
Врховен суд на Република Македонија

Ослободување на невработено лице - Персонален данок
У.бр.1775/98

Сентенца

Само невработено лице евидентирано во Заводот за вработување, кое потоа
регистрира дејност како физичко лице, може да биде ослободено од
плаќање персонален данок од доход за време од три години.

Образложение

Судот најде дека барањето е основано.
Со барањето тужителката доставила доказ дека во смисла на ставот 1 од овој
член, со посебен поднесок од 25.1.2000 година побарала од тужениот орган да
одлучи по жалбата.
Согласно со член 98 од Законот за вработување и осигурување, во случај на
невработеност ("Службен весник на РМ" бр.37/97 и 25/2000) работодавецот кој ќе
вработи работник на неопределено време над бројот на вработените на
неопределено време на денот на влегувањето во сила на овој закон, се
ослободува од плаќање на персонален данок од доход за нововработените
работници за време од 3 години. За остварување на правото од став 1 на овој
член, нововработените работници мора да бидат евидентирани како невработени
лица во Заводот најмалку 1 година. Ако работодавецот го намали бројот на
работиници вработени на неопределено време на денот на влегувањето во сила
на овој закон го губи правото од став 1 на овој член и е должен да го плати
персоналниот данок од доход за времето за кое го користел правото на
ослободување. Работодавецот кој започнува вршење дејност како трговец
поединец или основа трговско друштво, како и друго лице кое врши дејност во
согласност со закон, има право на ослободување од став 1 од овој член, доколку
достави доказ дека пред отпочнување на вршење дејност не бил регистриран за
вршење дејност.
Тужителката била во работен однос во "Ж. Л." Скопје и додека била во работен
однос таа поднела барање до Адвокатската комора на Република Македонија (до
Извршниот одбор) да ја запише во именикот на адвокати на Адвокатската комора.
Со решението била запишана и веднаш отпочнала да ја врши адвокатската
дејност.
Законот за вработување ги уредува прашањата за размена на трудот, правата и
обврските на работодавците, невработените лица и државата во врска со
вработување и осигурување во случај на невработеност и други прашања од
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значење за вработување, и согласно со членот 47 води евиденција на
невработени лица. Согласно со членот 54 како невработено лице не се смета
лице во работен однос, и натаму се наведени сите права од невработеност и
постапка за нивно остварување.
Во случајов тужителката не била невработено лице. Таа била вработена во "Ж.
Л." Скопје и работниот однос и престанал на 31.10.1997 година , а започнала со
адвокатска дејност на 3.11.1997 година, така што воопшто не била евидентирана
во Заедницата за вработување.
При таква состојба, а одредбата од членот 98 став 4 подразбира работодавец кој
започнал вршење дејност како трговец поединец или основа трговско друштво,
како и физичко лице кое врши дејност во согласност со законот, дека има право на
ослободување од став 1 на овој член доколку било невработено лице,
тужителката не може да го користи правото за ослободување од ставот 1 на
членот 98 за неплаќање на персонален данок на доход на нововработени
работници во време од 3 години.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.1775/98 од 23.3.2000
година.
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