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Мал историјат  

Како резултат на успешната соработка на Министерството за финансии - Управа за јавни 
приходи и Амбасадата на Кралство Холандија во РМ, во изминатите две години беше 
релизиран Проектот – Модернизација на УЈП кои резултираше не само со реорганизација на 
даночната администрација, туку и со структурни реформи на македонскиот даночен систем.  

Успешниот трансфер и преземањето на надлежностите за наплата на социјалните 
придонеси, зајакнувањето и поголемата достапност на услугите на УЈП и подобрување на 
програмите за присилна наплата, овозможија олеснување на постапките за пријавување и 
плаќање на даноците и намалување на административните трошоци, пред се, за даночните 
обврзници, зголемување на наплатата на приходите, дури и во услови на економска криза, и 
најважно подобрување на перцепцијата на јавноста за професионалноста на УЈП,  што го 
покажаа и мерењата на задоволството на даночните обврзници од спроведените годишни 
анкети.   

Токму поради позитивните резултати од меѓусебната соработка на македонските даночни 
власти и холандската влада, тековниот проект за даночна реформа и модернизација на УЈП 
е продолжен за уште една година.  

Фокус на новиот проект за даночни реформи 

Како корисник на проектот, УЈП во период од 9 август 2010 до 8 август 2011 година, со 
техничка поддршка од Меѓународниот Монетарен Фонд и финансиски средства од 
холандската Агенција за меѓународен бизнис и соработка ќе треба да се фокусира на: 

• Зајакнување на функцијата „надворешна контрола“ (нови и напредни методи на 
контрола, компјутерски техники на контрола за големи претпријатија, напредни системи 
за утврдување на ризик...); 

• Зајакнување на наплатата на заостанатите долгови (реорганизација на програмите и 
човечките ресурси, подобрување на стратегиите и техниките на наплата, формирање на 
Центар за чување и аукција на запленети добра...); 

• Понатамошна специјализација на деловните процеси за различните категории на 
даночни обврзници, посебно за микро бизнисите;  

• Зајакнување на административната ефикасност преку автоматизирање на обработката 
на даночните пријави; 

• Понатамошно подобрување на системот за интегрирана наплата на социјалните 
придонеси и даноците; 

• Имплементирање на нови политики за менаџирање на човечките ресурси (воведување 
на “бонус-систем“); 

• Зајакнување на тренинг капацитетот на УЈП (формирање на Регионална даночна 
академија). 

Реалното зајакнување на капацитетите на даночната администрација, како крајна цел на овој 
проект, овозможува исклучителна потенцијална корист за даночните обврзници, односно 
намалување на трошоците преку пристап до подобрени бизнис процеси, електронски услуги 
и повисоко ниво на професионализам на даночните службеници. Од друга страна пак, 
подобрувањето на јавната перцепција за јавните услуги, понатаму ефективното 
испорачување на програмите, ефикасната наплата на приходите во Буџетот, повисокото 
ниво на продуктивност на вработените се главните бенефити поради кои УЈП и Владата на 
РМ ќе работат на имплементација и поддршка на овој проект. 
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