
Врховен суд на Република Македонија

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

Сентенца

Побарувањата кои не можат да се наплатат, се отпишуваат по пат на
исправка на вредноста и се признаваат на товар на расходите во даночниот
биланс само под услов тие да се утужени, во висина утврдена со закон.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Управата за јавни приходи -Дирекција од 6.04.2000
година, со кое заради отстранување на незаконитости и неправилностите во
работењето, тужителот е задолжен да плати камата за ненавремено пресметан и
платен данок од добивка во износ од 13.351.633,00 денари. Притоа, тужениот
орган оценил дека решението на првостепениот орган е законито, донесено
согласно член 8, 10, 28 и 42 од Законот за данокот од добивка, поврзано со член
103 од Законот за персоналниот данок од доход, со оглед дека во постапката на
контрола на деловните односи на тужителот со АД , за периодот од 01.01.1994 -
31.12.1999 година, е утврдено дека за извршените отписи и исправка на
вредноста на ненаплатените побарувања од АД како купувач, ненавремено е
платен данокот од добивка, поради што тужителот е задолжен со плаќање камата
во соодветен износ.
Судот најде дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Во постапка на контрола на деловните односи на тужителот со АД за периодот од
1.01.1994 - 31.12.1999 година, е утврдено дека тужителот извршил отпис и
исправка на вредноста на ненаплатени побарувања од АД , со што ги зголемил
вонредните расходи и искажал помала добивка, а со оглед на тоа помалку
пресметал и уплатил данок од добивка. За извршените отписи и исправка на
вредноста на ненаплатените побарувања од АД, како купувач, изготвени се и
доставени предлози за извршување, и тоа за 1994 година на 31.03.1995 година, за
1995 година на 19.03.1996 година и за 1996 година на 5.03.1997 година.
Предлозите за извршување се повлечени, од причина што должникот -
АД обврските ги подмирил. Од овие причини, тужителот извршените отписи и
исправката на вредност за ненаплатените побарувања ги книжел на вонредни
приходи, на кои пресметал и платил данок од добивка, и тоа за 1994 година, на
ден 31.03.1995 година, за 1995 година на 31.12.1996 година и за 1996 година на
30.06.1997 година. Поради тоа, оценувајќи дека данокот од добивка е пресметан и
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платен ненавремено, во постапката на контрола е пресметана камата и тоа
сметано од денот на поднесувањето на годишните пресметки - 01.03. во
соодветната година, до денот на извршеното книжење на вонредните приходи -
приходи од наплатени и отпишани побарувања, односно до 31.03.1995 година,
31.12.1996 година и 30.06.1997 година.
Од ова произлегува дека е донесено правилно и законито решение по предметот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.755/01 од 10.03.2003
година.
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