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ABSTRACT 

 

Since its introduction, the need for certain companies’ financial statements to be audited 

by an independent external auditor has been a cornerstone of confidence in the world’s financial 

systems. The benefit of an audit is that it provides assurance that management has presented a 

‘true and fair’ view of a company’s financial performance and position. An audit underpins the 

trust and obligation of stewardship between those who manage a company and those who own it 

or otherwise have a need for a ‘true and fair’ view. Given the importance of its role, queries are 

often raised about the audit, the auditors and the stakeholders they serve. This master thesis aims 

to provide useful background information on what a financial statement audit is, the role of the 

auditor, the connections between the revision and tax evasion, and which new mechanisms 

should be introduced in order to reduce tax evasion. 

The underlying hypothesis is that the internal audit of financial statements has a 

significant impact on the reduction of tax evasion. 

Tax evasion is the illegal evasion of taxes by individuals, corporations, and trusts. Tax 

evasion often entails taxpayers deliberately misrepresenting the true state of their affairs to the 

tax authorities to reduce their tax liability and includes unhealthy tax reporting, such as declaring 

less income, profits or gain than actual earnings or overstating deductions. Tax evasion is an 

activity commonly associated with the informal economy. In contrast, tax avoidance is the legal 

use of tax laws to reduce the tax burden. Both tax evasion and avoidance can be viewed as forms 

of tax noncompliance, as they describe a range of activities that intend to subvert a state tax 

system, although such a classification of tax avoidance is not unconditional, given that avoidance 

is lawful, within self-creation systems. 

Key words: financial statements, audit, auditor, tax evasion, tax avoidance 

 



3 
 

АПСТРАКТ 

Потребата од ревизија на финансиските извештаи на одредени компании од страна 

на независен надворешен ревизор претставува камен- темелник на довербата на 

финансиските системи во светот. Придобивката од ревизијата е тоа што обезбедува 

сигурност дека менаџментот презентира “вистински и фер“ поглед на финансиските 

перформанси и позицијата на деловниот субјект. Ревизијата ја зацврстува довербата и 

обврската на раководството помеѓу оние кои управуваат со деловниот субјект и оние кои 

го поседуваат или на друг начин имаат потреба од “вистински и фер“ поглед. Со оглед на 

важноста на нејзината улога, често се поставуваат прашања за ревизијата, ревизорите и 

засегнатите страни на кои тие служат. Овој магистерски труд има за цел да обезбеди 

корисни информации во врска со тоа што претставува ревизијата на финансиските 

извештаи, која е улогата на ревизорите, како и за поврзаноста на ревизијата со даночното 

затајување, кои нови механизми може да се воведат, се со цел да се намали даночното 

затајување. 

Основната хипотеза е дека внатрешната ревизија на финансики извештаи има 

значајно влијание врз намалување на даночното затајување. 

Даночната евазија претставува незаконско затајување на даноците од страна на 

поединци, корпорации и фондови. Даночното затајување често пати наложува даночните 

обврзници намерно да не ги претстават вистинските состојби од нивната работа на 

даночните власти како би ја намалиле својата даночна обврска и би вклучиле нереален 

даночен извештај, како на пример: приказ на помали приходи, профит или добивка помала 

од реалната добивка или преувеличени одбивања. Даночната евазија е активност која 

најчесто се поврзува со неформалната економија. Спротивно на тоа, избегнувањето на 

данокот е законска употреба на даночните закони за намалување на даночното 

оптоварување. И затајувањето и одбегнувањето на данокот може да се сметаат како форми 

на непридржување кон данокот, бидејќи опишуваат низа активности со кои наштетуваат 

на даночниот систем на државата, иако ваквата класификација на избегнување на данокот 

не е безусловна, со оглед на тоа што избегнувањето е законско, во рамките на само-

креирани системи. 

Клучни зборови: финансиски извештаи, ревизија, ревизор, даночно затајување, 

одбегнување на данок 
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ВОВЕД 

 

Во услови на глобализација на светската економија револуционерно се менува 

финансискиот криминал. Организацијата на економиите која во услови на пазарен систем 

е доста сложена, како и поврзувањето на националните економии бараат поголемо знаење, 

соработка и претпазливост. Финансиските криминалци ги бараат и ги користат слабостите 

на финансиските системи во сопствената земја, но и во односите меѓу државите. 

Природата на финансискиот криминал се менува и мутира многу брзо. Дел од 

финансискиот криминал се финансиските измами. Земјите во развој и развиените земји се 

најчесто погодени од ДДВ измамите т.е. затајувањето на данок како широко 

распространета нелегална активност, што воедно претставува проблем на ова 

истражување. 

Според некои проценки направени во 2013 год, Европската Унија губи околу 1 

билион ЕУР јавни приходи годишно поради даночни измами и затајувања.
1
Со оглед на тоа 

што БДП на ЕУ достигнал 12,7 билиони ЕУР во 2013, на даночното затајување и измами 

отпаднале 7,9% oд БДП на годишно ниво. Како земја со средно ниво на приходи, која сè 

уште спроведува реформи во својата даночна администрација, даночниот систем и 

мерките насочени против даночната измама и затајување, со право може да се претпостави 

дека Македонија треба да очекува барем сличен сооднос помеѓу БДП и даночните измами 

и затајувања (7,9%) или барем 700 милиони ЕУР на годишна основа.
2
  

Даночните измами и затајувања имаат негативно влијае врз конкурентната 

позиција на компаниите кои ги плаќаат своите даноци, споредено со оние кои тоа го 

избегнуваат. Од друга страна, ваквите практики влијаат врз сите граѓани, бидејќи со ова се 

поткопува секојдневното функционирање на јавните услуги (пр. здравствената заштита, 

образованието, безбедноста, инфраструктурата итн.), што инаку би имале подобар 

квалитет и опсег. Понатаму, изгубените приходи поради даночните измами и затајувања 

најмногу влијаат токму врз најранливите групи во општеството со тоа што се намалуваат 

ресурсите за социјална заштита и за програмите за социјална помош. 

                                                           
1
 Francois, Lenoir, EU losing 1 trillion euros a year to tax dodging. Reuters (21.03.2013). Пристапено од: 

http://www.reuters.com/article/2013/04/12/us-eu-tax-vanrompuy-idUSBRE93B0KC20130412 (06.05.2018) 
2
 Пресметано со одземање на 7,9% oд БДП на Македонија за 2013 што се проценува на околу 10,2 милијарди 

УСД или 9,02 милијарди ЕУР 

http://www.reuters.com/article/2013/04/12/us-eu-tax-vanrompuy-idUSBRE93B0KC20130412
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Евиденто е дека и Република Македонија се соочува со проблемот на даночно 

затајување и измами. Управата за јавни приходи во Република Македонија, вршејќи ги 

своите законски надлежности, многу често открива даночни затајувања, даночни измами и 

разни начини и шеми на измами, а често пати во лавиринтите на измами и шемите на 

измами се инволвирани и даночни обврзници кои не се свесни дека се дел од измамите. 

Токму поради тоа се преземаат соодветни активности, со цел зајакнување на 

капацитетите и соработката на сите надлежни институции инволвирани во спречување и 

откривање на финансискиот криминал. Особeна важност има и степеност на даночна свест 

и процесот на едукација на даночните обврзници, несвесно да не бидат дел од 

финансискиот криминал. 

Еден од мотивите за изборот на темата беше и потребата за истражување на оваа 

тема која е актуелна од аспект на обезбедување на релевантни податоци за вреднувањето 

на деловните субјекти во Република Македонија. Во рамките на промените на севкупниот 

општествено економски амбиент во пазарни услови на стопанисување, деловните субјекти 

претставуваат посебни правни лица кои во одделни ситуации може да станат објект на 

проценка на нивната вредност. 

Значењето на ревизијата на финансиските извештаи се согледува во фактот дека 

секоја стратегиска, оперативна и тековна одлука донесена од менаџментот се основа на 

ревидираните финансиски извештаи. Квалитетното одлучување и правилното насочување 

на работењето ќе се оствари само со перманентен развој на ревизијата на финансиските 

извештаи кон што е насочен овој труд. Ревизијата на финансиските извештаи утврдува 

дали тие извештаи се изработени во согласност со општо прифатените сметководствени 

стандарди и дали тие на корисниците на финансиските извештаи им нудат објективно и 

независно мислење за вистинитоста на презентираните податоци во финансиските 

извештаи на деловните субјекти кои им се клиенти. Податоците од извршената ревизија се 

значајни во процесот на донесување деловни одлуки за успешно раководење на деловниот 

субјект. 

Целта на трудот е да се даде едно согледување на значењето и важноста од 

комплетирањето на ревизорскиот процес и издавањето на конечен ревизорски извештај, со 

што ќе се овозможи квалитетно презентирање на ревидираните финансиски извештаи, од 

кои ќе зависи и нивото на доверба кај екстерните корисници, купувачи и инвеститори, а 
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тоа ќе го води субјектот кон континуиран развој со можност за постигнување на своите 

цели и намери. 

Во првиот дел од трудот се дава објаснување за поимот ревизија, целите, задачите 

и предметот на ревизијата на финансиските извештаи. Истражувањето е насочено кон 

видовите ревизија, според предметот на испитување, според органот што ја спроведува, 

како и според подрачјето на испитување. Во овој дел се акцентира важноста на 

финансиските извештаи, воедно и дефинирањето на целите и видовите на ревизија. 

Во вториот дел се опишува поимот за финансиски извештаи и видови на 

финансиски извештаи, тука се споменува и поимот за финансиска ревизија, потоа за 

финансиските извештаи како основен извор на информации и како предмет на ревизија, 

објаснето е како ревизијата влегува во функција на формирање на мислење за 

финансиските извештаи, како и за постапката на ревизија на финансиски извештаи. 

Во третиот дел од трудот е разработена и темата за даночно затајување, со посебен 

акцент на поврзаноста на ревизијата на финансиските извештаи со даночното затајување. 

Во последниот, четвртиот дел од магистерскиот труд извршена е анализа на 

состојбата со даночното затајување во Република Македонија. 

За реализација на целите на истражувањето употребени се соодветни методи и 

техники за истражување. 
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ТЕОРЕТСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

1. Хипотези на истражување 

 

Основна хипотеза:  

Основна хипотеза при изработка на магистерскиот труд е следната: “Внатрешната 

ревизија на финансиски извештаи има значајно влијание врз намалувањето на даночното 

затајување.“ 

 

Помошни хипотези во магистерскиот труд се следните:  

 Даночните приходи од пензиско и инвалидско осигурување и придонесите за 

здравствена заштита во Република Македонија во последно време се зголемиле, и 

покрај намалување на даночните стапки.   

 Според Управата за јавни приходи даночното затајување и неиздавањето на 

фискални сметки биле главните причинители за пријавување на нерегуларности во 

текот на периодот 2006-2013 година.   

 Од неколкуте анкети за скриената економија помеѓу деловните субјекти, кои УЈП 

ги спроведила на територијата на РМ, се покажало дека половина од анкетираните 

субјекти се согласиле дека даночниот систем е добар и поволен за развој на 

бизнисите, иако релативно мал број од граѓаните потврдуваат дека секогаш им се 

издаваат сметки кога купуваат намирници.   

 Голем е бројот на деловни субјекти кои потврдуваат дека ‘манипулирањето со 

ДДВ’ и ‘користењето сметководствени трикови за плаќање на пониски даноци’ се 

применуваат во нивните сектори. 

 Стручната и професионална примена на посебните истражни мерки придонесува за 

ефикасно сузбивање на организираниот криминал во Република Македонија во 

делот на даночното затајување. 
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2. Методи и техники на истражување 

 

Во согласност со поставените хипотези, предметот и целта на истражувањето ќе 

бидат применети следниве истражувачки постапки за собирање, обработка и 

интерпретација на податоците и добиените сознанијата, и тоа: 

 

Општи методи:  

 хипотетичко – дедуктивен метод;  

 индуктивно – дедуктивен метод; и  

 аналитичко – синтетички метод. 

 

Посебни методи:  

- компаративен метод;  

- метод на анализа на содржината. 

 

Техники и инструменти:  

- прашалник.  

 

3. Определување на предметот на истражувањето 

 

3.1 Теоретско одредување на предметот на истражување 

 

Самиот термин „ревизија“ етимолошки потекнува од латинскиот збор “revidere“ 

што во превод значи “да се испита“, “да се изврши преглед“ и од новолатинскиот збор 

“revisio“ , што значи “повторно да се прегледа“, “одново да се погледа“, “уште еднаш да се 

види“ заради испитување и просудување. Во англиското јазично подрачје за ревзија се 

употребува поимот “audit” што потекнува од латинскиот збор  “audite” со значење да се 

чуе, т.е да се слушне. Изворното толкување на поимот ревизор во англискиот јазик е “оној 

кој што слуша” и од него е изведен поимот ревизија, кој без оглед на своето дамнешно 
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потекло, до денес ја задржал оригиналната форма. Имено, од почетокот на развојот на 

ревизијата, ревизорот своите активности ги споредувал преку сослушување на усните 

извештаи на обврзниците за ревизија. Поради ваквото определување на поимот, ревизијата 

во литературата се идентификува со “душевно повторување на активностите” што 

укажува и на нејзиниот карактер во функција на проверка на работењето. Поконкретно, 

ревизијата претставува дополнително проверување на секојдневните деловни настани, 

што се врши врз основа на постојаните документи, но за разлика од контролата, таа има 

главно корективен карактер.  

Во најширока смисла на зборот, ревизијата претставува средство со помош на кое 

едно лице се уверува (од страна на друго лице) во квалитетот, состојбата или статусот на 

некое предметно прашање, што другото лице го испитувало. Потребата од ревизија 

настанува поради тоа што првоспоменатото лице е во дилема или се сомнева во 

квалитетот, состојбата или статусот на релативното предметно прашање, а не е во состојба 

да го отстрани таквото сомневање или дилема
3
. 

Ревизијата најкратко може да се дефинира како инспекција и верификација на 

точноста на финансиските податоци и извештаи. Таа е систематски процес на објективно 

прибирање и оцена на докази поврзани со извештаите за економските настани и резултати, 

со цел да се потврди степенот на кореспондентност помеѓу постоечките извештаи за 

работењето и однапред утврдените критериуми и да се дистибуираат добиените резултати 

до заинтересираните страни. 

Основната компонента на процесот на ревизија е прибирање на докази во врска со 

извештаите за економските настани и резултатите од работењето. При спроведувањето на 

ревизијата, ревизорот добива финасиски извештаи од деловниот ентитет – субјектот на 

ревизијата што треба темелно да ги провери и врз основа на спроведените испитувања, да 

оформи и изрази експертско, објективно и пред се независно мислење. 

Финансиските извештаи претствауваат документи кои што ги изработува 

организацијата и податоците кои што ги содржат мора да бидат веродостојни и точни, и 

токму поради утврдување на нивната точност, тие подлежат на ревизија. 

Ревизијата ќе биде ставена во функција да ги задоволува интересите на определени 

корисници на ревизорски услуги само доколку ревизорот собере докази за економските 

                                                           
3
 Дефиниција според  Tom Lee 
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настани и резултати, едноставно за да се утврди дали тие адекватно се презентирани во 

финансиските извештаи, дали биле во согласност со утврдените критериуми. Ревизијата 

претставува независно испитување и давање изразување мислење за финансиските 

извештаи на организацијата, што е извршено во согласност со барањата на поставената 

задача и соодветните законски и професионалните обврски, односно соодветната 

регулатива. 

Кога станува збор за дефинирање на ревизијата од страна на професионални 

асоцијации со изградена репутација во светски рамки, заслужува да се обрне внимание на 

следната дефиницијa: “Ревизијата претставува независно испитување на финансиските 

извештаи или на оние финансиски информации што се однесуваат на субјектот, профитно 

ориентиран или не, без оглед на неговата големина или законска форма, кога таквото 

испитување е поттикнато со намера да се изрази мислење за нив” 
4
.  

Ревизијата сфатена како метод на испитување има цел да помогне во одговорноста 

и контролата при водењето на економските и финансиските активности во комапанијата. 

Таа и пред се нејзиното независно мислење, им гарантира на корисниците на 

информациите од финансиските извештаи дека нивните одлуки или постапки нема да 

бидат преземени врз непознати и неревидирани деловни финансиски настани.  

Значењето на ревизијата на финансиските извештаи се согледува во фактот дека 

секоја стратегиска, оперативна и тековна одлука донесена од менаџментот се основа на 

ревидираните финансиски извештаи. Квалитетното одлучување и правилното насочување 

на работењето ќе се оствари само со перманентен развој на ревизијата на финансиските 

извештаи кон што е насочен овој труд. Ревизијата на финансиските извештаи утврдува 

дали тие извештаи се изработени во согласност со општо прифатените сметководствени 

стандарди и на корисниците на финансиските извештаи им нуди објективно и независно 

мислење за вистинитоста на презентираните податоци во финансиските извештаи на 

деловните субјекти кои им се клиенти. Податоците од извршената ревизија се значајни во 

процесот на донесување деловни одлуки за успешно раководење на деловниот субјект.  

Во рамките на овој магистерски труд, покрај ревизијата на финансиските извештаи, 

уште важно ни е и даночното затајување. Секојдневно сме сведоци на различни појави на 

“даночни скандали“ за даночно затајување. Даночното затајување е тешко кривично дело 

                                                           
4
 Дефиниција според IFAC 
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и даночниот обврзник се казува со парична казна, а одговорното лице во правното лице со 

казна затвор. Дури и ненамерното и несвесното намалување или помалку искажување на 

даноци во пријавите без да се земат во предвид причините за таквото настанување, од 

страна на даночните инспектори постои сомневање за сторен криминал и се поведува 

постапка за даночно казнено дело, односно даночно затајување. 

 

3.2 Појмовно-категоријален апарат 

 

За потребите на овој труд, следните поими ќе значат: 

„Ревизија” е независно испитување на финансиските извештаи или 

консолидираните извештаи и на финансиските информации, со цел да се изрази мислење 

во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната усогласеност со прифатената 

рамка за финансиско известување;
5
  

„Законска ревизија” е задолжително испитување, постапки, проверки и 

уверувања на годишната сметка и/или финансиските извештаи или консолидираната 

годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се вршат врз основа на 

закон во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни 

објави на IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази 

мислење, заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и 

нивната усогласеност со прифатената рамка за финансиско известување;  

„Договорна ревизија“ е незадолжително испитување, постапки, проверки и 

уверувања на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната годишна 

сметка и на други финансиски информации, кои се вршат врз основа на договор во 

согласност со Меѓународните стандарди за ревизија на IFAC и други релевантни објави на 

IFAC прифатени и објавени во Република Македонија со цел да се изрази мислење, 

заклучок или уверување во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната 

усогласеност со прифатената и друга рамка за финансиско известување;  

„Субјект на ревизија” е правно лице чии финансиски извештаи се предмет на 

ревизија согласно со Законот за трговските друштва;  

                                                           
5
 http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-understanding-financial-statement-audit.pdf (25.09.2017) 

http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-understanding-financial-statement-audit.pdf
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„Поврзани субјекти” се субјекти кои со субјектот на ревизија се поврзани со 

економски, финансиски или друг вид интерес;
6
  

„Ревизор” е физичко лице кое поседува уверение за ревизор издадено од 

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија и кое е регистрирано во 

Регистарот на ревизори согласно со закон;  

„Друштво за ревизија“ е трговско друштво регистрирано согласно Законот за 

трговските друштва и кое има добиено лиценца за работа од Советот за унапредување и 

надзор на ревизијата на Република Македонија и е регистрирано во Регистарот на друштва 

за ревизија согласно со закон;  

„Овластен ревизор-трговец поединец“ е физичко лице регистрирано согласно 

Законот за трговските друштва и кое има добиено лиценца за овластен ревизор и лиценца 

за работа од Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија и е 

регистрирано во Регистарот на овластени ревизори-трговци поединци согласно со закон; 

„Финансиски извештаи“ - претставуваат средство преку кое деловниот субјект ги 

пренесува финансиските информации кон вработените и јавноста и преку нив се врши 

проценка на финансиското “здравје“ на деловниот субјект. Никој не може со сигурност да 

ја предвиди финансиската иднина на деловниот субјект. Финансиските извештаи и 

информациите кои тие ги даваат можат да дадат одредени насоки и се значајни за многу 

одлуки. 

