Група за фискални
прашања во граѓанскиот
и академскиот сектор
и кај физичките лица

CIVI

TA
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАЊЕ

Помеѓу основачките членови на Групата ЦИВИТАКС
Член 1
Со овој Меморандум за разбирање се воспоставува Група од граѓански организации – основачки
членови, како форма на партнерство помеѓу нив.
Целосното име на групата е ЦИВИТАКС – Група за фискални прашања во граѓанскиот и
академскиот сектор и кај физичките лица.
Скратеното име на групата е Група ЦИВИТАКС.
Мисија
Член 2
Целта на Групата ЦИВИТАКС е да подига иницијативи, анализира и истражува и да ги застапува
фискалните прашања, во најширока смисла на зборот, што ги засегаат граѓанските организации,
академските институции и физичките лица, како и да го застапува правото на правна извесност
во оваа област како човеково право.

Визија
Член 3
Визијата на Групата ЦИВИТАКС е фискалниот систем во Република Македонија да биде праведен,
јасен и разбирлив, ефективен и ефикасен, предвидлив и транспарентен и во целост да почива врз
принципите на владеењето на правото. Даночниот систем во Република Македонија мора да
почива врз емпириски анализи, врз стратешко планирање и врз принципот на опортунитетен
трошок т.е. мора да ги земе предвид и административните капацитети на Управата за јавни
приходи.
Активности
Член 4
Целта на Групата ЦИВИТАКС ќе се остварува преку следната рамка на активности:
- Стручни анализи и истражувања за прашањата во доменот на Групата;
- Иницијативи за застапување одредени прашања, идеи и решенија пред надлежните носители
на одлуки;
- Формулирање и застапување ставови за потезите на носителите на политиките;
- Формулирање и давање влезни информации на членот/вите од Групата при Советот за
соработка со граѓанскиот сектор при Владата на РМ, за прашања од доменот на Групата.

Политики и принципи
Член 5
Овој Меморандум се базира на следниот сет од политики и принципи:
- Сите основачки членови на Групата ЦИВИТАКС имаат еднакви права, обврски и одговорности
- Сите основачки членови на Групата ЦИВИТАКС имаат добра репутација и контакти со ентитети со
кои соработуваат, како владата, донаторите, граѓанскиот и академскиот сектор, приватниот сектор
и сл.
- Сите основачки членови на Групата ЦИВИТАКС имаат добро управување и професионален кадар,
како и уредни и транспарентни финансии
- Сите основачки членови на Групата ЦИВИТАКС имаат волја да преземаат целосно објективни
иницијативи, истражувања и анализи и да презентираат корисни и практични идеи и заклучоци.
- Групата ЦИВИТАКС може да ја застапуваат сите основачки членови, дел од основачките
членовите или поединечен член. Застапувањето во име на Групата се прави во претходно
информирана и консензуална атмосфера.
- Придружните членови на Групата ЦИВИТАКС може да се придружуваат кон иницијативите,
акциите, истражувањата и застапувањето, но не може поединечно да ја застапуваат Групата.
Организациски прашања
Член 6
Групата ЦИВИТАКС е од неформален карактер. Таа се состои од основачки и придружни членови.
Член 7
Основачките членови на Групата се воспоставуваат со склучувањето на овој Меморандум.
Основачки член не може да се стане по потпишувањето на овој Меморандум.
Основачки член може да се повлече од Групата со давање писмена изјава, во секое време.
Член 8
Придружен член на Групата може да биде секоја граѓанска организација, академска институција
и/или физичко лице.
Статусот на придружен член се стекнува со испраќање Писмо за интерес во кое кандидатот за
придружен член се обврзува на почитување на принципите и политиките на Групата.
Завршни одредби
Член 9
Основачките членови може, од време на време, да го дополнат или изменат овој Меморандум.
Измените и дополнувањата се донесуваат на ист начин како и при иницијалното потпишување на
Меморандумот.

Потписи на основачките членови:
1.Центар за економски анализи, Марјан Николов
2.Finance Think – Институт за економски истражувања и политики, Благица Петрески
3.Центар за даночна политика, Борче Смилевски
4.Институт за општествени и хуманистички науки, Катерина Колозова
5.Институт за демократија Социетас Цивилис, Марко Трошановски
6.Фондација Отворено општество – Македонија, Зоран Цали
7.Транспаренси Интернешнл – Македонија, Слаѓана Тасева
8.Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Уранија Пировска
9.Институт за комуникациски студии, Мери Каранфиловска
10.Евротинк – Институт за европски стратегии, Љупчо Петковски
11.Центар за управување со промени, Неда Малеска Сачмароска
12.Институт за европска политика, Симонида Кацарска
13.Верица Хаџи-Василева Марковска
14.Крсто Несторов
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