
Врховен суд на Република Македонија

Камата од договор за депозит и заем У.бр.2167/02

Сентенца

Каматата предвидена и пресметана врз основа на договор за депозит и
договор за заем на парични средства, склучени помеѓу правни лица,
претставува надомест за извршена услуга, на кој се плаќа данок на промет
на услуги.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Управата за јавни приходи-Регионална дирекција
од 12.07.2002 година, со кое тужителот е задолжен да плати данок на промет на
услуги во износ од 462.933,00 денари и камата во износ од 1.142.332,00 денари,
данок на добивка во износ од 2.084.689,00 денари и камата од 16.877.336,00
денари, придонес за здравство во износ од 490.163,00 денари и камата од
2.038.963,00 денари, придонес за водостопанство во износ од 240.025,00 денари и
камата од 1.005.945,00 денари, како и да допресмета и плати камата за
ненавремено платените обврски за периодот од 11.01.2001 година до денот на
уплатата. Тужениот орган оценил дека жалбата на тужителот е неоснована,
бидејќи во постапката на контролата правилно е утврдено дека тужителот е
должен да плати данок на услуги на каматата врз основа на договоротот склучен
со Х.К. на 05.11.1996 година за орочен депозит без намена и договорот за
позајмување на средства склучен со ХК на 01.07.1997 година, како и данок од
добивка за 1997, 1998 и 1999 година за вишокот на пченица констатиран со
пописот на залихи, бидејќи фактурите со кои тужителот располага се фиктивно
изготвени, односно овие фактури не се книжени во книговодствената евиденција
на Х.К. Воедно, тужениот орган посочува дека постапил по забелешките на
Врховниот суд на Република Македонија дадени со пресуата од 10.04.2002
година.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штата на
тужителот поради следното:
Согласно член 17 од Законот за данок на производи и услуги ("Службен весник на
РМ" бр.34/92... 39/99), данокот на промет на услуги се плаќа на прометот на услуги
што се врши со надомест.
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Според член 18 од наведениот закон, под услуги се подразбираат сите дејствија и
работи кои согласно со одредбите од овој закон и Законот за акцизите, не се
сметаат како промет на производи, односно секој надомест кој не произлегува од
прометот на производи.
Согласно член 19 став 1 точка 1 од истиот закон, данок на промет на услуги не се
плаќа, на услугите на давање кредити за ликвидност на банките од примарната
емисија: депонирање на девизно штедење; камати по основ на депозити на
правните лица кај деловните банки и камати по основ на депозити на деловните
банки кај Народната банка на Република Македонија, камата од должничко-
доверителските односи.
Во конкретниот случај, во постапката на контрола е утврдено дека тужителот како
депонент на 5.11.1996 година склучил договор број 03-772/96 за орочен депозит
без намена на определено време со Х.К. како депозитор, според кој депонентот од
своите расположливи средства орочува кај депозиторот износ од 15.000.000,00
денари со рок на враќање од 1 месец со каматна стапка од 12% годишно, кои
средства се префрлени од Х.К. со два изводи. Помеѓу истите субјекти на
01.07.1997 година склучен е договор за позајмување средства, според кои
тужителот позајмува на Х.К. износ од 10.000.000,00 денари со рок на враќање и
променлива каматна стапка согласно законот и одлуката на каматните стапки на
банките. Овие парични средства се префрлени на Х.К. со три изводи.
Износите на средствата дадени на име депозит и позајмица се вратени на
тужителот и за дел од нив, односно за средствата на име депозит тужителот
пресметал камата и поднел каматни листи, но без пресметан данок на промет на
услуги, додека за средствата на име позајмица не е пресметана камата, поради
што во постапката на контрола е пресметан износот на име камата како и
соодветен износ на данок на промет на услуги.
Врз основа на каматните листи од договорот за позајмување на средства,
пресметаната камата за месец 08, 09, 10 и 11.1997 година, е неплатена (налози за
книжење број 708, 760,830 и 955). Во текот на 1998 година книжени се две каматни
листи за месец 12.1997 година и месец 01.1998 година и со пренесеното салдо од
1997година е книжена вкупна обврска од 401.930,00 денари, како и наплатена
камата по пат на книжени компензации во износ од 252.230,00 денари, од што
произлегува дека по овој основ останала ненаплатена пресметана камата во
износ од 149.000,00 денари. Во 1999 година, е пренесено салдо во износ од
149.700,00 денари, кое до крајот на годината не е наплатено.
Каматата предвидена во договорот за депозит од 15.000.000,00 денари е
пресметана во текот на постапката на контрола за периодот од 1.01.1996 -месец
06.1999 година, кога е вратен износот на име депозит.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека врз основа на правилно и
целосно утврдена фактичка состојба, тужителот правилно е задолжен со плаќање
данок на промет на услуги по означените договори. Имено, со означените
договори тужителот давал парични средства на користење на Х.К., за што во
договорите е предвидено плаќање надомест-камата, од што произлегува дека во
случајов не се работи за камата од должничко доверителски односи, која во
смисла на цитираните законски одредби би имала привилегиран третман, односно
на вака предвидената и платена камата да не се плаќа данок на промет на услуги.
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Имено, камата од должничко доверителски однос, во смисла на цитираниот член
19 став 1 точка 1 од наведеното закон би била каматата за ненавремено плаќање
на договорените обврски, додека во случајов каматата преставува надомест за
извршената услуга-позајмување на средства, поради што истата е основ за
пресметување и плаќање данок на промет на услуги.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2167/02 од 7.04.2003
година.
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