„Ревизија на финансиски извештаи“ - претставува една од суштествените 

активности во услови на отворена пазарна економија, кога на секоја компанија доколку 

исполни определени услови и се дава можност да учествува на берза, и да привлече 

капитал кој што и е неопходен за понатамошно успешно работење. Исто така во процесот 

на инвестирање, инвеститорот при донесувањето на одлуката се базира на ревидираните 

финансиски извештаи со кои ќе ја поткрепи својата одлука дали да инвестира во неа или 

не. Имено, доколку постојат ревидирани финансиски извештаи инвеститорот е сигурен 

дека тие ја претставуваат стварната слика на компанијата во која сака да инвестира, со 

што неговиот ризик при инвестирање би се сведил на минимум;
7
 

                                                           
6
 http://www.revident.ba/public/files/revizija-financijskih-izvjestaja-gospodarskih-drustava.pdf  (25.09.2017) 

7
 http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-understanding-financial-statement-audit.pdf (12.01.2018) 

http://www.revident.ba/public/files/revizija-financijskih-izvjestaja-gospodarskih-drustava.pdf
http://download.pwc.com/ie/pubs/2014-pwc-ireland-understanding-financial-statement-audit.pdf
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„Ревидирани финансиски извештаи“ - Под ревидирани извештаи се подразбира 

сет на финансиски извештаи кои се проверени од овластени ревизори, и е потврдено дека 

сите податоци во врска со финансиската сотојба на компанијата се точни и целосни. Треба 

да се напомене дека ревизијата врши испитување и оцена не само на финансиските 

извештаи и сметководствените процеси, туку со нејзина помош се испитува целокупното 

работењето на деловниот субјект, хиерархиската поставеност, организираноста на 

неговите деловни функции, како и начинот на донесување и спроведување на стратегиски 

деловните одлуки;  

„Независност“ – овој поим го потенцира фактот дека ревизијата, односно 

ревизорот како субјект кој ја спроведува ревизијата мора да биде целосно независен при 

донесувањето на своето мислење во врска со финансиските резултати.  

„Испитување на финансиските извештаи“ - како поим упатува на тоа дека 

ревизијата треба да се базира на општо прифатените правила и техники со кои се утврдува 

ефикасноста и интегритетот на контролниот систем, како и прецизноста, точноста и 

потполноста на сметководствените искази, се со цел да му се овозможи на ревизорот да го 

оформи своето ревизорско мислење.  

„Компетентно мислење“ - како поим упатува на фактот што овластениот ревизор, 

дури и во случај кога изразува позитивно мислење за реалноста и објективноста на 

презентираните финансиски извештаи, во принцип, не дава гаранција за апсолутната 

точност на ревидираните извештаи, туку само дава свое мислење. А од друга страна, 

изразувањето на мислење представува писмен извештај за мислењето на ревизорот во 

врска со ревидираните финансиски извештаи. 

„Даночен систем“ - Даночниот систем претставува збир на даноци, такси, 

придонеси и други јавни приходи коишто се воведени во една земја и поврзани во целина, 

преку кои се остваруваат целите на даночната политика на земјата. Иако терминот систем 

укажува на постење складност во односот на елементите што го сочинуваат тој систем, 

сепак, во практиката се покажува дека оданочувањето во многу држави претставува 

примена на различни даночни инструменти, каде што секој има своја цел и начин на 

опфаќање на економската моќ на обврзникот. Даночниот систем покрај тоа што ги опфаќа 

стандардните даноци што се сретнуваат во поголем број на развиени земји (како што се: 

данокот на додадена вредност, данок на доход, даноци на имот и сл.), содржи и бројни, 
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сосема специфични фискалитети, чиешто учество е мало, но сепак се воведени со некоја 

посебна цел. 

„Даноци“ – Даноците претставуваат принудно собирање средства од поединци, 

фирми и организации, од различни видови даночни обврзници, за финансирање на јавните 

добра и услуги. 

„Даночен обврзник“ е субјект или граѓанин којшто остварува определена дејност 

и според некој од даночните закони е обврзан да плаќа даноци. Кај секој вид данок важно 

е да се определи кој е даночен обврзник, даночен исплатител, на чиј товар паѓа данокот и 

кој треба да го плати. 

„Даночна основа“ е оној обем и износ од предметот на оданочување врз кој се 

пресметува данок. Даночната основа овозможува, со примена на даночната стапка, која за 

секој вид данок е определена со посебен закон, точно да се утврди даночната обврска која 

даночниот обврзник треба да ја плати. Разликуваме повеќе видови даночни основи, како 

што се: основа по количина и основа по вредност, и паушална и вистинска основа. 

„Даночната стапка“ е процентот, односно делот што треба да се плати во вид на 

данок, а се пресметува како процент од основицата за оданочување. Во зависност од видот 

на данокот, постојат и различни даночни стапки што се движат, во нашата земја, од 0,10% 

од основата (кај данокот на имот), па до 18% од основата (кај данокот на додадена 

вредност). 

„Кривично дело“ - Согласно член 279 од Кривичниот законик кривично дело 

претставува кога некој намерно ќе го одбегне целосно или делумно плаќањето на данокот, 

придонес или некоја друга давачка на која е обврзан со закон, дава лажни податоци за 

своите приходи или други факти од влијание за утврдување на износот на ваквите обврски 

или пријави помалку или не пријави приход.
8
   

„Даночно затајување“ – претставува тешко кривично дело и даночниот обврзник 

се казува со парична казна, а одговорното лице во правното лице со казна затвор. Дури и 

ненамерното и несвесното намалување или помалку искажување на даноци во пријавите 

без да се земат во предвид причините за таквото настанување, од страна на даночните 

инспектори постои сомневање за сторен криминал и се поведува постапка за даночно 

казнено дело, односно даночно затајување. Во истражната постапка, доказ дали ќе се 

                                                           
8
 http://www.kaunt.mk/Home/Page/21 (12.01.2018) 

http://www.kaunt.mk/Home/Page/21


18 
 

покрене обвинение против сторителот најмеродавен доказ е извршеното вештачење од 

страна на стручно лице.
9
   

„Избегнување на данокот“ е правно користење на даночниот режим во сопствена 

предност, да се намали износот на данокот кој се плаќа во рамките на законот.   

„Ублажување на данокот” - синоним за избегнување на данокот и доста често се 

употребува од страна на даночните советници како алтернатива на избегнување на 

данокот. Овој термин во некои земји се користи за да се направи разлика од избегнување 

на данокот предвидени од страна на законодавците кога се користат дупките во законот.  

  

3.3 Операционално определување на предметот на истражување 

 

Операционалното определување на предметот на истражување се состои од шест 

сегменти, и тоа: 

1. Чинители во Моделот на Анализа на ревизијата на финансиските извештаи и 

поврзаноста со даночното затајување се: деловните ентитети – субјекти на ревизијата кои 

треба темелно да се проверат од страна на ревизорот и врз основа на спроведените 

испитувања да оформи и изрази експертско, објективно и пред се независно мислење; 

ревизорот; друштвото за ревизија; организациите; менаџментот на компаниите; даночните 

обврзници – правни лица и сл. Собирањето на информации и донесувањето на одлуки се 

дел од спроведувањето анализа на ревизијата на финансиските извештаи и поврзаноста со 

даночното затајување, што значи дека даночните инспектори од Министерството за 

внатрешни работи на Република Македонија и службениците во Управата за Јавни 

приходи во Република Македонија се чинители на моделот.  

2. Условите за ефикасно спроведување на анализа на ревизијата на финансиските 

извештаи и поврзаноста со даночното затајување директно се поврзани со психолошки, 

општествено – економски и политички услови. Психолошките услови се директно 

поврзани со менталната свест на даночните обврзници кои свесно и намерно ќе го 

одбегнат целосно или делумно плаќањето на данокот, придонесот или некоја друга 

давачка на која се обврзани со закон, даваат лажни податоци за своите приходи или други 

                                                           
9
 http://www.jpacademy.gov.mk/ (12.01.2018) 

http://www.jpacademy.gov.mk/
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факти од влијание за утврдување на износот на ваквите обврски или пријавуваат помалку 

или не пријавуваат приход. Општествено – економските услови генерално се 

однесуваат на прифаќањето на финансиските импликации од избегнувањето на обврската 

за плаќање на данок од страна на општествените чинители. Политичките услови се 

врзани на две нивоа и тоа вистинско политичко ниво, што значи политичка волја на 

министерско ниво и политика на работење во рамки на министерството каде донесувачите 

на одлуки на стратешко ниво ќе направат план со кој ќе придонесат за спречување на 

кривичните дела од овој тип. 

3. Учесниците во анализата на ревизијата на финансиските извештаи и 

поврзаноста со даночното затајување може да ги класифицираме како непосредни и 

посредни. Непосредни учесници се: субјектите на ревизија т.е. деловните субјекти и 

даночните обврзници. Посредни учесници се ревизорите, Управата за Јавни Приходи 

(УЈП) на РМ и Министерството за Внатрешни Работи (МВР) на РМ, бидејќи сите според 

дефиниран начин, кој ќе биде обработен во магистерскиот труд, учествуваат во анализата. 

4. Мотивите, интересите и целите се повеќе од јасни - вреднување на деловните 

субјекти во Република Македонија и создавање на услови за перманентен развој на 

ревизијата на финансиските извештаи како би се овозможило донесување на правилни 

деловни одлуки и квалитетни насоки за успешно раководење на деловниот субјект. 

5. Активностите во имплементацијата и работата согласно анализата на ревизијата 

на финансиските извештаи и поврзаноста со даночното затајување треба да бидат 

постојани, рационални, иницирачки и плански. Постојаноста подразбира долгорочно 

унапредување на работењето на јавните служби во Република Македонија, конкретно на  

УЈП и МВР на РМ. Постојаното/долгорочно работење согласно анализата ќе овозможи 

спречување на економскиот криминал во државата од една страна, како и политички, 

економски и социјални придобивки за државата од друга страна. Рационалноста е 

основата на анализата, бидејќи рационалното спроведување на истата ги квантифицира 

резултатите врз чија основа потоа би се превзеле мерки од страна на јавните служби 

инкорпорирани во анализата за надминување на постоечката состојба во Република 

Македонија. Поголемо знаење и поголем ангажман води кон подобра организација и 

насоченост на јавните служби во извршување на задачите. И уште еднаш ќе нагласам дека 

анализата на финансиските извештаи и поврзаноста со даночното затајување произведува 
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знаење а новодобиеното знаење/сознание води кон инцирање на нови проактивни мерки 

во борбата против економскиот криминал. Планското работење води кон подобри 

резултати а една од задачите на единицата за анализа е планирање на активности. 

Планирање врз основа на добиено знаење води кон организирано извршување на задачите,  

а со тоа и спречување или намалување на ризикот од појава на економски криминал. 

6. Очекувани резултати од имплементацијата на анализата на финансиските 

извештаи се многубројни. Пред се, спроведувањето на анализата ќе значи организирано, 

планско и рационално работење на ревизорите и јавните служби, изведување на знаење за 

феноменологијата и етиологијата на економскиот криминал, донесување на одлуки кои се 

засноваат на знаење/сознанија, спроведување на потребните мерки и други. 

 

3.4 Дисциплинарно одредување на предметот на истражување 

 

Дисциплинарното одредување на истражувањето на овој труд го гледам исклучиво 

во научната дисциплина методологија на истражување на криминалитетот. 

Методологијата на истражување на криминалитетот и анализата на ревизијата на 

финансиските извештаи, како и поврзаноста со даночното затајување имаат ист интерес на 

истражување. Методологијата и анализата имаат за цел да произведат знаење/сознание, па 

во тој контекст ги дефинираат поимите за изведување на знаење/сознанија, преку 

спроведување на соодветни методи, техники и инструменти за собирање на податоци и 

информации, вршат обработка на податоците, нивно користење, анализа и донесување 

заклучоци во врска со истражувањето. Во изведувањето на знаењето користат варијабли, 

индикатори, профили.  

 

3.5 Временско и просторно одредување на предметот на истражување 

 

Временскиот период на истражувањето ќе го опфати периодот од месец јануари 

2013 година до месец јануари 2016 година како би се опфатил еден подолг период во кој 

најнапред ќе се утврди состојбата со даночните измами, а потоа и ќе се утврди и спореди 
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напредокот во овој поглед. Исто така подобро би се утврдиле мерките и пристапите во 

борбата против економскиот криминал во Република Македонија. 

Просторното одредување е ограничено на територијата на Република Македонија, 

но во истражувањето ќе бидат вклучени и компаративни резултати од анализа на  

ревизијата на финансиските извештаи и поврзаноста со даночното затајување на некои 

држави од соседството на Република Македонија. 

 

4. Научна и општествена оправданост на трудот 

 

Општественото и научното значење на ова истражување тргнува од самите 

очекувања за конкретната тема. Истражувањето на тема “Ревизија на финансиски 

извештаи и поврзаност со даночно затајување“ е димензионирано да даде научен одговор 

зашто е потребна ревизија на финансиските извештаи, што подразбира кој треба да ја 

спроведе, каква е поврзаноста со даночното затајување и кои се финалните придобивки.   

Општествената оправданост на ова истражување е повеќенаменска. Прво ќе се 

согледаат постоечките услови, можности и организација за спроведување на ревизија на 

финансиските извештаи. Од друга страна ќе понуди основа за креирање на стратегија за 

борба против економскиот криминал т.е. даночното затајување. Оправданоста е значајна и 

поради фактот што научно истражување на дадената тема ќе ја отслика реалната ситуација 

која владее во Република Македонија, а се однесува на темата.  

Научната оправданост на истражувањето се состои во фактот што 

мултидисциплинарниот пристап во истражувањето ќе придонесе кон добивање на нови 

теоретски и емпириски сознанија кои ќе можат практично да бидат искористени во 

научната теорија. Добиените научни знаења ќе овозможат креирање на нов научен 

пристап во борбата против економскиот криминал, во поглед на даночното затајување. 
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ПРВ ДЕЛ – Улога и предмет на ревизијата, видови ревизија 

 

1. Цели и задачи на ревизија 

 

1.1 Цели на ревизијата во услови на современо работење 

 

Во меѓународните стандарди за ревизија (во понатамошниот текст МСР) не постои 

посебна дефиниција за поимот ревизија, но во рамките на МСР 200 Општи цели на 

независниот ревизор и вршење на ревизија во согласност со МСР, прецизирано е дека 

целта на ревизијата подразбира зголемување на довербата во финансиските извештаи. За 

да се постигне оваа цел, потребно е “ревизорот во разумна мера да се увери дека 

финансиските извештаи се земени во целина, дека не содржат материјално погрешни 

искази, без оглед дали причината е криминална работа или грешка. Уверувањето во 

разумна мера претставува висок степен на уверување.“
10

 

Меѓународните стандарди за ревизија бараат ревизорот да изрази независно 

компетентно мислење и да оствари професионален скептицизам преку планирање и 

вршење на ревизија “меѓу другото преку следните постапки: 

- да го утврди и процени ризикот од материјално погрешните искази, без оглед 

дали се причинети од криминална работа или грешка, врз основа на разбирање 

на ентитетот и неговото окружување, вклучувајќи и интерна контрола на 

ентитетот, 

- да набави доволно адекватни докази за тоа дали постојат материјално погрешни 

искази, по пат на осмислување и примена на соодветни одговори на проценети 

ризици, 

- да формира мислење за финансиските извештаи кое се базира на заклучоците 

кои се донесуваат врз основа на собраните ревизиски докази.“
11

  

Формулации кои се користат за изразување на мислењето на ревизорот се “давање 

вистинита и објективна слика“ или “правилен приказ, во сите важни аспекти“, и 

                                                           
10

 Меѓународни стандарди и соопштенија за ревизија, контрола на квалитет, преглед, останати убедувања и 

сродни услуги (2015), Одбор за Меѓународни стандарди на ревизија и убедување, IFAC, p.85 
11

 Ибид. 
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претставување на еквивалентни термини. Меѓутоа, некои експерти сметаат дека овие 

формулации значајно се разликуваат. Тие тврдат дека терминот “правилен приказ“ значи 

дека финансиските извештаи се во согласност со законите и прописите. Од друга страна, 

термините “вистинито и објективно“ вклучуваат и веројатно отстапување од законите и 

прописите во случај кога тоа отстапување нуди “објективна слика“. Наспроти овој став, од 

поголем дел теоретичари и практичари на ревизија е усвоен став дека станува збор за 

еквивалентен термин. Наведената разлика во мислењата потекнува од тоа дали станува 

збор за заговорници и прифаќачи на британската школа, кои се заговорници на терминот 

“даваат вистинита и објективна слика“, или станува збор за експерти од САД, кои го 

преферираат теминот “правилно презентирање“. Сепак, може да се заклучи дека и во 

двата случаи станува збор за едно исто. 

Постапката за оценка на реалноста и објективноста на финансиските извештаи е 

дефинирана од ревизиските стандарди, кодексот на професионална етика и законските 

прописи. Вршењето ревизија на финансиските извештаи во Република Македонија се 

врши во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (International Standards of 

Auditing – ISA) кои ги носи Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување 

(International Auditing and Assurance Standards Board - IAASB) при Меѓународната 

сметководствена федерација (IFAC). 

Едноставна, но ефективна дефиниција за ревизија даваат Horngren и соработниците 

според која ревизијата претставува “испитување на финансиските извештаи и 

сметководствениот систем на деловниот субјект од страна на ревизори.“
12

    

Многу поопширна дефиниција за ревизија е дадена од страна на Американскиот 

институт на овластени јавни сметководители според која: 

“Ревизијата е систематски процес на непристрасно прибирање и вреднување на 

доказите за некои тврдења кои се однесуваат на економските активности и настани. 

Ревизијата има за цел утврдување на степенот на кореспондентност меѓу дадените 

тврдења и некои претходно дефинирани критериуми, како и соопштување на резултатите 

од тие споредби на заинтересираните корисници“.
13

 

                                                           
12

 Horngren, C.T., Harrison, Jr..W., and Oliver, S. (2012), Accounting, Nine Edition, Prentice Hall New Jersey, 

p.359  
13

 Андриќ М., Крсмановиќ Б. и Јакшиќ Д. (2012), Ревизија – теорија и пракса, Пролетер АД, Бечеј, Суботица, 

стр.20, според Ricchiute, D. (1989), Auditing – principles and standards, Boston, pp.215 
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Според член 4 од Законот за ревизија на Република Македонија (“Службен весник 

на РМ“, бр.158/10 и 135/11), ревизијата се дефинира како “независно испитување на 

финансиските извештаи или консолидираните извештаи и на финансиските информации, 

со цел да се изрази мислење во врска со нивната вистинитост и непристрасност и нивната 

усогласеност со прифатената рамка за финансиско известување“
14

. 

