

Енергетика беше промулгиран од Парламентот на Македонија. Законот ги регулира активностите во 

енергетскиот сектор и ја дефинира заштитата на животната средина. Според Законот, енергетскиот 

сектор е составен од производство на електрична енергија, пренос и дистрибуција, производство на 

јаглен и процесирање; производство и пренос на нафта; производство, транспорт и дистибуција на 

нафта; производство на термална, геотермална и други видови на енергетика, пренос и 

дистрибуција, пренос на енергија и напој на струја; трговија со енергетика. Целта на овој закон е да 

се имплементира правната основа на реформите на енергетскиот сектор и да се усогласи со ЕУ 

директивите.    

 


