
Врховен суд на Република Македонија

Данок на додадена вредност- Регистрација У.бр.2242/02

Сентенца

Регистрација за данок на додадена вредност на даночен обврзник кој
започнал со вршење дејност во текот на календарската година, се врши со
започнување на вршење на дејноста.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Управата за јавни приходи- Регионална дирекција
од 10.07.2002 година, со кое е одбиено барањето на тужителот за регистрација за
данок на додадена вредност. Притоа, тужениот орган оценил дека решението на
првостепениот орган е законито, донесено согласно член 51 став 4, и 8 од Законот
за данокот на додадена вредност, од причина што тужителот не го поднел
барањето за регистрација на данок за додадена вредност во законски
предвидените рокови.
Судот најде дека со оспореното решение е повреден Законот на штета на
тужителот, поради следното:
Согласно чен 51 став 1 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен
весник на РМ" бр.44/99 ... 8/01), сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во
изминатата календарска година надминал износ од 1.300.000,00 денари или чиј
вкупен промет се предвидува на почетокот од вршењето на стопанската дејност
дека ќе го надмине износот, обврзани се за регистрација за данок на додадена
вредност. Обврската за регистрација на данокот за додадена вредност не се
однесува за даночни обврзници во смисла на член 32 точка 4 и член 46 на овој
закон.
Според став 3 на член 51 од наведениот закон, даночни обврзници - резиденти во
земјата кои не се обврзани за регистрација според став 1 првата реченица не
должат данок на додадена вредност за прометот на добра и услуги извршени од
нив и тие не се овластени одделно да искажуваат данок во фактурите или во
други документи и немаат право на одбиток на претходни даноци.
Според став 4 на член 51 од наведениот закон, даночните обврзници во смисла на
став 3 од овој член, можат доброволно да се регистрираат за данокот на
додадена вредност во почетокот на секоја календарска година при што во тој
случај не се применува став 3 од овој член.
Според став 8 на член 51 од истиот закон, даночните обврзници во смисла на став
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1 првата реченица и на став 4 на овој член ја поднесуваат пријавата најдоцна до
15 јануари во тековната година. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на
својата дејност во текот на календарската година, пријавата се поднесува во рок
од 8 дена од почетокот од вршењето на дејноста.
Според став 6 на член 51 од истиот закон, надлежниот даночен орган го врши
уписот во регистарот на обврзници на данокот на додадена вредност од почетокот
на тековната календарска година и притоа им издава на даночните обврзници
решенија. Ако даночниот обврзник започнал да ја врши својата дејност во текот на
календарската година, регистрацијата се врши со започнувањето на вршењето на
дејноста.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека
постапувајќи по барањето на тужителот од 10.06.2002 година за регистрација за
данок на додадена вредност, со решение на првостепениот орган истото е
одбиено како неосновано од причина што барањето не е поднесено во законскиот
рок. Постапувајќи по жалба на тужителот, со оспореното решение на тужениот
орган жалбата е одбиена како неоснована со образложение дека во случајов
тужителот не го поднел барањето во законски предвидените рокови од член 51
став 1, став 4 и став 8 од Законот за додадена вредност, поради што истиот не ги
исполнува условите за регистрација за данок на додадена вредност.
Тужителот во текот на управната постапка и сега со тужбата укажува на погрешно
утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право, кога
неговото барање за регистрација за данок на додадена вредност е одбиено како
неосновано, од причина што органите не го земале предвид, а со тоа и не го
примениле член 51 став 6 од Законот за данокот на додадена вредност, со оглед
дека истиот поднел барање за регистрација за данок на додадена вредност со
започнување на вршење на дејноста, односно иако решението за регистрација е
од 05.12.2001 година, истиот започнал со вршење на дејност во текот на 2002
година кога и го поднел барањето.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека во конкретниот случај
основната фактичка и правна состојба по предметот останала неразјаснета. Ова,
не само од причина што со решението на првостепениот и оспореното решение на
тужениот орган барањето на тужителот е одбиено како неосновано, со
образложение дека не е поднесено во законските предвидените рокови, кога
истото би требало да биде отфрлено како ненавремено, туку и затоа што при
одлучувањето органите не го земале предвид, а со тоа и не го примениле член 51
став 6 од Законот за додадена вредност, според кој ако даночниот обврзник
започнал да ја врши својата дејност во текот на календарската година,
регистрацијата се врши со започнувањето на вршењето на дејноста. Имено,
започнувањето на вршењето на дејноста, или својството на даночен обврзник во
смисла на член 51 став 6 поврзано со член 9 од Законот за додадена вредност,
настанува со првото вршење на активност како даночен обврзник, кое како такво е
препознатливо за трети лица.
Според тоа, имајќи предвид дека донесувањето на решение за упис во трговскиот
регистар не значи и започнување на вршење на дејност, со оглед дека тоа
настанува со првото вршење на активност на лицето како даночен обврзник,
произлегува дека фактичката состојба по однос исполнувањето на условите на
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тужителот за регистрација за данок на додадена вредност, не е правилно и
целосно утврдена. Ова и повеќе од причина што одредбите на Законот за
додадена вредност во случај на доброволно пријавување и регистрирање за
данок на додадена вредност не предвидуваат одбивање на барањето за
регистрација за данок на додадена вредност.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2242/02 од 26.02.2004
година.
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