Корисниците на финансиските извештаи и извештаите на независните ревизори 

може да се поделат на интерни и екстерни корисници. Најзначаен интерен корисник е 

раководството на деловното претпријатие, додека екстерните корисници го сочинуваат 

сегашните и потенцијалните идни инвеститори, заемодавци, купувачи, добавувачи, 

владата и нејзините агенции, како и јавноста. Нивниот комплексен и специфичен однос и 

заинтересираноста околу информациите од ревизорските финансиски извештаи во 

пазарната економија ќе бидат подетално разработени во следната подточка за задачите на 

ревизијата.  

По дефинирањето на ревизијата неопходно е да се опфатат нејзините цели. Оттука, 

основната цел на ревизијата е да му овозможи на ревизорот да изрази мислење за тоа дали 

финансиските извештаи, по сите важни прашања, се составени во согласност со 

утврдената рамка за финансиско известување. 

Ревизорот врши ревизија така што декомпонира финансиски извештаи во 

билансните позиции и книжење / објавување на видот на трансакции во текот на годината. 

Ревизорот потоа се насочува кон побарувањата на менаџментот: 

- Почеток на година, во тек на година и на крај на година 

- Биланс на состојба     

- Биланс на успех 

- Дневник 

- Главна книга 

- Биланс на состојба  

- Биланс на успех. 

Барањата на менаџментот се изјави на раководството кои се однесуваат на 

видовите на трансакции и Билансните позиции во финансиските извештаи. Постојат пет 

видови на барања: 

                                                           
14

 https://www.finance.gov.mk/files/u11/zakon_revizija.pdf (16.04.2018) 

https://www.finance.gov.mk/files/u11/zakon_revizija.pdf
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1. Постоење или појава – Средствата и изворите на средства постојат на 

денот на составување на билансот на состојба, а забелешките од 

трансакциите всушност се појавиле (се случиле) во денот на 

сметководствениот период (деловната година); 

2. Комплетност – Опфатени се сите трансакции и билансни позиции кои треба 

да бидат вклучени во сите финансиски извештаи; 

3. Вреднување или алокација – Средствата, изворите на средства, приходите 

и расходите се вклучени во финансиските извештаи во соодветни износи; 

4. Права и обврски (сопственост) – Имотот (средствата) се право на 

компанијата или претпријатието, а туѓите извори на средства се обврска на 

компанијата или претпријатието на денот на составување на финансиските 

извештаи; 

5. Презентација и објавување – Компонентите на финансиските извештаи се 

соодветно класифицирани, опишани и објавени. 

Ревизорот врши ревизија така што врши проверка на трансакциите кои се случиле 

во текот на годината и проверка на конечната состојба на сметките на крајот од годината. 

Ако ревизорот ги проверил сите трансакции, тогаш не мора да ја проверува состојбата на 

сметката. Меѓутоа, поради тоа што ова не е практично, ревизорите се одлучуваат за форма 

која дава најдобри резултати, а тоа е: 

Прибирање на потребни ревизорски докази по пат на комбинација на проверката на 

книжењата (трансакциите) кои настануваат во текот на годината и конечното салдо кое 

постои на крајот од годината.   

 

1.2 Задачи на ревизијата во пазарната економија 

 

Ако се поаѓа од премисата дека главна задача на ревизијата е испитување и 

изразување на мислењето за објективност на реалноста на финансиските извештаи 

(биланс, добивање на пресметка и загуба од тој извештај во готовинскиот тек), тогаш 

ревизијата се разгледува како “врска која создава доверба“ меѓу менаџментот, кој ги 

подготвува и ги поднесува основните финансиски извештаи и корисниците на 

информациите содржани во тие извештаи. 
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Слика 1 Шематски приказ на процесот на ревизија 

 

Сите корисници на информациите содржани во основните финансиски извештаи 

или во поголемиот дел од нив, по нивното ревидирање веруваат дека основниот 

финансиски извештај објективно и реално ќе ја прикаже финансиската состојба, 

резултатот од работењето на претпријатието и готовинскиот тек. Така поднесените 

информации треба да значат квалитетна подлога за деловно одлучување, односно треба да 

содржат квалитетни обележја, кои ги прават информациите употребливи за одредени 

личности кои мора да ги имаат. 

Притоа, информациите треба да бидат неутрални за корисниците, исто така 

коректни за одлучување, доставени на професионален или баран начин, во време и место 

соодветни за одлучување. 

Корисниците на сметководствените и финансиските информации се различни, а 

различни се и потребите за информации, како и целите кои тие информации се очекува да 

ги постигнат. Тоа е од причина што меѓу корисниците на тие информации се наоѓаат 

постоечки и идни инвеститори (клиенти), менаџмент, акционери, заемодавци, добавувачи 

и други доверливи купувачи, владата и нејзините органи и агенции, вработени, синдикати, 

јавноста и др. 
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Различноста на нивните потреби за информации како и целта која тие информации 

се очекува да ја постигнат го вклучува следното: 

- Инвеститорите (клиентите) главно се заинтересирани за проценка на ризикот 

кој е својствен за капитални инвестиции и очекуваниот поврат на депонираната 

единица; 

- Постојните акционери имаат потреба од информации кои ќе им овозможат 

донесување на одлуки дали е потребно да се држат или продадат акциите. 

Освен тоа, нивниот интерес за информирање е насочен и кон предвидување на 

способностите на претпријатието за исплата на идните дивиденди, нивото на 

бизнисот и реинвестирањето, односно финансиската состојба на компанијата; 

- Менаџментот е особено заинтересиран за информации кои се потребни и кои му 

помагаат при планирањето, донесувањето на квалитетни деловни одлуки и 

контрола на остварувањата. Освен тоа, менаџментот е одговорен за подготовка 

и презентирање на основните финансиски извештаи за гласниците и останатите 

корисници, како и за сопствениците, информациите содржани во основните 

финансиски извештаи им ветуваат мандат за понатамошно вршење на нивната 

должност.   

- Тековните вработени и синдикатите се заинтересирани за информации кои што 

им овозможуваат проценка на стабилноста и профитабилноста на 

работодавачот, способноста да се обезбедат платите, пензиските и социјалните 

права, т.е. вработувањето; 

- Заемодавците се заинтересирани за информации кои им овозможуваат 

одлучување за сигурноста и навремената отплата на кредитот и поврзаната 

камата; 

- Добавувачите и останатите доверители се заинтересирани за информации кои 

им овозможуваат спознавање за навременото плаќање на должничките износи и 

оценка на кредитната способност на претпријатието за идните деловни 

активности; 

- Купувачите се заинтересирани за информации врз база на кои ќе ја проценат 

кредитната способност на фирмата и условите за продолжување на деловната 

соработка; 
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- Владата, нејзините агенции и органи најмногу се заинтересирани за 

информации кои овозможуваат да се донесат одлуки за рационална алокација 

на ресурсите (особено необновливите), успешноста во вршењето на 

активностите на компнијата, пресметката за плаќањето на даноците, таксите и 

царинските давачки (буџетски приходи) и др.; 

- Покрај тоа, Владата е заиинтересирана за сметководствените и не-

сметководствените (најчесто статистички) извештаи кои се вклучуваат во 

националниот информативен систем (на пример, според сметководството: 

вкупни и консолидирани основни финансиски извештаи) и служат како основа 

за креирање и следење на остварувањето на планираната економска политика 

на државата; 

- Јавноста, особено локалната, е заинтересирана за информации за успех и 

просперитет во работењето на претпријатието на нејзината област, бидејќи ова 

е важна претпоставка за можно отворање на нови работни места (вработување), 

безбедност на населението, можни интервенции во локалната инфраструктура и 

сл. Објавените финансиски извештаи може уште да и помогнат на јавноста, 

како потенцијални инвеститори, за солвентноста на компанијата во однос на 

одлуката за вложување на капитал; 

- Научниците, аналитичарите и професионалните организации исто така се 

заинтересирани за сметководствените и останати информации кои им се 

потребни за задоволување на нивните цели и интереси. 

Оттука, се потврдува тезата дека ревизијата базирана на пазарот е “однос на 

градење доверба“ помеѓу носителот и корисникот на информациите. А за пазарната 

економија исклучително е важна и довербата. 

Покрај тоа, ревизијата е исклучително важна во ситуација на стекнување на 

капитал, било на берза или на пазарот на пари. Имено, потенцијалните инвеститори, 

земајќи ги во предвид мислењата на ревизорските фирми во кои веруваат, одлучуваат и за 

пласирањето на расположливиот капитал. Затоа во повеќето развиени земји ревизијата на 

пазарната економија не е пропишана како обврска,туку се одржува како потреба за 

независна оценка на интерното работење и пристап до претпријатието, пазарот на 

купувачи и пазарот на капитал. 
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МЕРКИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА 
НА РАБОТЕЊЕТО: 

 Планови и програми за 
работа и работење 

 Примена на закони и акти, 
насоки и одлуки на управата 
и дирекцијата и орг.единица 

 Примена на стандарди и 
норми 

 Квалитет и квантитет 
остварувањето на нивоата, 
политиките, процедурите и 
сл.  

ПОСТАПКА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА 

РЕВИЗИЈА 

ФИНАНСИСКО 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 

ПРЕТХОДНИ 
ИНФОРМАЦИИ: 

 Извештај за вршење на 
ревизија 

 Извештај и записници за 
вршење на контрола 

 Проценка на деловниот 
ризик 

 Проценка на 
ревизискиот ризик 

 Планови и програми, 
проекти 

 Анализи, податоци и 
информации 

 Извештај за работењето 

 Записници од состаноци 
со менаџментот 

 Останати други 
информации и податоци  

ПРОЦЕДУРИ И ПОСТАПКИ 
ЗА РАБОТА НА ИНТЕРНИОТ 
РЕВИЗОР: 

 Меѓународни 
стандарди за 
ревизија 

 Етички кодекс на 
ревизорите 

 Законска 
регулатива 

 Интерни 
правилници 

ИНФОРМАТИЧКА 
ПОДДРШКА: 

 Ревизорски 
софтвер 

 Различни 
ревизорски 
алатки 

 Тестови и 
работни хартии 
во електронска 
форма 

 

Слика 2 Шематски приказ на ревизија (мерки, критериуми и процедура на 

спроведување) 
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2. Видови на ревизија на финансиските извештаи 

 

2.1 Ревизија според предметот на испитување 

 

Според предметот на испитување, постојат три основни видови на ревизија и тоа: 

- ревизија на финансиски извештаи 

- ревизија на работењето и  

- ревизија на компатибилност (усогласеност или неусогласеност). 

Ревизијата на финансиски извештаи утврдува дали вкупните финансиски извештаи 

се составени објективно и реално во согласност со одредени критериуми. Ревизијата на 

финансиски извештаи подразбира и испитување на финансиските извештаи поради 

утврдување дали истите реално ги прикажуваат финансиските податоци во согласност со 

наведените критериуми. Критериумите може да бидат општо прифатени сметководствени 

принципи (Меѓународни сметководствени стандарди – IAS, Меѓународни стандарди на 

финансиски извештаи - MSFI), како и други критериуми, принципи и насоки. 

Ревизија на работењето подразбира систематски преглед и анализа на сите или 

одредени деловни активности на претпријатието поради вреднување на успешноста на 

работењето на целото претпријатие или одреден организациски дел. Целта на овој вид 

ревизија е да се утврди ефикасноста и рентабилноста во работењето како би се 

идентификувале подрачјето и/или активноста која треба да се подобри.  

Овој вид на ревизија е најтежок, бидеќи критериумите на ефикасност и 

рентабилност не се основани објективно и јасно како усвоени сметководствени принципи. 

Иако овој вид на ревизија е најсложен, истовремено е и скап и долго трае, сепак во 

последно време добива на значење и има тенденција на пораст. 

Ревизија на компатибилност или ревизија на усогласеност со правилата и 

прописите има за цел да утврди дали работењето на претпријатието е усогласено со 

одредени правила, политики и прописи (договори, закони, државни прописи) дефинирани 

од страна на повеќе истанци. 

Оваа ревизија исто така има за задача да утврди дали се почитуваат одредени 

организациски единици во рамките на претпријатието, интерните правила и политики на 
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претпријатието, при што пропишаните интерни правила и политики служат како 

критериуми за утврдување на компатибилноста.    

 

2.2 Видови ревизија според задачите и целите на ревизија 

 

Врз основа на задачите и целите на ревизија се разликуваат три видови на ревизија: 

- екстерна ревизија (комерцијална, независна, ревизија на финансиски 

извештаи), 

- интерна ревизија и  

- јавна, државна или буџетска ревизија. 

Екстерната ревизија се однесува на активностите на овластени ревизори кои се 

насочени кон изразување на мислењата за финансиските извештаи (биланс на состојба, 

биланс на успех, извештај за паричните текови, извештај за промената на капиталот и 

забелешките од ФИ), за клиентите или трети страни. 

Интерната ревизија подразбира перманентна ревизија и надзор на активностите во 

рамките на правното лице. Има за цел да го контролира спроведувањето на постапките и 

процедурите кои раководството ги има пропишано. Интерната ревизија помага 

раководството да го унапреди работењето на претпријатието преку подобрување на 

ефиканоста на управувањето и контрола на користење на материјалните, човечките и 

финансиските ресурси. 

Јавната, државна или буџетска ревизија се однесува на ревизијата на јавните 

расходи, јавните претпријатија и буџетските институции, односно ревизија на 

финансиските извештаи на јавните претпријатија и установи. Овој вид на ревизија ја 

вршат државни ревизори кои извештаите ги доставуваат до парламентот. Покрај 

ревизијата на финансиските извештаи јавните ревизори вршат и ревизија на целокупното 

делување на јавните институции како и контрола на усогласеноста на работењето со 

пропишаните законски обврски.  
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3. Дефиниција и видови на ревизори 

 

Ревизор е стручно лице кое врз основа на законот е овластено од надлежен државен 

орган да врши ревизија на работењето на претпријатието, а кое покрај познавањата на 

дејноста, мора да ги знае своите правила и обврски врз основа на постоечките прописи и 

да располага со високи морални квалитети.
15

 Според сметководствените стандарди и 

стандардите на ревизија, ревизорите треба да подготват извештаи и мислења за различни 

корисници. 

Според видовите на ревизија кои се спроведуваат во пракса се среќаваат три 

видови на ревизори: 

- комерцијални или екстерни ревизори 

- интерни ревизори и  

- јавни или буџетски ревизори. 

Екстерниот ревизор е лице кое врши екстерна ревизија или ревизија на финансиски 

извештаи. Тој не може да има работен однос во претпријатија или установи во кои се 

врши ревизија. За да се занимава со ревизија мора да има регистрирана дејност, односно 

регистрирана фирма за нудење ревизорски услуги. Ревизорската фирма која вработува 

екстерни ревизори не може да врши комерцијални услуги, ниту промет на стоки освен 

услуга на ревизија, даночно и сметководствено советување. Екстерниот ревизор според 

ревизорските стандарди и важечките прописи не може да биде во роднинска, ниту 

интересна (сопствеништво, капитал) врска со клиентот за кој се врши ревизија. Своите 

услуги ги врши врз основа на барање на заинтересирани физички и правни лица, а 

плаќањето на услугите ги врши подносителот на барањето.  

Барање за спроведување ревизија може да поднесе менаџер или акционер. За да се 

пристапи кон ревизија во услови кога барањето го поднесуваат акционери, барањето мора 

да биде потпишано со повеќе од ¼ од вработените, односно со сопствеништвото на 

акционерите. Постојат случаи кога барањето за ревизија може да го поднесат и 

доверители и работници, односно синдикат (и во овој случај поднесителот ја плаќа 

ревизијата). Барањето за ваква ревизија мора да биде прифатено од менаџментот и 
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 Куколиќ, С. (1990), Организациско- деловен лексикон на изрази, поими и методи, Завод за економска 

експертиза, Београд, стр.320 
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надзорниот орган. Ревизорот не може да влезе во претпријатието со сила, мора да се 

најави дури и кога има одобрение.  

Интерниот ревизор врши интерна ревизија во претпријатието или установата. Овие 

ревизори се вработени во претпријатието, работат на деловна интерна ревизија и за тоа 

добиваат плата. Задачата им е да го следат работењето, донесувањето на одлуките, 

правилникот и да обрнат внимание на незаконското работење или постапките кои би 

можеле да нанесат штета на правното лице. Интерниот ревизор своите предупредувања 

може да ги даде и усно низ разговор на состаноците, секојдневните консултации, но 

стандардите подразбираат дека инструкциите се вршат писмено, со цел да може да се 

докаже на која појава се посочувало и начините на кои се насочени решенијата, во случај 

на евентуално недоразбирање и судски спор.  

Писмените забелешки го чуваат угледот на ревизорот и го штитат од евентуални 

последици, со што се потврдува дека ревизорот стручно ја врши својата работа, а 

кривицата од тоа ја пренесува на оние кои не го слушале неговиот совет.  

Кога е во прашање стручноста и независноста, стандардите предвидуваат дека 

степенот на стручноста и независноста би требало да биде ист и кај интерниот и кај 

екстерниот ревизор. Праксата покажала дека интерниот ревизор е во потешка позиција, 

бидејќи поставувањето и промената на таквите кадри, наградувањето и сл. е во 

надлежност на директорот, што со причина води до дилема или сомневање поврзано со 

неговата независност. 

Денес во пракса, покрај интерниот и екстерниот ревизор постојат и одбори за 

ревизија кои претставуваат врска меѓу екстерниот ревизор, надзорниот орган и интерната 

ревизија. Тоа е тело кое се состанува повремено и генерално ги разгледува т.е. анализира 

извештаите од интерната ревизија, но има и надлежност да дава согласност и на 

извештаите од екстерниот ревизор, пред мислењето на екстерниот ревизор да дојде до 

надзорниот орган или собранието на акционери. Одборот за ревизија исто така го 

сочинуваат луѓе кои не се во работен однос кај тоа правно лице. Надоместокот за нивната 

работа го плаќа фирмата која ги ангажирала. 

Буџетскиот ревизор има улога да врши ревизија кај буџетските корисници и 

јавните претпријатија. Кај јавните претпријатија буџетскиот ревизор го проверува 

степенот на сигурност на информациите во уплата на буџетските приходи (даночни и 
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неданочни), додека другите работи на ревизијата нема право да ги врши. Буџетските 

ревизори генерално се вработени во Службата за ревизија на јавниот сектор на државата и 

Одделот за ревизија на државните органи, буџетските корисници, на ниво на државата.  

Главниот ревизор и неговите заменици на ентитетската служба се членови на 

Координацискиот одбор за ревизија на буџетот на конкретната држава заедно со главниот 

ревизор и неговата служба за ревизија на државата. Буџетскиот ревизор го контролира 

спроведувањето на Законот за извршување на буџетот т.е. прибирање на приходи и 

извршување на буџетот (расходи на буџетот). Главниот ревизор и неговите заменици 

според законот ги поставува Парламентот врз основа на предлог на Владата. Според 

Законот за држава ревизија
16

, мандатот на главниот државен ревизор и неговиот заменик е 

десет години без право на повторен избор. Ако од било која причина се појави потреба од 

промена на кадрите и менаџментот на ревизија (главниот ревизор и замениците) нови 

кадри ги заменуваат претходните кадри до истекот на мандатот на лицата кои ги 

заменуваат.  

