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Денес, 8 март 2021 година, Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) ги објави истраж
увањето и базата на податоци на пресметан и наплатен данок на имот за сите општини
за 2017, 2018 и 2019 година
.

Сите општини заедно, просечно годишно наплатуваат по 1,3 милијарди денари, односно
21 милион евра за данок на имот од граѓаните и од фирмите. Просечната годишна
наплата на овој данок се движи околу 81 процент.

Значително поголем дел од данокот на имот се прибира од граѓаните, 70 %, додека од
правните лица, односно од фирмите се прибираат останатите 30 %. И успешноста во
наплатата е поголема кај граѓаните и изнесува 85 %, а кај фирмите се наплатува по 78
% од пресметаниот данок.
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Во анализираните три години, односно 2017, 2018 и 2019 година постои зголемување на
износот на наплатен данок на имот. Сепак, за разлика од 2018 година кога порастот во
однос на претходната година бил 12,5 %, во следната 2019 порастот бил само 2,5 %.

Најголеми приходи од данок на имот има скопската Општина Центар, по околу 2,3
милиони евра годишно, а најмали, односно беа приходи по оваа основа е Општина
Арачиново која не ни наплатува ваков данок, бидејќи нема база на податоци на даночни
обврзници, ниту има формирано даночно одделение, поради што и не издава даночни
решенија.

Само десетте градски скопски општини прибираат половина од цел данок на имот што
се прибира на ниво на држава. Најуспешни во наплатата на овој данок се Росоман и
Ресен, најмалку успешни, Студеничани и Маврово и Ростуше. По региони, највисок
процент на наплата на овој данок има кај општините од Вардарскиот Регион, а најнизок
од Полошкиот Регион.

Ова истражување се реализира во рамките на активноста Јавно трошење за јавно
добро
, поддржана од
Проектот на УСАИД за граѓанско учество. Целта на оваа активност е зголемување на
ефективноста на јавното трошење преку намалување на корупцијата и зголемување на
транспарентноста. За повеќе информации за работата на Центарот за граѓански
комуникации, посетете ја нашата веб-страница:
http://www.ccc.org.mk/
и http://www.opendata.mk/.

БЕЛЕШКА ЗА УРЕДНИЦИТЕ

Американскиот народ преку УСАИД има инвестирано повеќе од 830 милиони долари во
Република Северна Македонија од 1993 година досега. УСАИД е најзначајната
меѓународна агенција за развој во светот и двигател кој води до резултати во развојот.
Работата на УСАИД носи напредок во националната безбедност и економскиот
просперитет на САД, ја покажува американската великодушност и на земјите со кои
соработува им помага на патот до самостоен и стабилен развој. За повеќе информации,
посетете ги нашите веб и Facebook страници: https://www.usaid.gov/north-macedonia и ht
tps://www.facebook.com/USAIDNorthMacedonia/
.
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