
Врховен суд на Република Македонија

Данок на добивка по основ на вложени средства од странски
лица У.бр.1561/02

Сентенца

Намалувањето на пресметаниот данок од добивка по основ на вложени
средства од странски лица се однесува за период од 3 години, почнувајќи од
годината во која се остварува добивката, под услов учеството на странскиот
капитал да изнесува најмалку 20% од вкупно вложениот заеднички траен
капитал, утврден на 31 декември во тековната година.

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 28.02.2002 година, со кое е одбиено барањето на тужителот за намалување на
пресметаниот данок во висина на сразмерниот дел од добивката што му припаѓа
на странско лице по основ на вложени средства во заедничкиот капитал за
даночен период кој е во рамките на еднократниот период од 3 години во траење
од 2001 година до 2003 година во процент од 69,46%. Тужениот орган оценил дека
решението на првостепениот орган е законито, донесено согласно со член 33 став
1 од Законот за данокот од добивка поврзано со член 8 став 2 точка 1 од
Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и
спречување на двојното ослободување или двојното оданочување од причина што
извршеното странско вложување во 2001 година кај тужителот во однос на вкупно
вложениот заеднички траен капитал изнесува 15,27%.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Согласно член 33 став 1 од Законот за данокот од добивка
("Службен весник на РМ" бр. 80/93...11/01 ), на даночниот обврзник, кај кој се
вложени средства од странски лица му се намалува пресметаниот данок
сразмерно на учеството на странскиот капитал, под услов учеството на странскиот
капитал да изнесува најмалку 20% на вкупно вложениот заеднички траен капитал.
Според став 2 на истиот член од законот, под вложени средства од странски лица
од став 1 на овој член, во смисла на овој закон, се смета и откупот на акции од
страна на странското лице.
Согласно став 5 на член 33 од наведениот закон, ослободувањето на данокот од
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став 1 на овој член се однесува само за периодот од првите три години,
почнувајќи од годината во која се остварува добивката, под услов обврзникот кој
го користел ослободувањето да работи најмалку уште три години по истекот на
последната година во која го користел правото на даночното ослободување.
Согласно член 8 став 2 точка 1 од Правилникот за начинот на пресметување и
уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или
двојното оданочување ("Службен весник на РМ" бр. 92/01 ), пресеметаниот данок
утврден согласно со член 1 точки 1 и 2 од овој член се намалува и за износот во
висина на сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странско лице по
основ на вложени средства во домашен даночен обврзник како и за даночен
обврзник кој во целост е основан со странски капитал, согласно со член 33 од
законот. Ослободувањето во смисла на член 33 став 5 од законот се однесува
само периодот од 3 години почнувајќи од годината во која се остварува добивка.
Ослободувањето се остварува со одобрение од органот за јавни приходи. Доколку
во периодот од 3 години, се измени учеството на странски капитал во вкупниот
капитал на даночниот обврзник, пресметувањето на даночното ослободување ќе
се изврши во даночниот биланс за годината во која се извршени измените, со
примена на процентот на учество на странското лице во вкупниот капитал на
даночниот обврзник утврден на 31 декември во годината.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека
тужителот како даночен обврзник поднел барање на 30.01.2002 година за
намалување на даночната обврска на данокот на добивка по основ на вложени
средства од странско лице. Постапувајќи по поднесеното барање со решение на
првостепениот орган од 28.02.2002 година, барањето е одбиено како неосновано
сообразложените дека извршеното странско вложување во 2001 година кај
тужителот во однос на вкупно вложениот заеднички траен капитал изнесува 15,27
%, што е под предвидениот минимум од 20% во член 33 став 1 од Законот за
данокот од добивка. По жалба на тужителот, со решението на тужениот орган
истата е одбиена како неоснована со образложение дека во случајот не е
исполнет условот од член 33 став 1 од наведениот закон, односно извршеното
странско вложување кај тужителот од 15,27% е под законски дозволениот
минимум од 20%.
Имајќи го предвид наведеното, Судот смета дека во смисла на погоре цитираните
законски одредби тужителот не го исполнува условот за намалување на износот
на данокот од добивка во висина на сразмерниот дел од добивката што му
припаѓа на странското лице по основ на вложени средства кај тужителот, од
причина што не е исполнет условот во поглед на предвидениот минимум од 20%
за извршено странско вложување за период од 3 години, почнувајќи од годината
во која се остварува добивката. Имено, од цитираните законски одредби
произлегува дека намалувањето на пресметаниот данок по овој основ се однесува
за период од 3 години но почнувајќи од годината во која се остварува добивка, под
услов учеството на странскиот капитал да изнесува најмалку 20% од вкупно
вложениот заеднички траен капитал, утврден на 31 декември во годината во која
се остварува добивка. Во конкретниот случај не е спорно дека во 2001 година кај
тужителот се вложени средства во износ од 15,27% што е под законски
предвидениот минимум од 20%.
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Пресудa на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1561/02 од 15.01.2004
година.
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