
Врховен суд на Република Македонија

Отпис по пат на исправка- Наплата на побарувања У.бр.755/01

Сентенца

Основа за пресметување на данокот од добивка претставуваат
реализираните приходи на даночниот обврзник кои се искажуваат во
даночниот биланс, а не и претпоставените приходи.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Управата за јавни приходи-Дирекција од 28.07.2000
година, со кое на тужителот му е наложено да ги отстрани неправилностите и
незаконитостите настанати во текот на вршење адвокатска дејност за периодот од
1996 и 1997 година, утврдени во постапка на инспекциска контрола, на начин што
треба да уплати данок од добивка за 1996 година во износ од 47.648,00 денари и
камата во износ од 178.108,00 денари и данок од добивка за 1997 година во износ
од 21.573,00 денари и камата во износ од 57.017,00 денари. Притоа, тужениот
орган оценил дека решението на првостепениот орган е законито, донесено
согласно член 39-42 од Законот за данокот од добивка во врска со член 103 од
Законот за персоналниот данок од доход. Воедно тужениот орган посочува дека
постапил по напатствијата на, дадени со пресудата У.бр.12/99 од 31.05.2000
година.
Судот смета дека со оспореното решение е повреден Законот на штета на
тужителот поради следното:
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека во
исполнување на пресудата од 31.05.2000 година, извршена е повторна контрола
кај тужителот, при што истиот е задолжен да плати соодветни износи на име
данок од добивка за 1996 и 1997 година, а поради неправилно искажани приходи
за овој период. Имено, вкупниот приход на тужителот е пресметан како приходи за
застапување на граѓански лица, приходи од поднесени предлози за извршување,
приходи за застапување на П.П. приходи од трошоци за извршна постапка,
приходи наплатени преку жиро сметка и приходи од доделени трошоци од судот
кој не се опфатени.
Тужителот во текот на управната постапка, и сега со тужбата укажува дека при
пресметувањето и утврдувањето на вкупниот износ на име приход за 1996 и 1997
година, неправилно се утврдени приходите од поднесените предлози за
извршување и приходите од трошоци за извршна постапка, односно по ист основ
двапати му се пресметани приходи, и тоа за состав на предлозите за извршување
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и за трошоци одмерени од страна на по истите предлози за извршување. Исто
така, тужителот смета дека неправилно е задолжен со приходи за застапување на
П.П., од причина што со ова правно лице има склучено договор, со кој е утврдено
дека по извршената наплата на досудените трошоци, а по целосно завршена
извршна постапка, на тужителот ќе му се исплати соодветен износ, кој ќе
претставува приход. Воедно, тужителот укажува дека неправилно се утврдени и
приходите од доделени трошоци од судот кој не се опфатени, од причина што
тужителот не остварил приходи како адвокат по службена должност, бидејќи од
судот не бил никогаш поставен, дотолку повеќе што судот не доделува трошоци,
туку одредува трошоци за процесни дејствија за странката која што е застапувана
од адвокат, но не за адвокатот лично. Тужителот исто така укажува дека
фактичката состојба во поглед на остварените приходи е утврдена врз основа на
извршена контрола во судот, во негово отсуство, а пак, вештачењето на кое се
заснова пресудата на, е извршено врз основа на податоци дадени од
првостепениот орган односно Управата за јавни приходи, кој вештакот ги
прифатил во целост.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека во конкретниот случај
основната правна и фактичка состојба останала непотполно утврдена. Ова, затоа
што при утврдување на вкупно остварениот приход на тужителот за 1996 и 1997
година, органите се раководеле од претпоставените односно приходите кои
тужителот би ги остварил, без притоа да проверат и утврдат дали овие приходи се
реализирани, односно остварени во периодот за кој е вршена контрола (1996 и
1997 година). Ова, затоа што според член 8 од Законот за данокот од добивка,
основа за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во
даночниот биланс, а добивката претставува разлика меѓу вкупните приходи и
вкупните расходи на даночниот обврзник во износи утврдени согласно со
прописите за сметководство, освен приходите и расходите за кој со овој закон е
пропишан друг начин на утврдување.
Наведеното и повеќе од причина што во списите кон предметот не се приложени
докази за утврдување на суштествените факти на кој се заснова задолжувањето
на тужителот со данокот од добивка, односно докази од кои е утврдено дека
тужителот ги остварил приходите во текот на 1996 и 1997 година врз основа на кој
е задолжен со данокот од добивка.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.410/01 од 19.05.2003
година.
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