Средствата за финансирање на буџетската ревизија се одобруваат со усвојување на  

републичкиот буџет и се испраќаат на сметка на Службата за ревизија на јавниот сектор 

на државата, за потребите на ревизијата, како службата би имала доволно средства за свое 

функционирање. Додека пак, Службата за ревизија на јавниот сектор на државата има свое 

конто, односно позиција, во буџетската потрошувачка. Ревизија на министерствата се 

врши секоја година, а главниот ревизор поднесува извештај до Парламентот. 

Надоместокот за главниот ревизор и неговите заменици го утврдува Парламентот преку 

закон, а за останатите вработени главниот ревизор и неговиот заменик.    
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ВТОР ДЕЛ – Ревизија на финансиски извештаи 

 

1. Поим и видови на финансиски извештаи 

 

“Финансиските извештаи се најквалитетен извор на информирање за секој 

потенцијален инвеститор. Нивното составување претставува законска обврска на секој 

деловен субјект и извор за најзначајните информации за сопствениците и јавноста, како и 

за статистичките органи, државата и органот за јавни приходи. Финансиските извештаи 

придонесуваат за подобрување на состојбата на деловниот субјект и во проценката на 

финансиската состојба на едно претпријатие.“
17

 

За изготвување на финансиските извештаи сметководителите првично вршат 

анализа, евидентираат, квантифицираат, акумулираат, сумираат, класифицираат, 

известуваат и интерпретираат за економските настани и нивните финансиски ефекти врз 

претпријатието. Сметководителите ги сумираат резултатите од економските настани во 

вид на финансиски извештаи. Потоа, корисниците се потпираат врз таквите извештаи со 

цел донесување на одлука. 

Сметководителите користат заеднички сет од правила и принципи за презентирање 

на информациите во финансиските извештаи. 

Најчесто корисниците се заинтересирани за финансиската состојба, односно 

“финансиското здравје“ на деловниот субјект, и врз основа на таа проценка донесуваат 

важни одлуки за инвестирање во деловниот субјект.  

Во согласност со меѓународниот стандард за финансиско известување, сетот на 

финансиските извештаи содржи: 
18

 

- Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба на крајот на 

периодот) 

- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка за периодот) 

- Извештај за промена на капиталот 

- Извештај за паричните текови 
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 Penman, S. H. (2001), Financial Statement Analysis and Security Valuation, Columbia University, pg.417  
18

 Palepu, K., Healy, P.M. (2013), Business Analysis & Valuation: Using Financial Statements, 5
th

 edition, South-

Western, Cengage Learning, pg.5 
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- Белешки кои опфаќаат преглед на значајни сметководствени политики и 

други информации и извештаи. 

 

2. Финансиска ревизија 

 

Финансиската ревизија претставува проверка на точноста и комплетноста на 

сметководствената евиденција и финансиските извештаи.
19

 Целта на ревизијата на 

финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да изрази мислење за тоа дали 

финансиските извештаи се составени согласно сметководствените стандарди. 

Спроведувањето на ревизијата на финансиските извештаи од страна на внатрешните 

ревизори се врши врз основа на законските и подзаконските акти, стандардите и етичкиот 

кодекс, упатството за работа и повелбата на секоја единица за внатрешна ревизија. 

Меѓународните стандарди за професионално извршување на внатрешната ревизија од 

внатрешните ревизори бараат да се придржуваат кон законските и подзаконските акти кои 

важат во Република Македонија и доколку тие се разликуваат со ревизорските стандарди, 

Ревизорот не може да добие апсолутно уверување дека финансиските извештаи се 

ослободени од материјално погрешни прикажувања, затоа секогаш ревизорот треба да 

настојува да обезбеди разумно уверување за финансиските извештаи. Во ниту еден случај 

не треба да се сфати дека ревизијата е гаранција дека финансиските извештаи се 

ослободени од материјално погрешно прикажување. 

На крајот од секоја ревизија внатрешниот ревизор треба да подготви ревизорски 

извештај во пишана форма во кој е содржано соодветно мислење, во кој ќе бидат 

содржани утврдените состојби/наодите во соодветна форма, со лесно разбирлива 

содржина без нејаснотии и двосмислености.  

 

3. Финансиските извештаи како основен извор на информации 

 

“Основна цел на финансиските извештаи е да овозможат добивање на корисни 

информации кои се значајни во донесувањето на одлуки. Исто така, финансиските 
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извештаи им обезбедуваат информации на корисниците во врска со тоа дали ресурсите 

биле добиени и користени во согласност со законски одобрениот буџет.“
20

  

Финансиските извештаи сочинуваат дел од процесот на финансиското известување. 

Информациите презентирани во финансиските извештаи во форма на квантитативни 

бројки, можат да се комбинираат, споредуваат, ставаат во сооднос, за да се добијат 

показатели и коефициенти кои ќе значат повеќе од бројки, односно ќе се добијат 

квалитативни сознанија за работењето на компанијата. Имајќи во предвид дека 

финансиските извештаи содржат голем број на податоци, овие податоци се групираат 

поради финансиската анализа за да се добие јасен и прегледен увид на финансиската 

состојба и да можат да се користат за пресметување на рациа или показатели на 

работењето. 

Корисници на информациите од финансиските извештаи се: даночните обврзници, 

кредиторите, добавувачите, медиумите, вработените итн.
21

 Корисниците на буџетските 

средства ги користат финансиските извештаи со цел обезбедување информации корисни 

за донесувањето одлуки и демонстрирање отчетност во користењето на ресурсите/ 

средствата.
22

 Значи, презентираните информации во финансиските извештаи имаат 

употребна вредност, како за менаџментот и сопствениците на компанијата при донесување 

на одлуки за натамошното работење и развојни планови, така и за голем број на 

надворешни корисници како што се: пошироката јавност како потенцијални инвеститори, 

банките како кредитори, вработените, државата итн. 
23

 

 

4. Финансиските извештаи како предмет на ревизија 

 

“Промените на начинот на стопанисување и усогласувањето на регулативата што 

го следи стопанисувањето со истата во земјите на Европската унија се карактеристични и 

во Република Македонија во последните неколку години. Едно од таквите прашања е и 

ревизијата на извештаите на работењето. Овој извештај во Република Македонија е 

наречен сметководствен исказ и покрај тоа што се очекува измена на називот во 
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 Sinha, G. (2012), Financial statement analysis – Second Edition, PHI Learning New Delhi – 110001, pg.4 
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 http://www.accountingverse.com/accounting-basics/users-of-financial-statements.html (20.01.2018) 
22

 http://www.eiiff.com/financial-report/statement/users.html (20.01.2018) 
23

 Johnston, K. (2017) “Basics of creating Financial Strategy”, Prudential Financial (Online), pg.15  

http://www.accountingverse.com/accounting-basics/users-of-financial-statements.html
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сметководствен извештај, а практичарите и теоритичарите на сметководството и 

ревизијата често го нарекуваат и финансики извештај. Сепак без разлика на различните 

називи, се работи за годишни финасиски извештаи кои се изготвуваат и им се 

презентираат на заинтересираните субјекти во согласност со Законот и сметководствените 

стандарди.“ 
24

 

Финансиските извештаи се одговорност на директорот на претпријатието и тој 

истите им ги доставува на сопствениците на капиталот. Ревизорите ги испитуваат таквите 

извештаи и врз основа на тоа даваат мислење. Ревизорската работа е високо 

професионална, па така е и вреднувана. Испитувањето на финансиските извештаи 

ревизорот го реализира врз основа на склучен договор со претпријатието кое ги 

подмирува трошоците за извршената услуга.  

 

5. Ревизијата во функција на формирање мислење за финансиските 

извештаи 

 

Финансиските извештаи како основен извор на информации за работењето н 

деловните субјекти, добиваат на тежина и веродостојност, односно го зголемуваат својот 

кредибилитет пред пошироката јавност со чинот на ревидирање.
25

 Токму поради тоа, 

законската регулатива бара, но и по желба на деловните субјекти, да се изврши ревизија 

на презентирањата на финансиските извештаи. Целта на ревизијата е обезбедување на 

докази за веродостојноста на одредени информации во корист на заинтересираните 

страни, а добиени од страна на оние на кои им е доверен имотот на друштвото. 

Менаџментот на деловниот субјект е задолжен околу обезбедувањето и спроведувањето 

на сметководствена евиденција и околу грижата за подготвување на финансиските 

извештаи во согласност со општоприфатените стандарди и рамката за финансиско 

известување.  
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 Станоевски С. (1998), Контрола и Ревизија, Скопје стр.590 
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Доколку се јави потреба, во текот на ревизијата, ревизорот сугерира определени 

промени кои што менаџментот треба да ги вклучи во финансиските извештаи, така што 

менаџментот изработува прилагодени финансиски извештаи. 

Врз основа на извршената ревизија на финансиските извештаи, ревизорот формира 

т.е. дава мислење кое што може да биде
26

: мислење без резерва, безусловно мислење, 

безусловно мислење со нагласување на одредено прашање, мислење со резерва, 

воздржување од давање мислење и негативно мислење. 

Мислењето за ревидираните финансиски извештаи ревизорот го искажува во 

ревизорскиот извештај. Корисниците на ревизорскиот извештај таквото мислење го 

користат во донесувањето на одлуки. Врската меѓу корисниците, менаџментот и 

ревизорите на ревидираните финансиски извештаи, графички е прикажана на следниот 

дијаграм:  

Графикон бр.1 Врската меѓу корисниците, менаџментот и ревизорите 

 

                                                           
26

 http://www.iorrm.org.mk/doc/kpu_2011/Dec2011/Izvestuvanje_Aleksandra_M.pdf (20.01.2018) 

http://www.iorrm.org.mk/doc/kpu_2011/Dec2011/Izvestuvanje_Aleksandra_M.pdf


41 
 

Следењето на дијаграмот води кон разбирање на целта на ревизијата која според 

меѓународните стандарди за ревизија (МСР) се дефинира како: “целта на ревизијата на 

финансиските извештаи е да овозможи ревизорот да изрази мислење дали финансиските 

извештаи се изготвени според сите значајни аспекти, во согласност со утврдената рамка за 

финансиско известување“. Вака дефинираната цел упатува на планскиот збир на задачи од 

кои се состои работата на ревизорот, а кои ќе му обезбедат соодветен доказен материјал 

врз чија основа ќе може да формира и изрази мислење за финансиски извештаи.  

Ревизијата е нешто повеќе од јавното сметководство, со оглед на тоа што: вклучува 

интерна и оперативна ревизија, државна ревизија и други услуги преку кои што се врши 

оценка и известување на / за менаџерската работа на субјектот кој е предмет на ревизија, а 

во согласност со определени стандарди. Воедно ревизијата е и нешто помалку од јавното 

сметководство, бидејќи тоа вклучува и други неревизорски услуги. Ова придонесува кон 

поширок аспект на сфаќање на ревизијата, а потоа и за утврдување на нејзините цели и 

задачи.     

Како што претходно беше спомнато, ревизијата подразбира независно испитување 

на: банкарските финансиски извештаи, финансиските извештаи на претпријатијата, како и 

на оние на други организации, врз чија што основа подоцна се дава независно мислење за 

нивната веродостојност согласно барањата на ревизорот и соодветните законски 

регулативи. Со ревизијата се утврдува точноста на содржината на финансиските извештаи 

за: сеопфатноста, точноста, постоењето, случувањето, вреднувањето, мерењето, правата и 

обврските, како и презентирањето и обелоденувањето.  

Целта на ревизијата е на заинтересираните страни да им обезбеди докази за 

веродостојноста на информациите добиени од оние на кои што им е доверен имотот на 

друштвото. Менаџментот на претпријатието е задолжен за креирање и спроведување на 

сметководствена евиденција и за грижата околу изготвувањето на финансиските извештаи 

согласно со општо прифатените стандарди, како и рамката за финансиско известување.     

Лицата кои што ќе ја вршат ревизијата треба да бидат со соодветно високо стручно 

образование, професионалци со овластување за ревизори, исто така тие треба да бидат 

објективни, независни и непристрасни. Лицето кое ја врши ревизијата т.е. ревизорот со 

ревизорскиот извештај претставува врска меѓу корисниците на финансиските извештаи и 

менаџерскиот тим на претпријатието чии што финансиски извештаи се предмет на 
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ревизија. Менаџментот пак, ги изготвува финансиските извештаи кои се предмет на 

испитување на ревизорот и притоа одговара за нивната точност. Ревизорот врши ревизија 

на тие финансиски извештаи и според тоа неговата одговорност се огледува во давање на 

мислење за точноста и регуларноста на истите. Ревизорот дава сугестии доколку во текот 

на ревизијата се појави потреба за определени промени кои што менаџметот треба да ги 

вклучи во финансиските извештаи, така што менаџментот изработува прилагодени 

финансиски извештаи.      

Трендот на зголемена реална побарувачка на професионалци од областа на 

ревизијата како во јавниот, така и во приватниот секторр, перманентно е присутен во 

современи услови на делување, па со право се очекува дека истиот ќе се задржи и во 

иднина, вклучувајќи ја тука и побарувачката на услуги за подобрување на кредибилитетот 

на публикуваните информации. Со цел задоволување на барањата во овој поглед, во 

годините што доаѓаат се очекува ревизорската професија неминовно да се развива и да 

направи промени во дејствувањето кои што ќе овозможат целосно покривање на барањата 

на корисниците на нејзините услуги.    

Забрзаниот економски раст и развој во одделни национални економии во 

последните години не донесе само позитивни промени во однос на меѓународниот 

економски и политички амбиент, туку напротив, на современите услови стопанскиот раст 

и развој не се туѓи, па ниту непознати: отсутво на слободен тек на информации, агресивна 

корупција, феномен на “перење пари“, а многу други недостатоци кои што се јавуваат 

како нус продукти од процесот на трансформација на двата, економскиот и политичкиот 

систем, особено изразено во земјите во транзиција. 

Поради горенаведеното, а и врз основа на очекувањата на јавноста, ревизорите се 

приморани да направат напори за изготвување на програма за хармонизација на 

ревизорската практика во сообразност со потребите на глобалиот пазар. Оттука 

произлегува и повеќекратното значење на развојот на Меѓународните ревизорски 

стандарди, и тоа во насока на постигнување повисок степен на унифицираност на 

резултатите од ревизорската професија. Имено, Меѓународните ревизорски стандарди на 

корисниците им овозможуваат поголема доверба во валидноста и кредибилноста на 

презентираните финансиски извештаи, како и можност за нивна меѓусебна компарација. 

Преку практичната имплементација на Меѓународните ревизорски стандарди не само што 
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се поттикнува нивниот иден развој и подобрување, туку се олеснуваат тековите на 

инвестираниот капитал (особено во неразвиените земји и земјите во развој) и креирањето 

на национални ревизорски стандарди во земјите во развој (што е од посебна корист за 

нив). 

Унифицираниот пристап на ревидирање на презентираните информации во 

финансиските извештаи на деловните субјекти е од огромно значење и за 

мултинационалните корпорации, најмногу поради фактот дека менаџментот е целосно 

одвоен од екстерните корисници на податоци на финансиските извештаи, со меѓусебни 

големи културни разлики, разлики во политичкиот и економскиот систем, државните 

граници и сл. 

Приоритетно значење при презентација на финансиските извштаи на 

мултинационалните компании имаат меѓународните ревизорски стандарди во однос на 

националните.  

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва
27

 сите деловни 

субјекти треба да имаат организирано служба за интерна ревизија. Интерната ревизија 

придонесува кон подобрување на процесот на финансиско известување на деловните 

субјекти. Воспоставувањето на интерната ревизија во современи облици на организирање 

на деловните субјекти произлегува од потребата за советување на управниот и 

контролниот менаџмент, односно од контролата и надзорот на сите или на поединечните 

функции во претпријатието, и тоа како во процесот на подготвување и донесување 

одлуки, така и во текот на нивното извршување. 

Со основањето на Институтот на овластени ревизори во Република Македонија 

(27.05.2006 година), како и со конституирањето на неговите тела и органи, улогата на 

едукатор, организатор и спроведувач на испит за стекнување на овластување за ревизор е 

превземена од страна на Институтот. И верификацијата, и издавањето на сертификати т.е. 

овластувања се ставени во надлежност на Институтот на овластени ревизори на Република 

Македонија.  

 

 

                                                           
27

 Закон за трговските друштва (Пречистен текст),  Службен весник на Р. Македонија бр.28/04 , 84/05, 25/07, 

87/08, 42/10, 48/10, 24/11 и 166/12  
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6. Постапка на ревизијата на финансиските извештаи 

 

6.1 Формална и материјална исправност на финансиските извештаи 

 

Ревизијата на финансиските извештаи се состои од примена на два основни вида на 

проверки и тоа: 

- формална точност на финансиските извештаи и 

- материјална точност на финансиските извештаи.  

Со формалната исправност на финансиските извештаи треба да се согледа дали:  

- финансиските извештаи се составени согласно општите важечки прописи и 

сметководствените стандарди; 

- финансиските извештаи се составени според прописите кои што се во сила; 

- книговодството е водено уредно и ажурно и дали е заклучена главната 

книга; 

- правилно е спроведен пописот и проценката на средствата; 

- водена е посебна книговодствена евиденција за постојните средства; 

- постои усогласеност меѓу магацинското и материјалното книговодство; 

- финансиските извештаи се составени во предвидениот рок;  

- финансиските извештаи биле разгледани од страна на органите на 

раководење и управување на фирмата; 

Материјалното испитување на финансиските извештаи се состои од извршување на 

повеќе согледувања и испитувања и тоа: 

- да се испита врз основа на каков план е извршена инвентаризацијата; 

- да се види како е организирана инвентаризацијата, кои комисни постојат и 

какви се констатациите за нив; 

- да се изврши испитување на залихите, и тоа ретроградно од балансот до 

налозите за книжење; 

- да се спореди вредноста на средствата според инвертаризацијата од 

тековната со минатата година; 

- да се испита дали има стоки и материјали на пат, дали тие се опфатени со 

инвентаризацијата и како се искажани; 
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- да се испита проценката на материјалите и стоките според постоечките 

прописи; 

- дали во магацинот постојат неискажани и непроверени залихи, какви и 

зошто; 

- да се утврди дали постои потценување на залихите или двојно искажување, 

како настанале истите и дали произлегуваат од лошата организација на 

пописот; 

- како е искажано надворешното производство; 

- како се проценети отпадоците; 

- како се извршени отписите и расходите на постојните средства и дали тие се 

во согласност со постојните законски прописи; 

- како се искажани побарувањата од купувачите и другите побарувања со 

оглед на нивната сигурност и наплатливост; 

- да се испита наплатливоста на спорните и сомнителните побарувања и да се 

утврди како настанале тие; 

- да се испитаат обврските спрема добавувачите и другите обврски, роковите 

кога требало да бидат исплатени и зошто не се исплатени; 

- да се испита точноста на пресметката за амортизација итн.
28

 

 

6.2 Почетна фаза, претходна фаза и завршна фаза на ревизија на финансиските 

извештаи  

 

Процесот на ревизијата треба да отпочне со јасна спецификација на мисиите, 

целите и постапките на ревизијата. Ревизијата како систематски процес на испитување на 

суштината на економските настани во претпријатието - клиент, опфаќа повеќе фази кои 

што зависат од големината на претпријатието, карактеристиките на неговата контролна 

структура, начинот на управување и сопственоста. Серијата на постапките во процесот на 

ревизијата се остварува редоследно низ три етапи
29

 :  

                                                           
28

 Krajcevic F. (1966), Kontrola I revizija poslovanja poduzaca, Zagreb  
29

 Николовски П. (2009), Интерна и Екстерна ревизија, Скопје, стр.240 
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1. Почетната фаза во која што ревизорот го прифаќа именувањето (најчесто 

оваа фаза се спроведува во рок од еден месец т.е. од месец мај до месец 

јуни); 

2. Претходна ревизија – интерим (истата се спроведува во период од шест 

месеци, односно од месец јуни до месец ноември);  

3. Завршна ревизија – ревизорска работа на крајот од годината (оваа финална 

фаза опфаќа временски период од една година т.е. од месец декември до 

месец февруари).  

