
Врховен суд на Република Македонија

Обврска за плаќање на данок од ништовен договор У.бр.1016/98

Сентенца

Кога со правосилна судска пресуда се огласени за ништовни договорот за
одобрување краткорочен кредит, спогодбата по овој договор и дејствата во
извршната постапка за извршената купопродажба по пат на јавно
наддавање, продавачот на недвижноста како даночен обврзник нема
обврска за плаќање данок на промет на недвижности и права, со оглед на
тоа што правниот основ за извршената купопродажба веќе не постои.

Образложение

Тужбата е основана.
Со оспореното решение е уважена жалбата на тужителот изјавена против
решението на Управата за јавни приходи-Дирекција Б. од 10.9.1997 година, со кое
е отфрлена како ненавремена жалбата на тужителот изјавена против решението
на Управата за јавни приходи-Дирекција Б. од 22.7.1997 година. Воедно, жалбата
на тужителот изјавена против ова решение е одбиена како неоснована, од
причина што тужениот орган оценил дека првостепениот орган правилно утврдил
кога прифатил дека по решението на Основниот суд И.бр.1625/95 од 23.12.1996
година, тужителот согласно член 20 од Законот за даноци на имот, е даночен
обврзник за плаќање на данокот на промет на недвижности и права, за
недвижноста продадена по присилен пат , по пат на јавно наддавање во
извршната постапка.
Судот смета дека оспореното решение е незаконито поради погрешно и
нецелосно утврдена фактичка состојба, поради што погрешно е применет законот.
Имено, согласно со член 20 став 1 од Законот за даноците на имот ("Службен
весник на РМ" бр.80/93 и 71/96), обврзник на данокот на промет на недвижности и
права е правно и физичко лице - продавач на недвижноста , односно правото.
Согласно со член 24 став 3 од истиот закон, ако преносот 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.
Согласно со член 36 од истиот закон, обврзникот на данокот на промет на
недвижности и права е должен да поднесе даночна пријава во рок од 15 дена од
денот на настанувањето на даночната обврска од член 24 на овој закон, додека
според член 38 од законот, органот за јавни приходи е должен во рок од 30 дена
од денот на приемот на пријавата за настанување на даночната обврска, да го
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утврди данокот на промет на недвижности и права и на даночниот обврзник,
односно купувачот на недвижноста да му достави решение за утврдениот данок.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека
тужителот е задолжен со плаќање данок на промет на недвижноста, продадена по
пат на јавно наддавање, врз основа на решение на Основниот суд И.бр.1625/95 од
23.12.1996 година.
Тужителот со тужбата и дополнението на истата укажува и прилага доказ -
правосилна пресуда на Основниот суд П.бр.2003/97 од 15.2.1999 година, според
која се утврдува дека договорот за одобрување краткорочен кредит склучен на
8.5.1995 година, помеѓу Штедилницата "Л и Б." , како и спогодбата по овој договор
и решението на Општинскиот суд Впп.бр.379/95 од 10.5.1995 година, со кое се
определува укнижување на заложно право - хипотека од прв ред врз недвижниот
имот на заложниот должник (предмет на даночното задолжување), се ништовни и
истите не произведуваат правно дејство, со тоа што и извршните дејства
спроведени по решението И.бр.1625/95 од 18.8.1995 година, се прогласуваат за
ништовни, со што во случајов отпаднал правниот основ за плаќање на данокот на
промет на недвижности и права.
Имајќи го предвид наведеното, судот смета дека во конкретниот случај основната
фактичка и правна состојба останала непотполно утврдена.
Ова, затоа што основот за извршената купопродажба по пат на јавно наддавање
во извршната постапка по предметот И.бр.1625/95, односно договорот за
одобрување краткорочен кредит и спогодбата по овој договор, со правосилната
судска пресуда се огласени за ништовни, а воедно и спроведените дејства во
извршната постапка се прогласени за ништовни, од што произлегува дека во
случајов отпаднал правниот основ за извршената купопродажба, а со тоа и
обврската за плаќање на данокот на промет на недвижности и права.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1016/98 од 7.6.2000
година.
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