
Врховен суд на Република Македонија

Дневен промет уплатен на жиро сметка У.бр.331/01

Сентенца

Средствата на даночниот обврзник уплатени на жиро-сметка како дневен
промет, претставуваат приход кој подлежи на плаќање данок на промет на
услуги и данок на добивка.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителката
изјавена против решението на Управата за јавни приходи-Дирекција од 11.12.2000
година, со кое тужителката е задолжена со камата за ненавремена уплата на
персонален данок од доход во износ од 8.923,00 денари, за периодот 1999-2000
година, придонес за пензиско и инвалидско осигурување во износ од 16.753,00
денари, камата на придонесот за здравствено осигурување во износ од 7.113,00
денари, данок на промет на услуги во износ од 17.872,00 денари и камата по овој
основ во износ од 15.483,00 денари и данок од добивка во износ од 11.424,00
денари и камата по овој основ во износ од 5.256,00 денари.Тужениот орган оценил
дека решението на првостепениот орган е законито, од причина што во постапката
на извршена контрола кај тужителката е утврдено дека за 1999 година и за IХ
месец 2000 година подигнала плата и придонеси со задоцнување, поради што
правилно е задолжена со плаќање камата по овој основ. Потоа, со увид во
билансот на приходи и расходи за периодот од 01.01.1999 година до 31.12.1999
година, е утврдено дека тужителката нема искажано остварен промет од вршење
занаетчиска дејност- изработка на народни носии ,поради што е задолжена со
данок на промет на услуги и камата по овој основ, како и со данок од добивка за
1999 и 2000 година, од причина што во овој период не е искажан приход, туку само
расходи и прикажана загуба во работењето, иако според прометот внесен во жиро
сметката се потврдува дека е остварен приход.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителката поради следното:
Согласно член 103 од Законот за персонален данок од доход ("Службен весник на
РМ" бр.80/93…71/96), на износите на даноците што не се платени во пропишаните
рокови, обврзникот плаќа камата по 0,3% за секој ден задоцнување.
Во конкретниот случај , во постапка на контрола извршена кај тужителката, е
утврдено дека во текот на 1999 година и во месец IХ -2000 година , подигнала
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плата и уплатила придонеси со задоцнување . Од таа причина во смисла на
цитираниот член од Законот тужителката е задолжена со плаќање соодветен
износ на име камата поради ненавремена уплата на персоналниот данок од доход
и придонесите.
Со контрола на данокот на промет и производи и услуги, а врз основа на извршен
увид во билансот на приходи и расходи за 1999 и 2000 година, е утврдено дека
тужителката нема искажано остварен промет од вршење на занаетчиската
дејност-изработка на народни носии, иако со увид во жиро сметката, е утврдено
дека тужителката во овој период остварила промет. Од овие причини, тужителката
е задолжена со плаќање данок на промет на услуги ,согласно член 17 од Законот
за данок на промет на производи и услуги кој предвидува дека данокот на промет
на производи и услуги се плаќа на прометот на услуги што се врши со надомест, а
со оглед на начинот утврден на плаќање на данокот на промет на услуги во
смисла на член 25 и 26 од наведениот закон. Поради ненавременото плаќање на
данокот од услуги, тужителката согласно член 37 од истиот закон е задолжена и
со соодветен износ на камата.
Врз основа на извршениот увид во билансот на приходи и расходи за 1999 и 2000
година, е утврдено дека тужителката не искажала приходи, туку само расходи во
работењето. Но, според прометот внесен во жиро сметката, во постапката на
контрола е утврдено дека тужителката остварила приходи во овој период, поради
што е задолжена со плаќање соодветен износ на име данок од добивка и камата
по овој основ. Ова, согласно член 8 од Законот за данокот од добивка кој
предвидува дека основа за пресметување на данокот од добивка, е добивката која
се утврдува во даночниот биланс, а добивката преставува разлика меѓу вкупните
приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно
со прописите за сметководството , освен приходите и расходите за кои со овој
закон е пропишан друг начин на утврдување.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека оспореното решение на
тужениот орган е правилно и законито.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија У.бр.331/01од 29.04.2003
година.
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