Во првата фаза на ревизијата, ревизорите користат четири постапки на 

планирање:
30

  

1) Преглед на досиејата од спроведената ревизија од претходните години. Оваа 

фаза претставува значајна постапка на планирање на ревизијата, бидејќи досиејата 

содржат работни хартии со утврдени проблеми, напомени, забелешки и коментари што се 

земаат предвид при планирањето и подобрувањето на ревизијата во следната година; 

 2) Анализа на настанатите промени во професионалните стандарди и законски 

одредби за известувањето, при што ревизорот треба да утврди дали претпријатието е 

запознаено со новите прописи и дали ги применувало во работењето; 

 3) Испитување на интерните извештаи за потребите на управувањето и редовните 

состаноци на ревизорите со раководството на претпријатието – клиент (овие постапки на 

ревизорот му овозможуваат да биде запознат со сите унапредувања во работењето, новите 

вложувања и плановите за раст и развој на претпријатието); 

4) Запознавање со промените во сметководствените постапки во однос на 

претходната година, односно со начините на измена на сметководствениот систем (овие 

промени се важни поради тоа што можат да предизвикаат некои материјални грешки). 

Во фазата на претходна ревизија, се прават следните постапки: определување на 

обемот на ревизорските постапки, планирање за ангажирање на персонал и буџетот на 

времето, составување на програма на ревизија, собирање на материјал за постојано досие 

на ревизијата, прибирање и оценка на доказите. 

Во завршната фаза од ревизијата се извршуваат работите што обично се работат на 

крајот на календарската година или непосредно по нејзиното завршување, како што се: 

                                                           
30

 Buleen, C. (2012), Stages of the Audit Process, McGraw-Hill pg.128  
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присуствување на пописот на основните средства и залихите (нагледување и броење, 

преглед на деловна документација, утврдување на состојбата, целост и сопственост врз 

нив), независна потврда на салдото на побарувањата и обврските, за да се утврди 

можноста за наплата на побарувањата и реалниот износ на долгот. Во завршната фаза 

спаѓаат и ревизијата на приходите и расходите, платите, добивката и паричните текови, 

преглед на нахнадните настани, постапки на разграничување на трошоците и приходите, 

писмена соработка со правните застапници на клиентот, запознавање со записниците од 

состанокот на раководството, финален преглед на работата на соработниците, работните 

хартии и финалниот аналитички преглед на финансиските извештаи.  
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ТРЕТ ДЕЛ – Даночно затајување 

 

1. Суштина на даночното затајување 

 

Данокот е задолжителна давачка, дури и по присилен пат, која што го следи 

човекот од самото раѓање, па се до смртта. Со менување на државите и нивните 

институции се менува и карактерот на даноците, а исто така се менуваат и усовршуваат и 

начините и методите за злоупотреба на даночните закони.  

Со уредбата: “Секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки, и да учествува 

во намирувањето на јавните расходи на начини утврдени со закон“, Уставот всушност ја 

утврдува должноста на секој граѓанин на државата да плаќа данок. Избегнувањето на 

ваквата одредба претставува кривично дело – даночно затајување. Поаѓајќи од фактот 

дека данокот е принудна давачка, одбегнувањето на неговото плаќање е појава која што е 

присутна паралелно со самата појава на оданочувањето.  

За даночните деликти може да се каже дека претставуваат збир на противправни 

постапки чија што основна цел е одбегнување на плаќањето на државните давачки.  

Со оглед на општествената опасност предизвикана од даночната евазија, 

надлежните органи на државата фискалните деликти ги класифицираат како кривични 

дела и прекршоци. 

Даночното затајување е кривично дело кое што се врши од страна на физички и 

правни лица со пријавување или непријавување на данокот, односно кривичното дело 

даночно затајување може да се изврши со сторување и/или несторување. Имено постојат 

два облици на даночно затајување: 31 

1. Давање на лажни податоци за приходите на сторителот, предметите или 

други факти од влијание за утврдување на износот на обврските. 

2. Облик на измамничко однесување поради непријавен приход, предмет или 

друг факт од влијание за утврдување во случај на задолжителна пријава 

(воопшто не се поднесува даночна пријава).   

                                                           
31

 Арсовски Д., Неновски Т. и Смиљкоски И., Јавни финансии, стр.47   
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Во случај кога истото се врши со сторување, сторителот дава лажна и неточна 

пријава. Во ваквите случаи сторителот поднесува пријава врз основа на која што треба да 

се одреди плаќањето на данокот и другите законски давачки, но во истата не внесува 

вистински податоци.  

Кај другиот облик кој што се врши со несторување, сторителот воопшто не 

поднесува даночна пријава, или пак во пријавата не ги поднесува податоците за фактите 

кои што се однесуваат на одреден основ за оданочување или одредување на придонесот. 

Така на пример, во даночната пријава за вкупниот приход на граѓаните се пријавува само 

платата, но не и приходот од авторски права или од земјоделие. Овој облик на кривично 

дело се врши со пропуштање на поднесувањето на даночната пријава. 

Даночното затајување претставува специфичен облик на измама. Според 

статистичките податоци за Република Македонија, даночното затајување се врши од 

правни лица, но и од лица кои вршат самостојна дејност, физички лица или други 

здруженија.  

Предмет на кривично правна заштита се обврските кои се однесуваат на плаќањето 

на данокот, придонесите или некоја друга давачка. 

Кривични дела со елементи на даночно затајување се инкриминирани во: Законот 

за данок на додадена вредност, Законот за акцизи, Законот за игри на среќа, и Законот за 

данок на добивка. Даночните обврзници постојано ги усовршуваат начините и методите се 

со цел да избегнат делумно, или целосно плаќање на обврските и други давачки кои што 

законски се обврзани да ги подмират. 

Најзастапен и најспецифичен облик на даночно затајување е повратокот на ДДВ. 

Тоа се извршува на тој начин што претпријатијата поднесуваат барање за повраток на 

ДДВ за извршени трговски или други услуги преку пресметка и уплата и повлекување на 

паричните средства преку последната фирма основана како фирма ќерка, па таа фирма 

згаснува поради презадолженост. 

Повратокот на ДДВ е облик на легална даночна евазија. 
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2. Правна нејасност 

 

Како најголема опасност и потенцијална можност за избегнување на данокот се 

постојаните измени и дополнувања на даночните закони во краток временски период кои 

предизвикуваат конфузија кај даночните обврзници. Исто така, ненавременото 

донесување на Правилници и Упатства за точна примена на законските прописи 

дополнително придонесуваат за зголемување на даночната евазија.  

Кај даночните обврзници се јавуваат дилеми околу правното толкување на 

законите, а во тоа секако удел имаат и консалтинг компаниите кои профитираат преку 

организирање на разни советувања и издавања на прирачници, а тоа кај даночните 

обврзници предизвикува дополнителен трошок. Сепак, одговорноста ја сноси самиот 

даночен обврзник, а не даночниот советник. Често пати при контрола на инспекторите, во 

пракса е установено дека поради неажурност и неинформираност, голем дел од даночните 

обврзници стануваат вршители на даночно казнено дело незнаејќи.  

 

3. Избегнување на данок во рамките на законот и даночно затајување 

 

Избегнувањето на плаќање на данокот, односно даночна евазија е последица на 

напорите на даночниот обврзник да го намали даночниот товар. Всушност, даночниот 

обврзник проценил дека неговата даночна обврска е превисока и се одлучил да го избегне 

плаќањето. Зголемувањето на даночната евазија повлекува зголемување и на другите 

облици на данок. Даночната евазија е легално избегнување на данок. 

 

Примери за избегнување на данок се: 

 Инвестирање и менување на облик на капитал 

 Основање на Off shore компанија (правни лица без промена на земјата на 

престој легално може да го избегнат данокот со формирање на посебен 

правен субјект, компанија / приватна фондација во друга земја, која потоа се 

приклучува кон т.н. “оф-шор“ компанија која се појавува како нерезидент во 

матичната земја на правното лице).     
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 Двојно оданочување – повеќето земји се влезени со билатералните договори 

на двојно оданочување со многу други земји за да се избегне оданочувањето 

на нерезидентите два пати, еднаш каде што е заработен приходот и втор пат 

во земјата на седиштето на физичкото лице или фирмата. Сепак, постојат 

релативно малку договори за избегнување на двојно оданочување со земјите 

кои се сметаат за даночен рај. 

 Злоупотреба на хуманитарни акции 

 Консултантски услуги од самовработени лица во странство со привремен 

престој, со неплаќање на целосна плата, со што може да се намали данокот и 

да се избегне контролата. Овој ангажман најчесто се применува во 

политички нестабилни земји. 

 Инвестициски компании – фондови акумулирани преку инвестициски 

компании кои може да инвестираат во целиот свет. 

Доколку даночниот обврзник го избегне данокот и приходот на нелегален начин, се 

со цел да се стекне со противправна имотна корист, станува збор за даночно затајување 

како класично кривично дело од областа на економскиот криминал. Најзастапено даночно 

затајување се појавува во следните примери: 

 Затајување на ДДВ 

 Користење од страна на даночните обврзници за стимулирање на правни 

работи (склучување на договори за подарок или купопродажба) 

 Незаконски приходи од коцкање, кражба, трговија со дрога итн. 

 Шверц со странски производи по неовластен пат – води до избегнување на 

данок и царински давачки 

 Помалку искажани и платени даноци и придонеси на вработени од реално 

исплатените плати 

 Лажно прикажување на книговодствената состојба т.н. фризирање на 

деловните книги 

 Работа на црно 

 Зголемување на трошоците по пат на издавање на фиктивни фактури 

 Продажба без фактури и издавање на фактури без продажба. 
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4. Контрола и ниво на затајувањето 

 

Нивото на затајувањето исто така зависи од повеќе фактори меѓу кои: нејасните 

даночни закони и правилници, нередовните контроли кај даночните обврзници, 

погрешната примена на даночните закони од страна на даночните обврзници. 

За превенција и намалување на нивото на даночно затајување, како и зголемување 

на контролата врз нивото на даночно затајување, потребно е превземање на одредени 

мерки од страна на даночната власт меѓу кои:  

 Изработка на упатства со практични примери и правилници во пократок 

временски период; 

 Подготвување на правилници и упатства во пократок временски период по 

направените промени во даночните закони и тоа на јасен и разбирлив јазик 

со упатства и практични примери; 

 Организирање советувања за даночните обврзници за точна примена на 

даночните закони во нивните деловни книги; 

 Зголемување на контролите кај даночните обврзници и при констатации за 

погрешна примена на даночните закони на даночните инспектори во 

составениот записник. 

По направената даночна контрола, даночниот инспектор е обврзан да го извести 

даночниот обврзник во рок од 10 дена за подмирување на долгот. Доколку по истекот на 

предвидениот рок не се подмирени обврските, се преминува кон присилна наплата.  

 

 

5. Даночно затајување и казна 

 

Даночното затајување претставува тешко кривично дело. Делото е умислено. Кај 

сторителот на кривичното дело даночно затајување треба да постои намера тој или некој 

друг да одбегне целосно или делумно плаќање на данок, придонес или некоја друга 

давачка на која е обврзан со закон. Намерата треба да постои кај лицето кое превзема 

дејствија за извршување на кривичното дело, без оглед дали тоа го прави за тој или некое 

друго лице да го избегне плаќањето на данокот или придонесот.  
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Освен тоа, ова дело може да се појави во основен и квалификуван облик. 

Одредбата што го содржи основниот облик на кривичното дело даночно затајување гласи: 

“Тој што со намера самиот или со некој друг го одбегне делумно или целосно плаќањето 

на данок, придонес или некоја давачка на која е обврзан со закон, дава лажни податоци за 

своите приходи или за приходите на правното лице, предметите или другите факти од 

влијание за утврдување на износот на ваквите обврски, или тој што со иста намера во 

случај на задолжителна пријава не пријави приход, односно предмет или друг факт од 

влијание за утврдување на ваквите обврски, а износот на обврската е од поголема 

вредност, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години и со парична казна.“
32

  

Под поимите вредност, поголема вредност и значителна вредност законодавецот го 

подразбира следното: 

“Под поимот имотна корист, имот или штета се подразбира корист, вредност или 

штета што одговара на износот на службено објавена една половина просечна месечна 

плата на Републиката во времето на извршување на делото“. 

“Под поголема имотна корист, вредност или штета, се подразбира корист, вредност 

или штета што одговара на износот на пет просечни плати во Републиката во времето на 

извршување на делото“. 

“Под значителна имотна корист, вредност или штета, се подразбира корист, 

вредност или штета што одговара на износот на 50 просечни месечни плати во 

Републиката во времето на извршување на делото“. 

Во истражната постапка најмеродавен доказ дали ќе се покрене обвинение против 

сторителот е извршеното вештачење од страна на стручно лице.  

 

6. Разграничување на поимите избегнување на данокот и даночно затајување 

 

Во даночните закони потребно е да се направи разлика меѓу поимањето на 

термините “избегнување на данок“ и “даночно затајување“.  

Во фискалната теорија и практика, за означување на одбегнувањето на плаќање на 

данокот најчесто се користи терминот “даночна евазија“. Етимолошкиот корен на овој 

збор доаѓа од латинскиот израз evadere што значи се ослободува, бега, одбегнува. Така, 
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може да се каже дека во најширока смисла, со терминот евазија се означуваат сите 

активности на даночниот обврзник кои што водат до одбегнување или намалување на 

даночната обврска. 

Даночното затајување во литературата најчесто се дефинира како поим кој во себе 

ги опфаќа сите дејствија (сторување и несторување) кои се насочени кон задржување на 

екномската моќ, а притоа даночниот товар не е префрлен на друго лице.  

Даночното затајување претставува свесно и намерно избегнување на плаќањето на 

данок се со цел стекнување на противправна имотна корист. 

Спротивно на тоа, терминот “избегнување на данок“ произлегува од погрешна 

примена или погрешно толкување на нејасните даночни закони, или поради даночното 

оптоварување даночниот обврзник преземал активност “одложување на обврската за 

плаќање на данок или приходи“
33

. Меѓутоа, согласно даночните закони на Република 

Македонија ваквото постапување има ист третман како и даночното затајување, што 

всушност претставува прекршок, бидејќи обврската за плаќање на данокот ненамерно и 

несвесно ја избегнал, односно во вториот случај обврската останува и данокот се должи, 

само што се плаќа во наредниот даночен период, што од друга страна во никој случај не 

станува збор за криминално дејство со кое свесно и намерно на нелегален начин стекнал 

противправна имотна корист, односно направено е даночно затајување. 

 

                                                           
33

 http://www.differencebetween.net/business/finance-business-2/difference-between-tax-evasion-and-avoidance/ 

(08.10.2017) 

http://www.differencebetween.net/business/finance-business-2/difference-between-tax-evasion-and-avoidance/


55 
 

ЧЕТВРТИ ДЕЛ – Поврзаност на ревизијата на финансиските извештаи 

со даночното затајување 

 

1. Ревизија на финансиски извештаи и даночно затајување 

 

Доколку не би постоела независната сметководствена ревизија, акционерите и 

кредиторите би биле без адекватни информации, поради што би имале сериозни тешкотии 

околу конципирањето на мерките кои треба да се превземат во тековната деловна 

политика и во односите спрема конкретниот деловен систем. Освен ревизорски услуги, 

ревизорските фирми вршат и бројни услуги кои не се во директна врска со ревизијата, но 

му овозможуваат на ревизорот дополнителен извор на приходи преку користење на 

знаења и искуство кои се стекнуваат во процесот на ревизијата. Во неревизорски услуги 

спаѓаат: даночен консалтинг, финансиски и сметководствен консалтинг, реструктуирање 

на претпријатието, подршка во развојот на информационите системи и бројни други 

услуги кои му се од помош на менаџментот на претпријатието. Концептот за должно 

професионално внимание цели кон прашањето за професионалната одговорност на 

ревизорот спрема јавноста и корисниците на финансиските извештаи. Во последните 

неколку децении значајниот број на криминални активности, односно измами, кои 

ревизорите не успеале да ги откријат, го сврте вниманието на овој аспект од ревизорската 

функција. Истражувањата покажуваат дека голем процент на оние кои се ослонуваат на 

работата на ревизорите, ја рангираат услугата за откривање на криминални активности 

како една од најзначајите што ревизијата треба да ги понуди. 

Во однос на прашањето за даночната евазија, мора да се напомне дека големо 

влијание врз изградбата на даночната свест кај граѓаните има начинот на трошењето на 

државните пари. Разните злоупотреби и откриени афери во трошењето на овие средства, 

главно добиени од даноци и други давачки кон државата, има негативно влијание во 

насока на даночната дисциплина, односно на навремено и уредно плаќање на даноците и 

сите давачки од страна на даночните обврзници. Кога ова прашање се разгледува од 

аспект на негова присутност во Република Македонија, може да се каже дека во областа 

на трошењето на државните средства, присутни се и случаи на злоупотреби кои секако 
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дека имаат и негативно влијание врз даночната дисциплина на даночните обврзници во 

Републиката.    

Како најсеопфатна дефиниција за економско финансискиот криминал, во кој спаѓа 

и даночното затајување ќе ја наведам дефиницијата на професорката Светлана 

Николовска, според која: економско финансискиот крминал е ненасилен криминал 

извршуван од страна на сторители кои имаат законски пропишани својства, користат 

посебна положба и моќ во опшеството, а криминално делуваат во рамки на посебните 

овластувања и должности, се организираат во зависност од законските овластувања, 

криминалната улога и можноста за криминално делување се со цел криминална 

реализација на претходно добро осмислена криминална операција која има за цел 

стекнување на противправна имотна корист без користење на насилни средства со 

фалсификување, прикривања, измама и нелегален трансфер на криминално стекнатите 

приноси се со цел прикривање и оневозможување на криминалот и обезбедување на 

криминално стекнатите приноси од дофатот на силите на прогон во национални рамки. 

Согласно Меѓународните ревизорски стандарди измамата е дефинирана како 

намерно делување од страна на еден или повеќе членови на менаџментот, вработените или 

трети страни со цел да се стекне (друштвото или поединци) со неоснована или незаконска 

предност. Тргнувајќи од претходно наведената дефиниција измамата е свесно превземена 

активност за која субјектот кој ја извршил истата треба да сноси одговорност.  

