
Врховен суд на Република Македонија

Промена на аконтација – Данок на доход У.бр.409/02

Сентенца

Даночниот обврзник има можност да бара промена на аконтацијата доколку
значително се изменат условите под кои е утврдена аконтацијата на данокот
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 – Даночно одделение од
26.09.2001 година, со кое тужителот е задолжен со аконтација на персонален
данок од доход , придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за
вработување и надоместок за води за 2001 година во вкупен износ од 44.931,00
денари. Тужениот орган оценил дека решението на првостепениот орган е
законито, донесено согласно член 83-а и 89 од Законот за персоналниот данок од
доход поврзано со член 5 од Законот за исплата на платите во Република
Македонија.
Судот смета дека со оспореното решение на тужениот орган не е повреден
законот на штета на тужителот, поради следното:
Согласно член 83-а став 1 точка 1 од Законот за персоналниот данок од доход
("Службен весник на РМ" бр.80/93…8/01), аконтацијата на данокот на доход за
приходите од самостојна дејност ја утврдува со решение органот за јавни приходи
врз основа на податоците од даночната пријава, даночниот биланс, деловните
книги и другите податоци кои се од значење за утврдување на даночната
основица.
Согласно член 89 став 1 точка 1 од наведениот закон, ("Службен весник на
РМ" бр.80/93…8/01), ако обврзникот на општ повик не поднесе даночна пријава
или ако деловните книги не можат да послужат како основа за утврдување на
даночната обврска, данокот ќе се утврди врз основа на службените податоци за
остварениот приход и за трошоците на работењето на обврзникот со кој располага
органот за јавни приходи.
Согласно член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија
("Службен весник на РМ" бр.70/94…3/97), платата по работник која преставува
основица за пресметување на даноците и придонесите од плата не може да биде
пониска од 65% од просечната нето плата по работник во гранката на која и
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припаѓа правното лице регистрирано согласно со Уредбата за единствената
класификација на дејностите објавена во тековниот месец, со тоа што
Министерството за труд и социјална политика до 25-ти во тековниот месец ја
утврдува основицата од став 1 на овој член и истата ја објавува во "Службен
весник на Република Македонија".
Согласно член 180 став 2 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување
("Службен весникна РМ" бр.80/93), основицата за пресметување и плаќање на
придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за физичките лица што вршат
дејност, претставува основицата од која се пресметува и плаќа данокот од плата
зголемена за придонесите (бруто основица).
Во конкретниот случај, органите го утврдиле приходот за 2001 година на
тужителот како збир од искажаната основа за пресметување на данокот од
добивка за 2000 година и личните примања утврдени за оваа година, врз основа
на најниската основица на плата по гранката на дејност која ја врши тужителот-
трговец поединец, утврдена во 2000 година, па со намалување на основицата за
личното ослободување и со примена на стапките од член 12 од Законот за
персоналниот данок од доход, го утврдиле износот на име аконтација на
персоналниот данок од доход за 2001 година. Воедно, врз основа на најниската
основица на плата по гранка утврдена за 2000 година, органите го утврдиле
износот на име аконтација на придонес за пензиско и инвалидско осигурување,
вработување и надоместок за води.
Од ова произлегува дека е донесено правилно и законито решение.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.409/02 од 2.10.2003
година.
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