
Врховен суд на Република Македонија

Приход по основ на договор за дело У.бр.969/01

Сентенца

Паричниот надоместок исплатен на невработени лица ангажирани за
извршување јавни работи, претставува лично примање по основ на договор
за дело, кое подлежи на плаќање персонален данок од доход.

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 -Одделение од
26.12.2000 година со кое во постапка на контрола за периодот од 1.01.1999 година
до 30.11.2000 година, заради отстранување неправилности и незаконитости на
тужителот му е наложено да плати персонален данок од доход по основ на
надоместоци на членови на Управен одбор во износ од 4.181,00 денари и камата
во износ од 4.900,00 денари, персонален данок од доход по основ на надоместоци
на ангажирани лица во вршење на јавни работи во износ од 362.370,00 денари и
камата по овој основ во износ од 11.970,00 денари, како и да допресмета и уплати
камата за периодот сметано од 1.12.2000 година до денот на уплатата на
главниот долг.Тужениот орган оценил дека решението на првостепениот орган е
законито, донесено согласно член 14 од Законот за персоналниот данок од доход,
поврзано со член 85 од Законот за вработување и осигурување во случај на
неврботеност.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Согласно член 3 став 1 точка 1 од Законот за персонален данок од доход
("Службен весник на РМ" бр.80/93… 71/96), во доходот според кој се утврдува
даночната основа влегуваат и приходите од личните примања по основа на
работен однос , пензии и инвалиднини.
Согласно член 14 став 1 точка 4 од наведениот закон, лични примања по основ на
работен однос , пензии и инвалиднини според овој закон преставуваат примањата
на членовите на управните и надзорните одбори на претпријатијата.
Во конкретниот случај , во постапка на контрола извршена кај тужителот е
утврдено дека по основ на извршени исплати на членови на Управен одбор за
учество на работни состаноци одржани во деновите 26.02, 27.05, 28.12. и
30.06.1999 година, тужителот не пресметал и не уплатил персонален данок од
доход во износ од 4.181,00 денари.
Од овие причини во постапката на контрола, согласно погорецитираните законски

www.pravdiko.mk



одредби е пресметан персонален данок од доход од причина што примањата на
членовите на управниот одбор преставуваат лично примање по основ на работен
однос , кое подлежи на оданочување.
Согласно член 103 од наведениот закон, за ненавремената уплата на
персоналниот данок од доход тужителот е задолжен да плати и камата по овој
основ во износ од 4.900,00 денари .
Во постапката на контрола е утврдено дека тужителот помалку пресметал и
уплатил персонален данок од доход и по основ на исплатен паричен надоместок
за изршена работа и за надоместок за исхрана за 36 невработени лица,
ангажирани за вршење на комунални јавни работи-расчистување на градски
депонии врз основа на договор склучен помеѓу тужителот, Агенцијата на
Република Македонија за приватизација и Општина С.
Од овие причини во постапката на контрола на вкупно исплатениот надоместок за
извршена работа и исхрана во износ од 1.607.038,00 денари е пресметан и
тужителот е задолжен со плаќање персонален данок од доход и камата во
соодветен износ.
Во постапка по жалба изјавена од тужителот, со оспореното решение на тужениот
орган делумно е уважена жалбата и решението на првостепениот орган е
поништено во делот на наложениот персонален данок од доход на исплатените
средства по основ на надомест на исхрана за ангажираните невработени лица и
каматата, од причина што согласно член 6 став 1 точка 5 од Законот за
персоналниот данок од доход , на надоместокот за трошоците за превоз до
работа и од работа, и на надоместокот за исхрана на вработените, до
пропишаниот износ не се плаќа персонален данок од доход.
Меѓутоа, со оспореното решение на тужениот орган одбиена е како неоснована
жалбата на тужителот во делот кој се однесува за наложениот персонален данок
од доход по основ на исплатен паричен надоместок на ангажираните невработени
лица за вршење на комунални јавни работи-расчистување на градски депонии.
Имено, согласно член 85 од Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност ("Службен весник на РМ" бр.37/97), во јавните работи заради
работно ангажирање се вклучуваат невработени лица кои се пријавени во
Заводот. На лицата за времето на вршење на јавните работи организаторот им
обезбедува надоместок за извршената работа, превоз или надоместок за превоз
до местото на извршување на работите и назад , исхрана, осигурување во случај
на несреќа при работа и професионално заболување и друго, под услови и на
начин утврдени со договор меѓу организаторот на работите и ангажираните
невработени лица.
Со член 9 од Договорот за изведување на јавни работи склучен помеѓу Агенцијата
на Република Македонија за приватизација, Општината и тужителот, е утврдено
дека месечниот надомест мора да биде пресметан според важечките законски
прописи во кои е утврдено дека невработените лица кои се вклучени во
реализација на јавни работи се ослободуваат од придонеси и даноци, со тоа што
доколку давателот на услугите не успее да обезбеди верифициран документ од
став 3 на овој член, од надлежните институции должен е да ги надомести сите
дополнителни трошоци кои произлегуваат од работниот ангажман на овие лица.
Имајќи ги предвид цитираните законски одредби, од кои произлегува дека
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ангажирањето на невработените лица за извршување на јавни работи
претставува вработување по договор на дело, со оглед на што и примањата
остварени по овој основ преставуваат примања остварени по основ на договор за
дело, кои согласно член 14 став 1 точка 10 од Законот за персоналниот данок од
доход подлежат на плаќање персонален данок од доход, во постапката на
контрола правилно е задолжен тужителот со плаќање на персонален данок од
доход за исплатениот надоместок на ангажираните 36 невработени лица согласно
Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност.
Од ова произлегува дека е донесено правилно и законито решение.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.969/01 од 23.06.2003
година.
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