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Сентенца

Намалениот обем на работа во вршење на адвокатска дејност може да се
истакнува при пресметувањето на годишниот данок од доход.

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 07.11.2001 година, со кое е задолжен со аконтација на персонален данок од
доход, придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за вработување
и надоместок за води за 2001 година, во вкупен износ од 65.789,00 денари.
Притоа, тужениот орган утврдил дека првостепеното решение е правилно и
законито. Ова од причини што првостепениот орган утврдил дека основицата на
која е пресметана аконтацијата на данокот од доход за 2001 година е во
согласност со член 89 од Законот за персонален данок од доход, како збир од
искажана основа за пресметување на данокот на добивка за 2000 година во износ
од 144.496,00 денари и личните примања утврдени во износ од 113.194,00 денари,
но не помалку од најниската основица на плата по гранка утвердена во 2000
година согласно член 5 од Законот за плати. Нето приходот утврден на овој начин
е намален за личното ослободување од член 10 од Законот за персонален данок
од доход, кој за 2001 година изнесува 30.000,00 денари. На така добиената
годишна даночна основа со примена на стапките од член 12 од истиот закон
утврдена е аконтација на данок за 2001 година во износ од 34.154,00 денари.
Основата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, за вработување и
надомест за води е утврдена врз основа на најниските основици на плати на
гранки за периодот јануари-декември 2000 година, зголемени со предвидениот
пораст на цените на мало за 2001 година од 2,2%. Придонесот за пензиско
осигурување е пресметан по ставка од 20% , согласно Одлуката на стапките за
придонес на платите за пензиско и инвалидското осигурување, а придонесот за
вработување по стапка од 1,5%, пресметан е согласно со член 1 од Одлуката на
стапката на придонесот за вработување ("Службен весник на РМ" бр.78/93), а
додека пак надоместокот за вода е пресметан по стапка од 0,20% согласно со
член 132 алинеjа 2 од Законот за води ("Службен весник на РМ" бр.4/98). Воедно
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тужениот орган ги ценел и жалбените наводи за неправилно утврдената даночна
основица за пресметаниот персоналален данок и неправилно земената шифра на
дејност во која не припаѓаат адвокатите но најде дека се неосновани, затоа што
адвокатите согласно националната класификација на дејностите се сврстени во
класата 7411, која класа не опфаќа активности на судови, односно во класа 75.23
и се водат под шифра 74-други деловни активности-правни работи што
одговараат на старата шифра 110904 од Единствената класификација на
дејностите. Исто така, во врска со жалбениот навод за неработењето на
правосудните органи кои имале влијание на приходот на адвокатите ги оценил
како неосновани и без влијание за поинакво одлучување бидејќи не се утврдувале
во оваа постапка и не можат да бидат предмет на оценка. Неосновани се и
наводите во врска со изнесените пресметки на даночните основици, данокот и
придонесите и надоемстокот за вода и нивното споредбено анализирање
хронолошки по години а во врска со времето на донесувањето на решението.
Даночната основица е утврдена врз основа на најниските основици на плати по
гранки за период јануари -декември, зголемена со предвидениот пораст на цените
за мало за 2001 година.
Со оглед на изнесената правна и фактичка состојба на работите по предметот,
Судот најде дека со донесувањето на оспореното решение не се сторени повреди
на правилата на постапката, правилно е утврдена фактичката положба и
правилно е применет законот. Притоа, во образложението на оспореното решение
дадени се јасни причини во врска со тоа, со кои се согласува и овој суд.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.808/02 од 15.01.2004
година.
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