Според дефиницијата можеме да заклучиме дека постојат следниве видови измами: 

 Измами од менаџментот;  

 Измами од вработените;  

 Измами од трети лица.  

За да се констатира постоење на измама и да се започне ревизорска постапка, во 

праксата се забележани следниви случаи: 

 погрешно прикажување во финансиските извештаи како резултат на 

намерни пропусти; 

 погрешно прикажување во финансиските извештаи како резултат на 

проневера; 
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 погрешните прикажувања во финансиските извештаи се намерни пропусти 

или нереални дополнувања кои се прават се со цел да се креира поинаква 

слика за работењето на деловниот субјект од реалната.  

 

2. Закон за данок на додадена вредност 

 

Данокот на додадена вредност, како општ потрошувачки данок, се пресметува и 

плаќа во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен 

сектор. Предмет на оданочување со данокот на додадена вредност е: прометот на добра и 

услуги кој се врши со надоместок во земјата од страна на даночниот обврзник во рамките 

на неговата стопанска дејност и увозот на добра. Даночен обврзник според овој закон и за 

данокот на додадена вредност е лице кое трајно или повремено самостојно врши 

стопанска дејност, независно од целите и резултатот од таквата дејност, како даночен 

обврзник регистриран за данокот на додадена вредност, можат да бидат и повеќе лица 

регистрирани за данокот на додадена вредност, кои така ќе одлучат поради нивната 

сопственичка, организациска или управувачка поврзаност.  

Даночното затајување како кривично дело е инкриминирано и во Законот за данок 

на додадена вредност и тоа во членот 60-а. 

“Одговорното лице во правно лице и физичко лице – даночен обврзник, кои нема 

да поднесат даночна пријава во пропишаниот рок или не го уплатат долгуваниот данок на 

утврдените сметки, со цел да се стекнат со поголема имотна корист или вредост, ќе се 

казнат за кривичното дело со казна затвор од една до пет години.“
34

 

Законот за данок на додадена вредност во Република Македонија е воведен во 

април 2000-та година. На него му претходи општиот данок на промет на производи и 

услуги. Основна негова карактеристика е тоа што тој се пресметува и наплатува 

сукцесивно и ја товари само новододадената вредност на производот, односно услугата. 

Дејствија на извршување се: неподнесување на даночна пријава во пропишаниот 

рок и неплаќање на долгуваниот данок на утврдените сметки. 

                                                           
34

 Закон за изменување и дополнување на Законот за данок на додадена вредност, Службен Весник на 

Република Македонија бр.21, член 23 
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Субјективниот елемент е намерата за стекнување со поголема имотна корист или 

вредност. Пропишаната казна за ова дело е од една до пет години затвор. 

Во истиот закон со член 59 се определува изрекувањето на глоба во износ од 4.000 

евра до 5.000 евра во денарска противвредност на правно лице – даночен обврзник ако во 

определениот рок не поднесе даночна пријава, данокот на додадена вредност не го уплати 

на утврдената сметка, не се регистрира за данок на додадена вредност, не води или 

неточно и неуредно води евиденција, не издава фактури во пропишаниот рок или издава 

неуредна фактура, фактурите и другите документи и деловни книги не ги чува во 

пропишаниот рок. За ова, глоба во износ од 1.000 евра до 2.000 евра во денарска 

противредност ќе му се изрече и на одговорното лице за ваквиот прекршок. За прекршок 

од член 59 на физичкото лице – даночен обврзник ќе му се изрече глоба од 500 евра до 

1.000 евра во денарска противвредност.  

Со член 59 од Законот за додадена вредност, даночниот деликт е класифициран 

како прекршок. 

 

3. Закон за данок на добивка 

 

Во законот за данок на добивка се содржани одредби со кои се регулира плаќањето 

на данокот на добивка од страна на даночните обврзници и одредби кои го санкционираат 

неговото неплаќање, ненавремено плаќање, нецелосно плаќање, односно даночното 

затајување во областа на данокот на добивка. 

Со овој закон се воведува данокот на добивка, а под добивка законодавецот 

алудира на разликата помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот 

обврзник во износи утврдени согласно прописите за сметководство и сметководствени 

стандарди.  

Даночен обврзник, според Законот за данок на добивка е правно лице – резидент на 

Република Македонија кој остварува добивка од вршење на дејност во земјата и 

странство. Под поимот резидент се подразбира субјект кој е основан или кој има седиште 

на територијата на Република Македонија. За обврзник на данокот на добивка, спред овој 

закон, ќе се смета и правно лице кое не е резидент на Република Македонија за добивката 

што ја остварува од вршење на дејност на територијата на Републиката, како и 
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организациона единица која остварува добивка од вршење на дејност на територијата на 

Републиката.         

“На обврзникот на данокот на добивка ќе му се изрече глоба за извршен прекршок 

до десеткратен износ од помалку уплатениот данок на добивка кој за утврдената даночна 

основа и даночните олеснувања на образецот за пресметка на данокот наведе неточни 

податоци поради кои што дошло до утврдување на помала даночна основа.“ 

За прекршок од став 1 на овој член, на одговорното лице на обврзникот на данокот 

од добивка ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност.
35

  

    На обврзникот на данокот на правно лице – исплатувач на приходи ќе му се 

изрече глоба во износ од 2.000 евра до 3.000 евра во денарска противвредност, ако при 

исплатата на приходот не го задржи и не го уплати данокот на соодветната уплатна 

сметка. 

За прекршокот од став 1 на овој член (член 45-а) на одговорното лице ќе му се 

изрече глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност, ако: 

1. Неточно го прикаже вкупниот приход 

2. Не го уплати данокот во пропишаниот рок, и  

3. Во односите со поврзаните субјекти презема дејствија поради намалено 

плаќање на данокот.  

За прекршоците од став 1 од член 45-б на одговорното лице ќе му се изрече глоба 

во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност. 

На обврзникот на данокот – правното лице, ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 

евра до 3.000 евра во денарска противвредност, ако во пропишаниот рок не поднесе 

пресметка на пропишаниот образец до органот за јавни приходи. 

Според член 46, за прекршок од став 1, на одговорното лице во правното лице ќе 

му се изрече глоба во износ од 500 евра до 1.000 евра во денарска противвредност. 

На обврзникот на данок- правно лице ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 евра 

до 3.000 евра во денарска противвредност, ако во пропишаниот рок не ја плаќа месечната 

                                                           
35

 Закон за измени и дополнувања на законот за данок на добивка, Службен весник на Република 

Македонија, број 139, член 45  
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аконтација на данокот на добивка и износот на данокот содржан во исплатената 

дивиденда или друга распределба од добивката.  

За прекршок од став 1, член 47, на правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 

500 евра до 1.000 евра во денарска противвредност.  

На обврзникот на данок – правно лице, ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 евра 

до 3.000 евра во денарска противвредност ако во дадениот рок не ја плати разликата 

помеѓу платената аконтација и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка.  

За прекршок од став 1, член 47-а, на правното лице ќе му се изрече глоба во износ 

од 500 евра до 1.000 евра во денарска противвредност. 

Според член 48, за прекршокот од член 45, став 1 од Законот за данок на добивка, 

покрај глобата на сторителот на прекршокот ќе му се изрече прекршочна санкција 

привремена забрана за вршење на дејност во времетраење од шест месеци до две години, а 

на одговорното лице кај правното лице, забрана за вршење на професијата, дејноста или 

должноста во времетраење од една до три години.  

Во овие одредби од Законот за данок на добивка, даночното затајување е 

класифицирано како прекршок за кој се изрекува соодветна глоба или прекршочна 

санкција. 

Прекршокот е извршен кога даночниот обврзник наведува неточни податоци 

поради кои дошло до утврдување на помала даночна основа, неплаќање данок на 

соодветна уплатна сметка, неточно искажување на вкупните приходи, не го уплати 

данокот во определениот рок, превзема дејства заради намалено плаќање на данок, не 

поднесува пресметка на органите за јавни приходи, не ја плаќа месечната аконтација на 

данок на добвка. За дејствијата на неточно искажување на вкупниот приход, неуплаќање 

данок во пропишаниот рок и превземање дејствија за намалено плаќање данок, на 

даночниот обврзник може да му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за 

вршење на дејност, а на одговорното лице во правното лице забрана за вршење на 

професија.  

Прекршокот треба да биде сторен со умисла. Како сторители на прекршок според 

Законот за данок на добивка е оврзникот на данок –правно лице и одговорното лице во 

правното лице.  
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4. Закон за персонален данок на доход 

 

Персоналниот данок од доход е таков даночен облик со кој се оданочува збирот на 

сите приходи кои што се остварени од страна на граѓаните во текот на една фискална 

година. Со законот за персонаниот данок на доход се воведува персоналниот данок на 

доход и се одредува начинот на оданочување на доходот на граѓаните.  

Персоналниот данок на доход се плаќа годишно на збирот на нето приходите од 

сите извори, освен приходите што се изземени со овој закон. Според овој закон, доходот 

што подлежи на оданочување го сочинуваат следните видови на приходи остварени во 

земјата или во странство: 

 Лични примања 

 Приходи од самостојна дејност 

 Приходи од имот и имотни права 

 Приходи од авторски права и прва од индустриска сопственост 

 Приходи од капитал 

 Капитални добивки  

 Добивки од игри на среќа и други наградни игри 

 Други приходи. 

Сите овие приходи што се остварени во пари, хартии од вредност, во натура или во 

некој друг вид,  подлежат на оданочување. 

„Лицето кое во својство на одговорно лице кај правното лице, а заради стекнување 

на поголема имотна крист или вредност за себе или за некој друг, при исплатата на 

личните примања или други приходи на кои данокот се плаќа по одбивка, не го пресмета и 

не го уплати данокот на соодветната сметка, ќе се казни за кривично дело со казна затвор 

од шест месеци до пет години и со парична казна. 

Ако износот на обврската од став 1 на овој член е значителен, сторителот ќе се 

казни со затвор од најмалку четири години и со парична казна. 

Ако делото од став1 од овој член го изврши правно лице, според законот, ќе се 

казни со парична казна.
36

  

                                                           
36

 Закон за персонален данок на доход, член 143-а 
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Според законот сторител на ова кривично дело може да биде одговорно лице кај 

правното лице.  

Дејствие на сторување е непресметување и неуплатување на соодветна сметка на 

износот на данокот што се плаќа при исплатата на личните примања и другите приходи. 

Од ваквата законска формулација на дејствијата на сторување, произлегува дека е 

потребно кумулативно постоење на два услови, непресметување и неуплатување. Ако 

законодавецот ја употребил формулацијата помеѓу овие две глаголски форми “или“ тоа ќе 

значи дека кривичното дело е сторено и доколку само не се пресмета или да се пресмета, а 

да не се плати. Со употребената законска формулација и глаголската форма значи дека е 

потребно кумулативно, одговорното лице да не го пресмета и да не го уплати данокот на 

соодветната сметка. Или пак ова значи дека доколку истиот е пресметан, а не е уплатен, 

нема да се работи за кривично дело. 

Законот го определува и времето кога треба да се уплати овој данок. Тоа е 

моментот кога се уплатуваат личните примања и другите приходи. 

Ова кривично дело се чини со умисла, така да треба кај одговорното лице да постои 

свест и сакање да не се пресметува и да не се уплати данокот. Покрај ова, потребно е да 

постои намера поради стекнување на поголема имотна корист или вредност за себе или за 

некој друг. 

Пропишаната казна за ова кривично дело е казна затвор од шест месеци до пет 

години, или парична казна. 

Во законот за персонален данок од доход се содржани и прекршочни одредби со 

кои што се регулира областа на даночното затајување. 

“На обврзникот на данокот за сторен прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 

500 евра до 1.000 евра во денарска противвредност ако: 

 Деловните книги не ги води или ги води неажурно и неточно  

 Деловните книги и другата евиденција и документација не ги чува најмалку 

пет години  

 Не состави даночен биланс, односно не го состави во пропишаниот рок и на 

пропишаниот начин 

 Не поднесе даночна пријава и даночен биланс во определениот рок 
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 Приходите не ги остварува преку трансакциска сметка или жиро-сметка кај 

носителите на платен промет 

 Не пресмета и не уплати данок од лични примања од странство. 

За прекршоците од ставот 1 точки 1, 5 и 6 на овој член покрај глобата на 

сторителот на прекршокот ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење на 

професија, дејност или должност во траење од една до две години. 

На обврзникот на данокот на кој му е изречена глоба најмалку трипати во текот на 

годината за прекршок од став 1 на овој член ќе му се изрече прекршочна санкција забрана 

за вршење на професија, дејност и должност во траење од три до пет години.
37

 

На обврзникот на данокот правно лице – исплатувач на приходи за сторен 

прекршок ќе му се изрече глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска 

противвредност, ако: 

 Ако не го пресмета данокот и не го уплати на соодветна сметка 

 Не ги исполни обврските од член 77  

 Исплатата за испорачаната стока и извршените услуги не ги изврши преку 

трансакциска сметка и жиро - сметката на обрзникот. 

Според член 145, за прекршокот од став 1 на овој член на одговорното лице кај 

правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност.  

Обврзникот на данокот на кој врз основа на работните книги, сметките за испорака 

на стоки и за извршените услуги што е должен да ги евидентира или на друг начин ќе му 

се утврди дека пријавил плата, односно приход во помал износ отколку што тој фактички 

изнесува или дека не го пријавил приходот, и ако износот на данокот што отпаѓа на 

непријавената плата, односно приходот не повлекува кривична одговорност за даночно 

затајување, ќе му се изрече глоба за сторен прекршок од 100% од износот на данокот, што 

отпаѓа на помалку пријавенит доход, односно на помалку пријавениот приход. 

 

 

                                                           
37

 Закон за измена и дополнување на Законот за доход, Службен весник на Република Македонија, број 

139/06, член 44  
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5. Проблемот со даночното затајување во Република Македонија и 

надлежностите на Управата за Јавни Приходи (УЈП) 

 

Финансискиот криминал и финансирањето на тероризмот се значително променети 

како резултат на глобализацијата на светската економија. Во услови на пазарно делување, 

поврзувањето на националните економии, како и сложената организација на економиите 

бараат се поголемо знаење, соработка и претпазливост. Недостатоците и слабостите во 

финансиските системи на националната држава и односите меѓу државите се почесто се 

користат од страна на финансиските криминалци. Ова исто така повлекува значајна 

промена во природата на финансискиот криминал кој се менува и мутира многу брзо. 

Финансиските измами, особено ДДВ измамите кои се најшироко распространета 

нелегална активност, се важен дел од финансискиот криминал од кој се погодени и 

развиените земји и земјите во развој. 

Со проблемот на даночното затајување и финансиските измами се соочува и 

Република Македонија, па поради тоа неопходно е превземање на соодветни активности 

како би се зајакнале капацитетите и соработката со надлежните институции вклучени во 

спречувањето и откривањето на финансискиот криминал. Од особена важност е и 

степенот на даночната свест, а воедно и процесот на едукација на даночните обврзници, да 

не бидат несвесно дел од финансискиот криминал. Ова е кажано од аспект што доста 

често во шемите и лавиринтите на измами се вклучени и даночни обврзници кои воопшто 

не се свесни дека се дел од таквите измами. Многу често по пат на вршење на законските 

надлежности, Управата за јавни приходи открива даночни затајувања, даночни измами, 

како и различни начини и шеми на измама. 

Управата за јавни приходи (УЈП) е тело во состав на Министерството за Финансии 

и претставува посебен субјект
38

. УЈП е задолжена за спроведување на даночниот закон, 

регистрација на даночните обврзници, администрирање на единствениот регистар на 

даночни обврзници, собирање и обработка на даночните пријави, инспекција и следење и 

анализа на даночната евиденција
39

. Во составот на УЈП, постои Даночен инспекторат за 

спречување на корупција во даночниот систем. Во 2013 година Управата за јавни приходи 

                                                           
38

 Закон за Управата за јавни приходи. Службен весник на РМ, бр. 43 од 04.03.2014 година. Преземено од: 

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0616/Zakon_za_UJP_43_04.03.201 4.pdf (10.12.2017) 
39

 Ибид. 

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0616/Zakon_za_UJP_43_04.03.201%204.pdf
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има буџет од 19.726.200 ЕУР и 1.307 вработени. Во 2010 година Управата за јавни 

приходи спроведува твининг-проект финансиран од Европската Унија во партнерство со 

релевантни институции од Австрија и Словачка. Целта на овој проект е зајакнување на 

капацитетот и каналите на комуникација на УЈП во откривањето и борбата против 

затајувањето на данок и во исто време, преку искуствата на државите од ЕУ, посочено е 

како правилно да се искористат надлежностите, особено во функционирањето на 

Даночниот инспекторат за спречување корупција, но исто така и за поттикнување и 

поддршка на спроведувањето посебни истраги по примерот на овие Европски држави. Во 

однос на борбата против корупција во нејзиниот состав, во 2012 година, Управата за јавни 

приходи го усвојува Правилникот за антикорупциско однесување на вработените во УЈП 

кој што се однесува на развојот на методите и постапките за спречување на корупцијата и 

истражувања за корупција меѓу вработените во институцијата
40

. Во 2013 година во 

рамките на Генералниот даночен инспекторат – Инспекторат за специјални контроли, во 

рамките на Управата за јавни приходи отпочнува да функционира информациско – 

технолошката форензичка лабораторија која претставува значајна алатка за поефикасна 

превенција, откривање и санкционирање на даночното затајување и даночните измами
41

. 

ИТ форензичката лабораторија во состав на Инспекторатот за специјални контроли е 

организирана за спречување на високософистицираните форми на даночно затајување со 

примена на информатичка техника, методологија и опрема
42

. Воспоставувањето на ИТ 

форензичката лабораторија има за цел да придонесе во намалувањето на бројот на 

кривични дела од областа на финансискиот криминал и зголемување на успешноста при 

лоцирање и утврдување на сторителите, како и нивно ефикасно и ефективно 

санкционирање во координација со другите надлежни тела за борба против криминалот – 

Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, Управата за финансиско 

разузнавање, Управата за финансиска полиција и Царинската управа
43

.  

Меѓу клучните цели на Управата за јавни приходи е фокусот кон најризичната 

категорија на даночни обврзници – измамници преку спроведување на контролната 

                                                           
40

 Нурединоска Е., Саздески М., Ѓузелов, Б., Извештај за процена на корупцијата, Македонски центар за 

меѓународна соработка, Скопје, 2014 
41

 Види повеќе: http://bi.mk/promocija-na-informatichko-forenzichk/#sthash (10.12.2017) 
42

 Годишен извештај на Управата за јавни приходи за 2012 година. Достапен на: 

http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/113  
43

 Достапно на: http://m.mkd.mk/56792/makedonija/finansisko-razuznavanje-15-milioni-evra  

http://bi.mk/promocija-na-informatichko-forenzichk/#sthash
http://www.ujp.gov.mk/mk/osnovni_dokumenti/category/113
http://m.mkd.mk/56792/makedonija/finansisko-razuznavanje-15-milioni-evra
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функција, а воедно и помагање на совесните даночни обврзници да не подпаднат во 

мрежата на измамничките активности. 

