Предлог – Декларација
МАЛИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ НА ДОМАШНАТА
ЕКОНОМИЈА
Либерално демократската партија во континуитет се залага за создавање на поволни услови за
делување на македонските компании и создавање на клима за фер и еднакви услови за развоја на
сите компании. Во рамките на овие заложби стратешка определба е создавање на еднакави услови
за инвестирање помеѓу странскките и домашните компании. Во изминативе 16 месеци на учество во
коалиционата Влада, ЛДП делуваше во оваа насока: донесен е Закон за финасиска поддршка на
инвестиции, со кој се изедначени домашните компании со странските инвеститори. Во рамките на
оваа подршка обезбедена е финасиска поддршка на македонски компании кои инвестираат во нова
опрема и машини, во инфраструктура, во истражување, развој и нови технологии, во нови квалитетни
и подобро платени работни места, во подигање на конкурентност, како и во други видови на раст.
Посебен фокус на делување на ЛДП е насочен на малите и средните компании. Во 2017 година со
мерките на владеачкото мнозинство, за економски раст, каде учествува и ЛДП, за поддршка на
малите и средните компании издвоени се шест пати повеќе средства од изминатата година. ЛДП
имаше значителен придонес во донесување и имплементацијата на овие мерки. Усвоените мерки се
значаен придонес за унапредување на клима за домашните претпријатија, но во иднина и натаму
треба интезивно да се работи на ова поле. Затоа во иднина ЛДП се залага:
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За зголемување на поддршката на малите и средните компании;
За дополнително стимулирање на инвестирање во подрачја и општини чиј БДП е под 75%
од просекот на ниво на држава;
За намалување на парафискални давачки кои го го отежнуваат работењето на малите и
средни компании;
За дополнителна поддршка на микро семејните компании кои вработуваат до 5 лица;
За двојно намалување на прекршочните казни за компаниите;
За интезивирање на поддршка на домашните компании за инвестиции во опрема и машини,
истражувачки центри, подигање на конкурентност и раст и технолошки развој;
За интезивирање на мерки за поддршка на странските компании кои соработуваат со
домашните компании;
За создавање на улови кои ќе доведат да домашните, особено малите и средните компании
освојат нови пазари, го зголемат извозот и го супстиуираат извозот;
За олеснување на работењето на малите и средните претпријатија, преку подигање на прагот
на статус на даночен обврзник од сегашните 1.000.000 денари на 3.000.000;
Во дијалогот на институциите со бизнис секторот посебен акцент да биде ставен на дијалогот
со малите и средните претпријатија;
За воведување на пракса која е присутна во 21 земји членки на ЕУ плаќање на ДДВ за малите
и средните компании да се реализира, наместо по фактурирањето, по наплатата на
побарувањето;
За субвенционирање на здрав студенстски оброк, како додатна мерка за раст на малите и
средните претпирјатија;
За воведување на викенд без данок (Tax Free Weekend), како додатна мерка на за поддршка
на домашната економија;

