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Пресметување на камата на данок од доход У.бр.2016/00

Сентенца

Каматата поради задоцнето плаќање на разликата меѓу платената аконтација
и утврдениот годишен износ на персонален данок од доход, се пресметува
по истекот на 30 дена од денот на доставувањето на решението за
утврдената годишна даночна обврска.

Образложение

Судот најде дека тужбата е делумно основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителот,
изјавена против решението на Управата за јавни приходи-Дирекција од 01.11.1999
година, со кое на тужителот му е утврден годишен персонален данок од доход за
1997 година во вкупен износ од 362.891,00 денари и камата во износ од 29.641,00
денари. Притоа, тужениот орган смета дека жалбата е неоснована, од причина
што согласно член 87 од Законот за персоналниот данок од доход,
задолжувањето на име персонален данок од доход за 1997 година на тужителот е
утврдено врз основа на податоците од даночната пријава на тужителот, која лично
ја поднел и своерачно ја потпишал, а врз основа на кои податоци органите го
одредиле износот на име персонален данок од доход.
Судот смета дека оспореното решение е законито во делот за персоналниот
данок од доход поради следното:
Според член 2 од Законот за персоналниот данок од доход ("Службен весник на
РМ" бр.80/93. . . .70/94), персоналниот данок од доход се плаќа годишно на збирот
на приходите од сите извори, освен на приходите што се изземени од
одданочување со овој закон.
Според член 3 став 1 точка 4 и 5 од истиот закон, во доходот според кој се
утврдува даночната основа влегуваат сите приходи остварени во земјата и во
странство, меѓу кои и другите видови приходи, со тоа што според став 2 на овој
член, на одданочување подлежат сите приходи од став 1 на овој член што се
остварени во пари, во натура или на некој друг начин.
Другите видови приходи се определени во член 37 од Законот, меѓу кои во став 2
точка б спаѓаат и приходите од капитал, кои пак, се таксативно наброени во член
47 од овој закон, а меѓу кои во точка 1, дивидендите и другите приходи остварени
со учество во добивката кај правните и физичките лица.
Обврзник на данокот од доход за приходите од капитал е физичкото лице кое
остварува приходи од член 47 на овој закон.
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Според член 49 од истиот закон, при утврдување на основата на данокот од доход
за приходите од капитал, приходите од член 47 став 1 точка 1 се искажуваат во
висина на остварениот износ.
Според член 13 од Законот за измени и дополнувања на Законот за персоналниот
данок од доход ("Службен весник на РМ" бр.71/96), во членот 49 во ставот 1 под
зборот "висина" зборот "на" се брише и се додаваат зборовите "од 50%" , а според
член 33 на овој закон истиот влегува во сила наредениот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува
од 01.01.1997 година.
За овие приходи, според член 75 став 1 точка 4 се утврдува и наплатува
аконтација на данокот од доход по одбивка, со тоа што според член 76
аконтацијата на данокот за приходите од капитал ги пресметува исплатувачот за
секој обврзник и за секој поединечно исплатен приход. Притоа, според член 79 од
овој закон, аконтацијата на данокот од доход за приходите од капитал се
пресметува на секој поединечно остварен приход врз даночната основа од член
49 на овој закон, со примена на стапка од 23%.
Според член 87 од истиот закон, годишниот данок од доход го утврдува со
решение органот за јавни приходи врз основа на податоците од даночната
пријава, деловните книги и другите податоци кои се од значење за утврдување на
даночната обврска.
Стапките на персоналниот данок од доход, според член 12 став 1 од овој Закон се
прогресивни и изнесуваат за остварена даночна основа до две месечни просечни
плати (МПП) - 23%, над две МПП до пет МПП - 23%, на делот од доходот до две
МПП плус 27% на делот од доходот над две МПП и над пет МПП 23% на делот до
две МПП, на делот од доходот над две МПП до пет МПП 27% и на делот над пет
МПП - 35%.
Според став 2 на овој член од законот, месечната просечна плата при годишното
пресметување на данокот претставува месечна просечна нето плата по работник
во Републиката во годината за која се утврдува данокот според податоците на
Републичкиот завод за статистика.
Според став 3 на истиот член од законот, месечната просечна плата при
месечното аконтативно пресметување на данокот преставува месечната просечна
плата по работник во Републиката за тековниот месец, објавена до 25-ти во
месецот од страна на Министерството за труд и социјална политика.
Според член 4 од Законот за измени и дополнување на Законот за персоналниот
данок од доход ("Службен весник на РМ" бр.71/96), во член 12 став 2 се брише, а
во став 3 по зборот "политика" се става запирка и се додаваат зборовите "а при
годишното пресметување на данокот, МПП преставува збир на објавените
месечни просечни плати".
На платата на годишниот данок од доход е предвидена во член 102 од овој закон,
на начин што обврзникот на данокот е должен да ја плати разликата меѓу
платената аконтација и годишниот износ на данокот во рок од 30 дена од денот на
доставувањето на решението за утврдената даночна обврска.
Во конкретниот случај, тужителот како даночен обврзник во смисла на член 68 од
Законот за персоналниот данок од доход, за 1997 година поднел даночна пријава
на 29.03.1999 година под бр.1851, со податоци дека остварил приходи по сите
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основи во вкупен износ од 1.894.796,00 денари и одбитоци во вкупен износ од
706.147,00 денари. Врз основа на податоците од годишната даночна пријава,
тужениот орган го пресметал даночното задолжување на име персонален данок
од доход за 1997 година на тужителот, во вкупен износ од 362.891,00 денари,
притоа имајќи предвид дека во текот на годината по основ на аконтации тужителот
уплатил износ од 330.283,00 денари, односно утврдил разлика за доплата на име
персонален данок од доход во износ од 32.608,00 денари и камата во износ од
29.641,00 денари пресметана за периодот од 31.05.1998 до 29.03.1999 година.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.2016/00 од 27.02.2002
година.
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