 

6. Најчести даночни измами во Република Македонија (согласно извештаите од 

активностите на УЈП) 

 

Неопходна е претпазливост од страна на даночните обврзници од секој кој што 

продава нешто сомнително, како и од се што изгледа премногу добро за да биде 

вистинито. Како нелегални, шемите на даночни измами водат до кривични пријави и 

затворски казни не само за свесните актери во измамата, туку и за оние кои што несвесно 

влегуваат во тие шеми. Даночните обврзници кои што се вовлечени во шемите на даночни 

измами, меѓу другото, мораат да ги платат и неплатените даноци и казнени камати, што 

значи дека за измамите ќе се гонат и актерите и поддржувачите. 

Согласно извештаите од активностите на Управата за јавни приходи на Република 

Македонија, на националните даночни обврзници им се налага да ги избегнуваат следните 

невообичаени активности поврзани со најчестите даночни измами во Република 

Македонија и тоа: 

 

6.1. Измама од страна на изготвувачот на даночни пријави 

 

Често постојат нечесни изготвувачи на даночни пријави кои што на даночниот 

обврзник може му да предизвикаат проблем и да го подложат истиот да стане жртва на 

нивната стратегија. Финансиската корист таквите изготвувачи ја добиваат преку 

прибирање на “кајмакот“ од лажното побарување поврат на средствата, наплаќање на 

несоодветно високи цени за услугите кои ги нудат, привлекување на нови клиенти и нивно 

инволвирање во веригата преку ветување на поврат, враќање на данок, што е премногу 

добро за да биде вистинито. 

Даночните обврзници треба да бидат особено внимателни во однос на тоа кои лица 

ги ангажираат за подготвување на нивните даночни пријави. Даночните пријави треба да 

бидат изготвени од регистрирани лица, професионално, доверливи и со реноме, при што 

најважно е да поседуваат Единствен даночен број. На таков начин ќе се обезбеди поголема 
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заштита за даночните обврзници, ќе се зголеми довербата во даночниот систем, а ќе се 

зголеми и доброволната усогласеност со даночните закони на подолг рок и доброволно 

исполнување на даночните обврски. 

 

6.2. Криење на приходите во “Offshore“ држави 

 

Даночните обврзници вклучени во криминалните трансакции во “Offshore“ држави, 

нивните поддржувачи, професионалците и останатите лица кои ги олеснуваат и/или ги 

овозможуваат измамничките шеми активно се следат од страна на Управата за јавни 

приходи која воедно против нив превзема и законски мерки.  

Даночните обврзници настојуваат да ги избегнуваат плаќањата на даночните 

обврски преку криење на приходите остварени во матичната држава во “Offshore“ банки, 

брокерски сметки или преку користење номинирани субјекти. Исто така, даночните 

обврзници ги избегнуваат даноците со користење на “Offshore“ дебитни картички, 

кредитни картички, странски компании, лизинг шеми, шеми на готовински плаќања и сл. 

Управата за јавни приходи на Република Македонија ги истражува и ги следи 

“Offshore” трансакциите кои целат кон избегнување на данок, по пат на користење на 

информациите добиени од трети страни и информации од меѓународната размена на 

податоци и информации. Во таа насока, даночните обврзници се охрабруваат со 

“Offshore” сметки или субјекти доброволно да ги пријават приходите или доброволно да 

ги платат даночните обврски и на тој начин да го олеснат даночниот ризик од нивно 

криминално гонење. 

 

6.3. Поднесување на лажни пријави или фиктивни документи 

 

Од анализата на финансиските извештаи од Управата за јавни приходи се утврдени 

разни случаеви во кои што актерите на измамите поднесуваат лажни пријави со кои бараат 

поврат на данокот, така што користат фиктивни или фалсификат документи и на таков 

начин ја празнат државната каса. Таквите пријави за враќање на данокот базирани на 

лажни документи се одредуваат како кривично дело и истите лесно може да бидат 

откриени, дури од страна на УЈП може да се открие цел ланец на инволвирани субјекти 
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кои генерираат фиктивни и фалсификувани документи. Притоа, даночните субјекти треба 

да бидат внимателни за да не станат една од алките во ланецот на измама, бидејќи во 

ваква ситуација и невниманието е казниво. 

 

6.4. Неоданочиви бенефиции 

 

Управата за јавни приходи ги идентификува и искажаните лажни податоци 

наведени во даночните пријави. особено во деловите кде што се дава одредено олеснување 

или намалување на даночните основици, се со цел плаќањето данок да биде избегнато или 

да се побара неосновано враќање на данокот. Поради тоа, и во овој случај, неопходно е 

внимание од страна на даночните обврзници, во нивните пријави да бидат внесени 

веродостојни податоци и изготвувањето на истите да биде согласно законската 

регулатива. 

 

6.5. Злоупотреба на хуманитарни организации 

 

Како и во другите држави, и во Република Македонија честа појава е злоупотребата 

на организациите ослободени од плаќање данок, како и донациите преку хуманитарните 

организации. Овој тип на злоупотреба вклучува аранжман на несоодветно прикривање на 

приходите или средствата од оданочувањето, како и обиди од страна на донаторите да 

одржат контрола врз донираните средства или врз приходот од донираниот имот.  

Управата за јавни приходи продолжува со истражувањето на различните шеми кои 

вклучуваат донација на непарични средства. Често ваквите донации се високо преценети. 

Исто така, со особено внимание се следат донациите и побарувањата на хуманитарен 

придонес поднесени од даночните обврзници.     

 

6.6. Прикривање на корпоративна сопственост 

 

Одредени корпорации и ентитети се формираат и оперираат во некои земји, со цел 

да се прикрие сопственоста и приходите од некој бизнис или финансиска активност, на 

начин на несоодветно користење на трети страни или субјекти кои би им овозможиле 
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префрлање на приходи во земјите со пониски даночни стапки и пријавување на помали 

износи на данок. Субјектите може да се користат и за учество во нелегални трансакции, 

перење на пари, па дури и финансиски тероризам. Управата за јавни приходи има 

воспоставено широка соработка со надлежните институции во Република Македонија, а 

исто така има развиено и меѓународна соработка со останатите даночни администрации, 

за откривање на ваквите активности.
44

 

 

6.7. Пресметки на плата 

 

Одреден број на даночни обврзници – исплатители на плата, до УЈП доставуваат 

лажни пресметки за платата како би ги покриле даночните обврски и обврските за 

плаќање на придонесите од плата и персонален данок. Таквите даночни обврзници 

најчесто искажуваат пониски износи на плата од реално исплатените плати на вработените 

или пак не ги пријавуваат сите вработени кои ги имаат и на тој начин за истите не мора да 

пресметуваат ниту плата, ниту придонеси, ниту персонален данок од плата. 

Преку ваквиот вид на измама не само што се оштетува државната каса и 

фондовите, туку посредно се оштетуваат и вработените, но и сите граѓани на државата. За 

ефикасно брзо откривање и санкционирање на даночните обврзници т.е. измамници, УЈП 

развива посебни софтверски системи, програми и филтри за ризик.  

 

7. Управа за финансиска полиција – надлежности и овластувања 

 

Финансиската полиција како орган во составот на Министерството за финансии е 

формирана на 26.06.2003 година согласно Законот за финансиска полиција (Сл. Весник 

бр.55/02).
45

 

Управата за Финансиска полиција ги врши работите на Финансиската полиција. 

Согласно Законот за кривична постапка, Управата за Финансиска полиција е орган со 

посебни овластувања, кој се грижи за доследна примена на прописите особено од областа 

на финансиското, даночното и царинското работење. Со новиот закон прецизно се 

                                                           
44

 Интерен извештај на УЈП на РМ, УЈП во твинг со Австриските и Словенечките даночни власти, Скопје, 

06.10.2010-7617  
45

 http://finpol.gov.mk/za_upravata.html (24.12.2017) 

http://finpol.gov.mk/za_upravata.html
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уредуваат надлежностите и овластувањата на Управата за финансиска полиција при 

откривањето и гонење на сложени појавни форми на организиран финансиски криминал 

во Република Македонија.
46

 

Своите надлежности, Финансиската полиција ги спроведува на територијата на 

Република Македонија. Со работата на Финансиската полиција раководи директор кој го 

именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за 

финансии. За својата работа и работата на Финансиската полиција директорот е одговорен 

пред Владата на Република Македонија и министерот за финансии.
47

 

Управата ги има следните надлежности:
48

 

 спроведува финансиска контрола, ја следи примената на даночните, 

царинските и други прописи од областа на финансиите, прибира и анализира 

податоци за готовински трансакции, презема предистражни и други мерки 

кога постојат основи на сомнение за сторени кривични дела од областа на 

организиран финансиски криминал; спроведува предистражна постапка за 

кривични дела од областа на организиран финансиски криминал кои се 

гонат по службена должност и ја следи трагата на парите од казниви дела 

утврдени со закон што вклучуваат значителни и износи од големи размери; 

 открива и документира кривични дела, пред се од областа на 

организираниот финансиски криминал и кривични дела коишто се гонат по 

службена должност, како што се даночно затајување, перење пари и други 

приноси од казниво дело, даночни, банкарски, осигурителни, берзански, 

царински и други измами со износи од значителни и големи размери, тешки 

форми на корупција, како што се злоупотреба на службената положба и 

овластување од значителни износи или на штета на средствата на Буџетот на 

Република Македонија, примање поткуп и давање поткуп, како и 

предизвикување на лажни стечаи, фалсификување и уништување на деловни 

книги, фалсификување исправи, финансирање на тероризмот, неплаќање на 

царина, акцизи или други јавни давачки пропишани со закон, што 

вклучуваат поголеми, значителни и износи од големи размери; 

                                                           
46

 http://www.finance.gov.mk/mk/node/103 (21.12.2017) 
47

 http://www.pravdiko.mk/nadlezhnosti-i-ovlastuvana-na-finansiskata-politsija/ (24.12.2017) 
48

 http://finpol.gov.mk/zakon.html (24.12.2017) 

http://www.finance.gov.mk/mk/node/103
http://www.pravdiko.mk/nadlezhnosti-i-ovlastuvana-na-finansiskata-politsija/
http://finpol.gov.mk/zakon.html
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 спроведува постапка за испитување на имот и имотна состојба врз основа на 

јавни податоци и регистри што се водат согласно со закон; 

 спроведува предистражни мерки да се откријат и обезбедат трагите на 

кривичното дело и предметите што можат да послужат како доказ, да се 

пронајде сторителот на кривичното дело, сторителот или соучесникот да не 

се сокрие или да не побегне, како и да ги соберат сите известувања што би 

можеле да бидат од корист за успешно водење на кривичната постапка; 

 поднесува кривична пријава до надлежниот јавен обвинител за кривични 

дела од нејзина надлежност, кои се гонат по службена должност, за кои е 

известена или за кои ќе дознае на друг начин; 

 поведува и води прекршочна постапка, како и поднесува иницијативи за 

поведување на прекршочна постапка до надлежните органи, доколку при 

извршување на своите надлежности утврди постоење на прекршочна 

одговорност пропишана со закон; 

 поднесува иницијатива за поведување постапка за утврдување и наплата на 

јавните давачки пред надлежниот орган; 

 врши експертска компјутерска анализа на одземени предмети, компјутерски 

информации или податоци од други електронски и механички направи кои 

содржат информации и кои можат да послужат како доказ во водењето на 

предистражната и прекршочната постапка од нејзина надлежност; 

 организира и спроведува обуки, проверка на знаење на финансиските 

полицајци и врши управување со човечките ресурси; 

 по барање на други државни органи и институции изготвува и дава стручни 

наоди и мислења од нејзина надлежност; 

 соработува со сродни органи од други земји во согласност со билатерални 

договори и ратификувани меѓународни договори и 

 врши други надлежности пропишани со овој и друг закон. 

Со цел развој на капацитетите на Управата за финансиска полиција, а согласно со 

Уставот и законите на Република Македонија, како и со ратификуваните меѓународни 

договори во областа на кривичната постапка, континуирано се имплементираат 
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најдобрите практики кои органите на прогон ги применуваат во земјите од Европска 

унија. 

Во   извршувањето   на   работите   од   својата   надлежност, Финансиската 

полиција соработува со Јавното обвинителство на Република Македонија, 

Министерството за внатрешни  работи,  Управата  за  јавни  приходи,  Царинската  

управа,  Управата  за финансиско разузнавање, Државната комисија за спречување на 

корупцијата, Државниот завод   за ревизија, Државниот девизен инспекторат, Државниот 

пазарен инспекторат и други инспекциски органи, државни органи и правни лица кои со 

закон се надлежни за спречување и откривање на казниви дела. 

 

8. Аналитичко – истражувачки сознанија и резултати – анализа на состојбата со 

даночното затајување во Република Македонија 

 

Од анализата на финансиските извештаи од Управата за финансиска полиција, во 

врска со состојбата со даночното затајување во Република Македонија, добиени се 

следните податоци:
49

 

 

Табела бр.2 Приказ на податоци за сторени кривични дела и причинета штета со 

истите по член 273, 279 и 244 в/в ДДВ од КЗ на РМ за 2013 година 

Вид на сторени кривични дела и причинета штета 2013 година 

Поднесени кривични пријави 65 

Вкупно пријавени лица 155 

Вкупна штета со кривичните дела 662.280.193,00 

Вкупно кривични дела 110 

“Даночно затајување“ член 279 48 

штета со кривичните дела “Даночно затајување“ 449.898.473,00 

“Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ член 247 / 

штета со кривичните дела “Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ / 

“Перење пари и други приноси од казниво дело“, член 273 / 

                                                           
49

 http://finpol.gov.mk/statistiki.html (09.01.2018) 

http://finpol.gov.mk/statistiki.html
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Според Табела бр.2, уште, може да се каже дека во 2013 година биле поднесени 65 

кривични пријави, биле пријавени вкупно 155 лица и со кривичните дела била направена 

вкупна штета од 662.280.193,00 денари.  

Од податоците прикажани на табела бр.2 се гледа дека во 2013 година биле 

извршени вкупно 110 кривични дела. Од нив 48 кривични дела се евидентирани за 

“Даночно затајување“  (член 279 од КЗ на РМ), со кои во државната каса е направена 

штета од 449.898.473,00 денари. Во 2013 година нема регистрирани случаеви за вршење на 

кривичното дело “Измама“в/в неоснован поврат на ДДВ (член 247 од КЗ на РМ) и 

кривичното дело “Перење пари и други приноси од казниво дело“ (член 273 од КЗ на РМ).  

 

Табела бр.3 Приказ на податоци за сторени кривични дела и причинета штета со 

истите по член 273, 279 и 244 в/в ДДВ од КЗ на РМ за 2014 година 

Вид на сторени кривични дела и причинета штета 2014 година 

Поднесени кривични пријави 51 

Вкупно пријавени лица 125 

Вкупна штета со кривичните дела 554.845.218,00 

    

Вкупно кривични дела 76 

    

“Даночно затајување“ член 279 32 

штета со кривичните дела “Даночно затајување“ 279.250.591,00 

    

“Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ член 247 5 

штета со кривичните дела “Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ 64.994.648,00 

    

“Перење пари и други приноси од казниво дело“, член 273 / 

 

За разлика од 2013 година, а според Табела бр.3, во 2014 година биле поднесени 51 

кривична пријава (14 помалку пријави во споредба со 2013 година), исто така и бројот на 

вкупно пријавени лица се намалува на 125, оттука автоматски намалена е и вкупната 

штета направена со кривичните дела и истата изнесува 554.845.218,00 денари.  
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На Табела бр.3 прикажано е дека биле извршени 76 кривични дела, од кои: 32 се 

однесуваат на кривичното дело “Даночно затајување“ (член 279 од КЗ на РМ), и од кои 

предизвикана е штета од 279.250.591,00 денари, и 5 кривични дела за вршење “Измама“в/в 

неоснован поврат на ДДВ (член 247 од КЗ на РМ), од кои предизвикана е штета од 

64.994.648,00 денари. За кривичното дело “Перење пари и други приноси од казниво дело“ 

(член 273 од КЗ на РМ) нема регистрирани случаеви.  

 

Табела бр.4 Приказ на податоци за сторени кривични дела и причинета штета со 

истите по член 273, 279 и 244 в/в ДДВ од КЗ на РМ за 2015 година 

Вид на сторени кривични дела и причинета штета 2015 година 

Поднесени кривични пријави 68 

Вкупно пријавени лица 178 

Вкупна штета со кривичните дела 509.907.569,00 

    

Вкупно кривични дела 94 

    

“Даночно затајување“ член 279 43 

штета со кривичните дела “Даночно затајување“ 332.632.976,00 

    

“Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ член 247 4 

штета со кривичните дела “Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ 28.423.297,00 

    

“Перење пари и други приноси од казниво дело“, член 273 / 

 

Според приказот на податоците на Табела бр.4 во 2015 година бројот на 

кривичните пријави се зголемува, односно поднесени биле 68 кривични пријави. Исто 

така зголемен е и бројот на вкупно пријавените лица на 178, а вкупната штета направена 

со кривичните дела изнесува 509.907.569,00 денари.  

Во  2015 година биле извршени вкупно 94 кривични дела, од кои: 43 кривични дела 

за “Даночно затајување“ (член 279 од КЗ на РМ), од кои предизвикана е штета во износ од 

332.632.976,00 денари, и 4 кривични дела за вршење “Измама“в/в неоснован поврат на ДДВ 
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(член 247 од КЗ на РМ), од кои предизвикана е штета од 28.423.297,00 денари. За 

кривичното дело “Перење пари и други приноси од казниво дело“ (член 273 од КЗ на РМ) 

нема регистрирани случаи.  

 

Табела бр.5 Компаративен табеларен приказ на податоци за сторени кривични 

дела и причинета штета со истите по член 273, 279 и 244 в/в ДДВ од КЗ на РМ од 2013 - 

2015 година 

Вид на сторени кривични дела и 

причинета штета 
2013 година 2014 година 2015 година 

Поднесени кривични пријави 65 51 68 

Вкупно пријавени лица 155 125 178 

Вкупна штета со кривичните дела 662.280.193,00 554.845.218,00 509.907.569,00 

        

Вкупно кривични дела 110 76 94 

        

“Даночно затајување“ член 279 48 32 43 

штета со кривичните дела “Даночно 

затајување“ 
449.898.473,00 279.250.591,00 332.632.976,00 

        

“Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ член 

247 
/ 5 4 

штета со кривичните дела “Измама“ в/в 

неоснован поврат на ДДВ 
/ 64.994.648,00 28.423.297,00 

        

“Перење пари и други приноси од казниво 

дело“, член 273 
/ / / 

 

На Табела бр.5 е даден компаративен приказ на податоците за сторени кривични 

дела и причинета штета со истите по член 273, 279 и 244 в/в ДДВ од КЗ на РМ од 2013 до 

2015 година. Оттука, може да се каже дека: најголем број на поднесени кривични пријави, 

како и за вкупно пријавени лица има во 2015 година, а најмал за истите во 2014 година. И 

покрај овој факт, а имајќи го во предвид тоа што најголем број на вкупно кривични дела 

има во 2013 година, причинетата штета од видот на сторените кривични дела е најголема 

во 2013 година и истата изнесува 662.280.193,00, што е за 107.434.975,00 денари повеќе од 

2014 година, односно 152.372.624,00 денари повеќе од 2015 година. 
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За извршено кривично дело “Даночно затајување“ (член 247 од КЗ на РМ) најголем 

број евидентирани случаеви има во 2013 година, а најмал број во 2014 година. Оттука, 

јасно е дека и направената штета од овој вид на кривично дело е најголема во 2013 година 

и истата изнесува 449.898.473,00 денари, што е за 170.647.882,00 денари поголема во 

споредба со штетата направена во 2014 година, односно за 117.265.497,00 денари 

поголема во однос на штетата направена во 2015 година. 

