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Државниот завод за статистика за првпат објавува резултати од пресметувањето даноци поврзани со животната 
средина во Република Македонија. 
Даноците поврзани со животната средина се еден од економските инструменти за контрола на загадувањето и 
за управување со природните ресурси што имаат за цел да влијаат врз однесувањето на економските субјекти, 
производителите и потрошувачите.
Во 2015 година, во  Република  Македонија  биле  платени  даноци  поврзани  со  животната  средина  во  износ 
од 10 527.4 милиони денари, што е за 16.4% повеќе отколку во 2014 година. Најголемо  учество во даноците 
поврзани со животната средина имаат даноците за енергенти со 64.6%, по што следат даноците за транспорт 
со 34.5% и даноците за загадување и даноците за природни ресурси поврзани со искористување природни 
ресурси (вода, шуми, дива флора и фауна) со 0.9%.    
Во 2015 година даноците составувале околу 1.9% од бруто-домашниот производ, што е за 0.2 процентни поени 
повеќе отколку во 2014 година.   

Даноци поврзани со животната средина во 
Република Македонија, 2014 и 2015

- претходни податоци -  

 ЖИВОТНА СРЕДИНА - ENVIRONMENT

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE 

Environmental taxes, 2014 and 2015
- preliminary data -

The State Statistical Office of the Republic of Macedonia for the first time is publishing the results of the calculation of 
environmental taxes in the Republic of Macedonia.

Environmental taxes are regarded as an economic instrument for controlling pollution and managing resources, and they are 
conceived to influence the behaviour of business entities, producers and consumers. 

In the Republic of Macedonia, a total of 10 527.4 million denars of environmental taxes were paid in 2015, which is 16.4% more 
than in 2014. The largest share in the environmental taxes was that of energy taxes 64.6%, followed by transport taxes 34.5% and 
pollution and resource taxes related to the exploitation of natural resources (water, forests, wild flora and fauna) 0.9%.

In 2015, environmental taxes represented about 1.9% of the gross domestic product, which is 0.2 percentage points more than 
in 2014.
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За подетални информации погледнете ја веб-страницата на Државниот завод за статистика.
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Г-01: Структура на даноци поврзани со животната средина, 2014 и 2015
G-01: Structure of environmental taxes, 2014 and 2015

T-01: Даноци поврзани со животната средина, 2014 и 20151)

T-01: Environmental taxes, 2014 and 20151)

во милиони денари in million denars

Категорија на даноци 2014 2015 2015/2014 Tax category

Вкупно 9 045.8 10 527.4 116.4 Total

Даноци за енергенти 5 987.5 6 796.6 113.5 Energy taxes

Даноци  за транспорт 2 942.0 3 631.8 123.4 Transport taxes

Даноци за загадување 1 16.4 98.9 85.0 Pollution taxes

Даноци за природни ресурси 0.0 0.1 - Resource taxes 

1) Претходни податоци 
1) Preliminary data 
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