
Врховен суд на Република Македонија

Продавачот како даночен обврзник У.бр.3129/98

Сентенца

Обврската за плаќање на данокот на промет на недвижности и права е на
продавачот, без оглед на околноста што купувачот ја прифатил обврската за
плаќање на данокот.

Образложение

Тужбата е основана.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителката
изјавена против решението на Управата за јавни приходи - Дирекција, со кое е
задолжен даночниот обврзник - Собрание на општина да плати данок на промет
на недвижности во износ од 19.415,00 денари. Притоа тужениот орган утврдил
дека со оглед на тоа дека во договорот за купопродажба склучен меѓу Собранието
на општината - како продавач и сега тужителката М. Л. како купувач, во член 6 од
истиот договор, продавачот - Собрание на општината ја пренесува обврската за
плаќање данок на промет на недвижности и право на купувачот со примена на
член 38 од Законот за даноците на имот ("Службен веснијк на РМ"
бр.80/93...71/96), даночен обврзник во конкретниот случај е купувачот М.Л.
Судот смета дека оспореното решение е незаконито и со него е повреден законот
на штета на тужителката, поради повреда на правилата на постапката, односно
дека диспозитивот на оспореното решение е нејасен, истиот е во противречност
со образложението и од утврдените факти е изведен погрешен заклучок во поглед
на фактичката состојба и погрешно е применет правниот пропис.
Имено, согласно член 20 од Законот за даноците на имот ("Службен весник на
РМ" бр.80/93 и 3/94), обврзникот на данокот на промет на недвижности и права е
правно и физичко лице - продавач на недвижноста, односно правото.
Согласно член 38 од истиот закон, органот за јавни приходи е должен во рок од 30
дена од денот на приемот на пријавата за настанување на даночната обврска да
го утврди данокот на промет на недвижности и права и на даночниот обврзник,
односно купувачот на недвижноста да му достави решение за утврдениот данок.
Во конкретниот случај, органите на управата во изреката на решението го
задолжуваат даночниот обврзник Собрание на општината со плаќање на данок на
промет на недвижности и права во износ од 19.415,00 денари, а пак во
образложението на истото прифаќаат дека предвид на член 6 од предметниот
договор купувачот - сега тужителката ја презема обврската за плаќање на данок
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на промет на предметната недвижност, односно согласно овој член предвиден во
договорот за купопродажба органите прифаќаат дека купувачот е даночен
обврзник. Ваквата противречност помеѓу изреката и образложението на
решението го чини оспореното решение нејасно и противречно, односно
диспозитивот не кореспондира со образложението, која повреда повлекува и
поништување на истото, од причина што ваковто решение не може да опстане
бидејќи истото не е извршно.
Покрај гореистакнатата противречност, судот наоѓа дека во конкретниот случај,
органите погрешно го толкуваат член 38 од цитираниот закон од причина што
ингеренциите дадени во оваа одредба се однесуваат само на обврската на
органот за јавни приходи за достава на решението за утврден данок и на
купувачот, а не определува дека истиот е даночен обврзник, како што се прифаќа
во оспореното решение. Тргнувајќи од приложениот договор за купопродажба на
предметната деловна просторија - член 6 од истиот, тужениот орган прифаќа дека
тужителката се согласила и ја прифатила обврската за плаќање на данокот на
промет на недвижноста.
Ваквата констатација на тужениот орган е погрешна и спротивна на законот, од
причина што склучениот договор не е во согласност со одредбите на Законот за
даноците на имот - член 20 од истиот, според кој обврзник на данокот на промет
на недвижноста е продавачот, а не купувачот, на која околност основано се
укажува во тужбата на тужителката.
Имајќи ја предвид ваквата правна и фактичка состојба на работите по предметот,
судот наоѓа дека органите во постапката погрешно утврдиле дека во случајот,
бидејќи во договрот било регулирано дека данокот на промет на недвижности и
права што се плаќа при продажба на деловниот простор во сопственост на
купувачот ќе падне на товар на купувачот - член 6, како даночен обврзник се
јавува купувачот. Ова од причина што при постоење на позитивна законска
регулатива, органите се должни истата да ја применуваат и да одлучуваат во
рамките на истата.
Овој суд смета дека потребно е тужениот орган точно да утврди кој е обврзник за
данокот на промет на недвижности и права, притоа да го има во вид член 20 став
1 од Законот за даноците на имот.
Со оглед на ваквата состојба која произлегува од списите по предметот, а имајќи
ги предвид погоренаведените законски одредби и укажувања во тужбата, судот
наоѓа дека има основ и потреба од повторно разгледување и одлучување по
предметот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.3129/98 од 15.11.2000
година.
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