За кривичното дело “Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ (член 247 од КЗ на 

РМ), во 2013 година нема ниту еден евидентиран случај. Во 2014 година регистрирани се 

пет случаеви, а во 2015 година регистриран е само еден случај помалку во споредба со 

2014 година. Оттука, направената штета од овој вид на кривично дело е за 26.571.351 

денар поголема во 2014 година во споредба со 2015година. 

За кривичното дело “Перење пари и други приноси од казниво дело“ (член 273 од 

КЗ на РМ) од 2013 – 2015 година нема регистрирани случаеви.  

Динамиката на движење на бројот на вкупно поднесени кривични пријави, видот на 

кривични дела, како и вкупниот број на извршени кривични дела е прикажан сликовито на 

Графикон бр.2. 

 

Графикон бр.2 Приказ на динамината на вкупно поднесени пријави и извршени 

кривични дела по член 273, 279 и 244 в/в ДДВ од КЗ на РМ од 2013 – 2015 година 
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Од приказот на податоците на Графикон бр.2 се гледа дека бројот на поднесени 

кривични пријави почнувајќи од 2013 година бележи пад благ пад во 2014 година, а потоа 

значителен пораст во 2015 година. Иста е и ситуацијата со бројот на вкупно пријавените 

лица кој споредено со 2013 година (во истражувањето земена како базна година) се движи 

во надолна линија во 2014 година, односно бележи поголем пораст во 2015 година. 

Почнувајќи од 2013 година бројот на вкупно извршени кривични дела опаѓа следната 

година од 110 во 2013 година, на 76 во 2014 година, а веќе во 2015 повторно се забележува 

раст од 76 на 94 вкупно извршени кривични дела. Раст, опаѓање, па повторно раст е 

карактеристично и за бројот на извршени кривични дела од типот “Даночно затајување“ 

(член 247 од КЗ на РМ). Од графиконот уште може да се види благо опаѓање на кривата за 

бројот на извршени кривични дела од типот “Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ (член 

247 од КЗ на РМ) во 2015 година во споредба со 2014 година. За овој тип на сторено 

кривично дело нема евидентирано ниту еден случај во 2013 година, која е земена како 

базна година. Оттука може да се каже дека бројот на извршени кривични дела од типот 

“Измама“ в/в неоснован поврат на ДДВ (член 247 од КЗ на РМ) првично бележи 

значителен пораст, а потоа минимално опаѓање за период од една година. За кривичното 

дело “Перење пари и други приноси од казниво дело“ (член 273 од КЗ на РМ) од 2013 – 

2015 година нема регистрирани случаи.  

Од анализата се доаѓа до сознание дека и покрај тоа што бројот на сторени 

кривични дела и причинета штета со истите по член 273, 279 и 244 в/в ДДВ од КЗ на РМ е 

повисок во 2013 во споредба со наредните години, 2014 година и 2015 година, а имајќи го 

во предвид и се повисокиот број на вкупно поднесени пријави, сепак Република 

Македонија се соочува со висок степен на даночна евазија за што е потребно изнаоѓање на 

нови начини и превземање на нови мерки за надминување на состојбата.     

Во прилог на ова истражување уште ќе бидат посочени резултатите од 

спроведените анкети од страна на Центарот за истражување и креирање политики (Center 

for Research and Policy Making - CRPM)
50

 на Република Македонија, во 2014 година, а во 

врска со наведениот проблем.   

                                                           
50

 Види повеќе http://www.crpm.org.mk/crpm-2/ (21.01.2018) 

http://www.crpm.org.mk/crpm-2/
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Со анкетниот примерок опфатена е популација од 1116 испитаници, а исто така 

опфатени се 70 различни бизниси. Во првиот случај репрезентативноста е регионална и 

демографска, а во вториот регионална, по сектори и големини. 

Најважните т.е. актуелните прашања и добиените податоци од анкетите ќе бидат 

претставени табеларно на следните слики: 

 

Слика 4 Податоци од анкети
51

 добиени од страна на CRPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Првично дадени се одговорите на прашањата околу ставовите кои се најважните 

фактори за постоењето на скриената економија и околу мерките за намалување на 

скриената економија. Од приказот на податоците се гледа дека на прашањето кои се 

најважните фактори за постоење на скриената економија најголем дел од испитаниците 

сметаат дека тоа е стремежот на бизнисмените кон брзо богатење (45%), потоа 

корупцијата (40,60%) и најмалку високиот даночен товар (39%). На второто прашање, 
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односно предлог на потенцијални мерки за намалување на скриената економија најголем 

дел од испитаниците (58,60%) се изјасниле за поефективни државни стимулации за 

бизнисите, друг дел од нив, односно 47% сметаат дека најдобро би било намалувањето на 

даноците и најмалку од испитаниците (44,30%) се определиле за превземање на мерки за 

намалување/справување со корупцијата.   

Според податоците за 42% од бизнисите, моменталниот даночен систем не 

претставува проблем при развојот на нивниот бизнис или за 23% од нив претставува 

незначителен проблем
52

.  

 

Слика 5 Податоци од анкети -2 
53

 добиени од страна на CRPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според податоците добиени на прашањето за оценка на износите на разните 

даноци во Македонија, околу половина од испитаните претставници на бизнисите сметаат 

дека моменталната висина на даноците е соодветна; помалку од половина сметаат дека 
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износите на разните даноците во Македонија се повисоки од реалните; и најмал дел 

сметаат дека износите на разните даноци во Македонија се пониски отколку што треба.    

 

Слика 6 Податоци од анкети - 3
54

 добиени од страна на CRPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според прикажаните податоци на слика 6, а во врска со прашањата: колку често 

компаниите пријавуваат помал обрт од реалниот и колку често компаниите пријавуваат 

помал приход од реалниот може да се каже дека иако најголем е процентот за одговорот 

понекогаш, сепак на него многу близок процент и во двата случаи е одговорот со никогаш, 

што значи дека мислењата се целосно поделени и врз основа на тоа не може да се има 

реална претстава за состојбата. И на двете прашања, најмал процент од испитаниците се 
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определиле за одговорот – постојано, што значи дека постои можност за надминување на 

дискутираниот проблем во иднина.    

 

Слика 7 Податоци од анкети - 4
55

 добиени од страна на CRPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од добиените податоци прикажани на слика 7 во однос на прашањата: колку често 

компаниите се наклонети кон манипулации со ДДВ, како и за процентот на компании кои 

плаќаат пониски даноци од потребното со помош на користење сметководствени трикови, 

евидентно е дека: поограничени се можностите за манипулации со ДДВ-то и користењето 

на сметководствените трикови; една третина од бизнисите изјавиле дека тоа се случува во 

нивниот сектор.   
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Заклучни согледувања 

 

Ако се земе предвид фактот дека во високоразвиените земји во светот, каде што 

ревизијата се развива и повеќе од 150 години па во последно време се става акцент на 

одредени проблеми во понатамошниот развој на ревизијата, а ревизорските куќи 

исплатуваат на оштетените значителни износи, тогаш е илузорно да се очекува во 

Република Македонија, а најверојатно и во другите држави во транзиција, брз а воедно и 

квалитетен развој на ревизорската професија. Имено, развојот на ревизорската професија е 

условен со многу ограничени фактори и проблеми. Во домашната ревизорска професија и 

покрај законската регулатива на клучните аспекти на овој сегмент, во текот на изминатите 

неколку години, не се размислуваше многу во насока како Законот за ревизија практично 

да се операционализира. Тука посебно се мисли на системот за едуцирање на кадри за 

спроведување на ревизијата, со чија теоретска подготовка, без било каков ризик, можеше 

да се започне пред неколку години. Евидентното доцнење во оваа насока, упатува на 

ризикот скромниот ревизорски потенцијал во нашата земја, во значителна мерка да го 

доведе во прашање благовременото заживување на законите за ревизија во домашната 

ревизорска практика. 

Откако ќе се изнесе ревизорското мислење, врз основа на стручност и независност 

се гарантира за веродостојноста на податоците содржани во финансиските извештаи и на 

тој начин така ревидираниот финансиски извештај претставува преглед на финансиските 

информации кои се веродостојни и точни, и сите внатрешни и надворешни членови на 

организацијата кои што имаат потреба од информациите кои произлегуваат од 

финансиските извештаи можат да се потпрат на нивната веродостојност. Со тоа се 

согледува значењето на сложениот процес на ревизијата.  

Сметководствениот информативен систем обезбедува комплексна и комплетна 

информациска поддршка од квалитативна и квантитативна природа за оптимално деловно 

одлучување, која што претставува интегрален процес на снимање, вреднување, собирање, 

подготовка и обработка на податоците, нивно генерирање во информации, за на крајот 

истите да им се соопштат во пристапна форма на сите постојни и потенцијални 

корисници.  
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Финансиските извештаи се изготвуваат и презентираат за екстерни корисници од 

страна на многу деловни субјекти ширум светот.  

Иако ваквите финансиски извештаи може да се јават во слична форма помеѓу 

поодделни земји, сепак постојат разлики кои веројатно биле предизвикани од различни 

општествени, економски и правни околности, како и од тоа што различни земји воделе 

сметка за потребите на различни корисници на финансиските извештаи при утврдувањето 

на националните барања. 

Финансиските извештаи како основен извор на информации за работењето на 

деловните субјекти добиваат на тежина и веродостојност, односно го зголемуваат својот 

кредибилитет пред пошироката јавност со чинот на ревидирање на истите. Токму затоа, 

законската регулатива бара, но и деловните субјекти сакаат да се изврши ревизија на 

презентирањата во финансиските извештаи. 

Целта на ревизијата е да го зголеми степенот на доверба во финансиските извештаи 

од страна на корисниците за кои се тие наменети. Ова се постигнува со изразување на 

мислење од страна на ревизорот за тоа дали финансиските извештаи се подготвени, во 

сите материјални аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско 

известување. Во случај на рамки со најопшта намена, тоа мислење се однесува на тоа дали 

финансиските извештаи се презентирани објективно, во сите материјални аспекти, или 

дали даваат вистинска и објективна слика во согласност со рамката. Ревизијата извршена 

во согласност со МСР и релевантните етички барања му овозможува на ревизорот да го 

формира тоа мислење. 

Даночното оптоварување, еден од главните фактори кој придонесува за даночното 

затајување, е првиот фронт на кој треба да се насочат јавните политики за да се промени 

системот кој стимулира даночни измами и затајувања. Даночното оптоварување се 

однесува не само на износот кој е исплатен, туку и на олеснувањето и потешкотиите при 

уплаќање на придонеси за социјално осигурување и на даноци. Прогресивното  

намалување на придонесите за социјално осигурување во Македонија, приходот од 

рамниот данок и данокот на добивка, како и другите мерки кои се користат во 

економската политика на РМ чија цел е подобрување на деловното опкружување се 

чекори во насока на решавање на проблемите кои произлегуваат од преголемото даночно 

оптоварување. 
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Истовремено мора да се осигура дека даночното оптоварување ќе остане доволно 

ниско за да се одржи константен растечки приход, стимулативно деловно опкружување, и 

да се употребат поранешните искуства со политиките за да се избегне создавање на 

стимулации кои ќе ги движат бизнисите и поединците кон даночно затајување и измами. 

Со оглед на фактот дека во најголем дел од фискалните системи изостануваат 

ефектите од применета на превентивните мерки во сузбивањето на даночната евазија, 

државите се определуваат за користење на репресивни механизми. Искуствата на многу 

држави недвосмислено покажуваат дека во оваа област само со превентивни мерки не 

може да се постигне многу, затоа што се поголемите зафаќања во националниот доход по 

пат на фискалноит механизам неминовно предизвикуваат ескалација на противправни 

активности на обврзниците, а сето тоа во крајна линија неповолно се рефлектира врз 

виталните интереси на фискалниот систем. 

Во Република Македонија постои реална основа за тврдењето дека се уште не е 

изградена една правна свест кај даночните обврзници за плаќање на обврските кон 

државата. Секојдневно сведоци сме на различни појави на пријавени случаи на даночно 

затајување, но дали се тие вистинските, реални состојби за даночната евазија, е отворено 

прашање. За жал, во јавноста присутно е и мислењето дека лицата кои успеваат да го 

избегнат плаќањето на обврските кон државата, а при тоа да останат неоткриени, 

неправилно го добиваат атрибутот на „способни бизнисмени“ иако во суштина се работи 

за криминалци. 

Секоја разумна даночна власт сериозно мора да се занимава со прашањето за 

даночната евазија. Пропустите на властите да се справат со даночното затајување води кон 

целосен распад на даночниот систем, затоа што оние даночни обврзници кои уредно ги 

плаќаат своите даночни обврски, се чувствуваат измамени, гледајќи ги останатите, кои се 

чини имаат имунитет и им се простува неизвршувањето на обврските кон државата.  

Кога сме кај прашањето за даночната евазија, мораме да го истакнеме фактот дека  

големо влијание врз изградбата на даночната свест кај граѓаните има начинот на 

трошењето на државните пари. Разните злоупотреби и откриени афери во трошењето на 

овие средства, кои главно се добиваат од даноци и други давачки кон државата, има 

негативно влијание во насока на даночната дисциплина, односно на навремено и уредно 

плаќање на даноците и сите давачки од страна на даночните обврзници. Кога ова прашање 
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го разгледуваме од аспект на негова присутност во Република Македонија, сведоци сме 

дека во областа на трошењето на државните средства, присутни се и случаи на 

злоупотреби, кои секако дека имаа и имаат негативно влијание врз даночната дисциплина 

на даночните обврзници кај нас.  

Многубројни се факторите кои доведуваат до даночна евазија, односно даночно 

затајување. Секое современо законодавство се судира со криминалот на даночното 

затајување и секое од нив на свој приоритетен начин се бори против истиот со тоа што го 

инкриминира неговото извршување во сопственото законодавство на начин на кој што 

смета дека најефикасно ќе го сузбие. 

Од искуствата на развиените земји да ја сузбијат оваа појава може да се заклучи 

дека само со респресивни форми тоа не може да се постигне поради големиот отпор кај 

даночните обврзници. Од таа причина во превенцијата од евазија на данок треба да се 

вклучат и другите нефискални субјекти. Па така, како активности на тој план би ги 

издвоиле: развојот на даночната пропаганда, усовршување на даночната контрола, 

користење на погоден фискален инструментариум и др.  

За поуспешно сузбивање на даночното затајување потребно е да се направи обид 

најпрво даночните кривични дела да се сместат во еден Даночен кодекс од кој сите би 

црпеле потребни информации за исправна примена на казнено правната норма, 

предвидување на повеќе одредби со кои би можело успешно да се одговори на 

инвентивноста на сторителот на даночниот деликт, посебни одредби за заштита на правата 

и интересите на даночните обврзници и слични мерки.  

Даночното затајување како кривично дело може да стане уште поопасно ако добие 

меѓународен карактер. Поради тоа потребно е склучување на меѓународни договори за 

одбегнување на двојното оданочување, како и такви за соработка во даночната сфера. Од 

таа причина потребно е и да се формира и еден вид на даночен Интерпол или Интерфакс. 

Економскиот криминал несомнено има разорна моќ и секоја држава несомнено 

мора да има стратегија како да се справи со даночното затајување. Потребни се 

превентивни механизми за спречување на криминалитетот, но исто така е потребно  не 

селективно спроведување на истите. Според експертите еден од можните начини е  

концептот на даночна амнестија по примерот на Русија –враќање на изнесениот капитал 
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кој треба да биде моделиран на начин да  има намален оптег на валкани пари и зголемени 

инвестиции. 

Потребно е на вистински места да има луѓе  со одврзани раце со цел општ бенефит 

на целокупното општествено живеење. Потребно е исто така присутна поголема даночна 

пропаганда и зголемена даночна контрола врз даночните обврзници, развивање на 

соодветни и ефикасни даночни инструменти, изработка на Даночен кодекс со обработена 

казнено-правна регулатива како и зголемена институционална соработка помеѓу органите 

кои се надлежни за спречување и гонење на еконосмко – финансискиот криминал, 

соработка помеѓу Управата за Јавни приходи и Управниот суд и Даночната академија која 

е во склоп на Управата за Јавни приходи и постојани обуки на надлежните лица. 

Како клучен момент би ја нагласила соработката помеѓу дирекно и индирекно 

надлежните државни органи и институции кои се одговорни за спречување и гонење на 

економско финасникиот криминал. Во таа смисла потребна е зголемена соработка помеѓу 

Управата за Јавни приходи со Државниот девизен инспекторат и Државниот завод за 

ревизија. Клучна е соработката и помеѓу Управата за Јавни приходи и Управата за 

финансиска полиција со Минстерството за Внатрешни работи. Со цел за утврдување на  

криминалот со елеменети на даночно затајување неопходна е соработка, координација и 

активно учество на Управата за јавни приходи, посебно во делот на утврдување на 

деловна финансиска документација за пресметан и уплатен данок, утврдување на 

фиктивна документација и проверка со споредување на деловната документација која е 

пронајдена при вршење на увид, со документацијата која е сомнителна, се со цел 

утврдување на  нивната фиктивност. 

Во борбата против даночната евазија и измама во Република Македонија 

воспоставена е институционална рамка која ја сочинуваат: Управата за јавни приходи, 

Финансиската полиција и Државниот пазарен инспекторат. Во истражувањето генерално 

беше опфатена улогата на УЈП, како и на Финансиската полиција.   

Од резултатите добиени од спроведените анализи на финансиските извештаи од 

страна на одговорните институции, како и од спроведените анкети со цел оценка на 

ситуацијата во врска со даночното затајување во Република Македонија се доаѓа до 

заклучок дека: постои позитивен тренд на приходите кои што доаѓаат од социјално 

осигурување и покрај намалените даночи стапки; според Управата за јавни приходи на 
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Република Македонија, водечки причини за детектираните нерегуларности во врска со 

проблемот од 2013 до 2015 година се даночата евазија и неиздавањето на фискални 

сметки; половина од анкетираните компании се со став дека постои добар и стимулативен 

даночен систем за развој на бизнисот; помалку од половина од испитаните граѓани 

одговориле дека секогаш добиваат фискални сметки за купените намирници; и третина од 

испитаните компании посочуваат дека “манипулирање со ДДВ“ и “користење на 

сметководствени трикови со цел плаќање пониски даноци“ постои и во нивните сектори 

на работење.     

Со цел справување со финансиските измами, неопходно е постојано, непрекинато 

следење на финансиите, што повлекува меѓусебна поврзаност на надлежните институции, 

како и на националните економии, поради тоа што криминалците ги бараат, наоѓаат и 

користат слабостите на финансиските системи во некои земји, во однос на другите 

држави. Освен тоа, неопходно е и зајакнување на капацитетите на надлежните 

институции, особено Управата за јавни приходи и тоа преку воведување на посебни 

критериуми или филтри со кои што ќе се врши навремено откривање т.е. регистрирање на 

трансакциите на фиктивните компании. Во овој поглед се препорачува и отворање на 

форензичка лабораторија која преку брзиот развој на техниката и технологијата ќе 

овозможи многубројни информации, книжења и други евидентирања да бидат обработени 

и зачувани во најразлични дигитални уреди со кои што подоцна би се овозможило 

навремено откривање на даночното затајување.    
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