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Данок на имот- Утврдување на пазарна вредност У.бр.2242/02

Сентенца

Доколку органот за јавните приходи оцени дека искажаната пазарна
вредност од обврзникот во даночната пријава не е реална, ќе ја утврдува
пазарната вредност со споредба на вредноста на ист или соодветен имот од
друг познат обврзник.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Со оспореното решение, одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Управата за јавни приходи - Регионална дирекција
од 02.11.2001 година, со која е задолжен со данок на имот за 1999 година во износ
од 877,00 денари. Ова решение е донесено во исполнување на пресудата на овој
суд 20.06.2000 година, со која тужбата на тужителот е уважена и оспореното
решение на Министерството за финансии од 29.06.1999 година е поништено, а со
кое е одбиена жалбата на тужителот поднесена против решението на Управата за
јавни приходи - Дирекција од 10.03.1999 година. Притоа, со оваа пресуда е
укажано дека при повторното постапување треба да се има во предвид дека не е
правилно утврдена фактичката положба во смисла на тоа кога е извршено
споредувањето и дали е правилно. Постапувајќи по пресудата тужениот орган
утврдил дека со обжаленото решение правилно е утврдена фактичката положба
правилно е применет законот во смисла на даденото укажување, а имено
вредноста на предметниот стан е утврдена по пат на споредба со стан во
површина од 81,12 м2 кој се наоѓа во истата зграда со утврдена пазарна вредност
од 1.543.728,00 денари односно за сите станови е утврдена вредност од 19.400,00
денари по метар квадрат. При таква состојба тужениот орган оценил дека
првостепеното решение е правилно и донесено во согласност со член 4 од
Законот за даноците на имот.
Согласно член 2 став 1 од Законот за даноците на имот ("Службен весник на РМ"
бр.80/93, 3/94 и 71/96 ), данокот на имот се плаќа на сопственост на недвижниот
имот, а согласно член 4 од истиот закон основата на данокот на имот претставува
пазарна вредност на недвижен и подвижен имот со тоа што пазарната вредност ја
искажува обврзникот на данокот во даночната пријава. Доколку органот за јавни
приходи оцени дека искажаната пазарна вредност во даночната пријава не е
реална, вредноста на имотот ја утврдува врз основа на споредба со вредноста на
истиот или соодветен имот од друг обврзник.
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При ваква утврдена фактичка и правна состојба на работите по предметот, Судот
наоѓа дека со донесувањето на обжаленото решение не е применет на законот на
штета на тужителот. Имено, образложението на оспореното решение содржи
јасни и целосни причини за правната и фактичката состојба на работите по
предметот со која и Судот се согласува во целост.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1156/02 од 15.01.2004
година.
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