
Врховен суд на Република Македонија

Данок на промет на недвижности и права- Доспеаност на
обврската У.бр.895/99

Сентенца

Обврската на име данок на промет на недвижности и права, врз основа на
правосилна судска одлука настанува со денот на правосилноста.

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 од 3.11.1998 година, со
кое тужителот е задолжен со данок на промет на недвижности и права во износ од
53.292,00 денари. Притоа, тужениот орган оценил дека решението на
првостепениот орган е законито донесено согласно одредбите од член 18-23 од
Законот за даноците на имот.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Согласно член 19 од Законот за даноците на имот ("Службен весник на РМ"
бр.80/93... 71/96), под промет на недвижности и права во смисла на овој закон се
подразбираат преносот со надоместок на правата на сопственост на недвижности
и права, замената на една недвижност за друга недвижност, како и друг начин на
стекнување недвижности со надоместок на правни и физички лица.
Согласно член 20 став 1 од истиот закон, обврзник на данок на промет на
недвижности и права е правно и физичко лице - продавач на недвижноста,
односно правото.
Согласно член 21 став 1 од истиот закон, основа на данокот на промет на
недвижности и права е пазарната вредност на недвижноста и правото во
моментот на настанувањето на обврската, со тоа што според член 22 од овој
закон , под пазарна вредност се подразбира цената на недвижноста и правото која
би можела да се постигне во слободниот промет во моментот на настанување на
даночната обврска, а според став 2 на овој член пазарната вредност на
недвижностите и правата ја утврдува органот за јавни приходи за чие утврдување
истиот формира комисија.
Според член 23 став 3 од истиот закон, ако пренос на правото на сопственост се
врши врз основа на одлука на судот или друг државен орган, даночната обврска
настанува со денот на правосилноста на таа одлука.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека на
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ден 14.04.1995 година склучен е договор за заем помеѓу лицето како заемодавач и
тужителот како заемопримач на сума од 88.140 ДЕМ, со рок на враќање на заемот
до 05.01.1998 година, со тоа што доколку тужителот како заемопримач не го врати
заемот во утврдениот рок, со анекс договор кон договорот за заем , предвидено е
дека овој договор се трансформира во договор за купопродажба, со тоа што
заемодавачот на сметка на заемот станува купувач за купопродажна цена од
88.140 ДЕМ и сопственик на деловниот простор кој до моментот на истекување на
утврдениот рок и трансформирање на договорот за заем е во сопственост на
тужителот како заемопримач. Бидејќи тужителот како заемопримач не го вратил
заемот во дадениот рок, и не сакал да го признае правото на сопственост на
деловниот простор на заемодавачот, со пресуда врз основа на признание на
Основниот суд од 16.04.1998 година, уважено е тужбеното барање на
заемодавачот, а тужителот е задолжен да го исполни договорот од 14.04.1995
година, со тоа што да му го отстапи на заемодавачот деловниот простор кој се
наоѓа во сопственост и владение како и да изврши пренос на сопственоста од
негово име врз име на лицето - заемодавач. Постапувајќи по означената судска
пресуда, а врз основа на записник за утврдување на прометната вредност на
недвижноста, органите ја утврдиле даночната основица според договорот за заем
трансформиран во договор за купопродажба и со примена на законски
пропишаната стапка од 3% го одредиле задолжението на име данок на промет на
недвижности и права во износ од 53.292,00 денари, што тужителот како даночен
обврзник- продавач е должен да го плати.
Од сето ова произлегува дека е донесено правилно и законито решение.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.895/99 од 23.05.2001
година.
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