
Врховен суд на Република Македонија

Следење на процес на производство У.бр.963/01

Сентенца

Следење на процесот на производство на лице место -кај даночниот
обврзник, претставува еден од начините за утврдување на приходот на
обврзникот.

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
28.02.2001 година, со кое во постапка на извршена контрола тужителот е
задолжен со плаќање данок од добивка во износ од 32.189,00 денари, и камата по
овој основ во износ од 27.039,00 денари и данок на промет на услуги во износ од
5.288,00 денари и камата по овој основ во износ од 4.442,00 денари. Притоа,
тужениот орган оценил дека решението на првостепениот орган е законито,
донесено согласно со член 8 и 28 од Законот за данок од добивка и член 18 и 37
од Законот за данок на промет на производи и услуги.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот произлегува дека во
постапка на контрола извршена кај тужителот по конечната пресметка за 1999
година , за што е составен записник од 25.12.2000 година , како и дополнителна
контрола со снимање на прометот на лице место по комисиски пат, за што е
составен дополнителен записник од 21.02.2001 година, е утврдено дека тужителот
помалку пресметал и уплатил данок од добивка во износ од 32.189,00 денари.
Ова, од причина што во постапката на контрола, врз основа на записници за
извршено снимање на производството на лице место во пекарата-сопственост на
тужителот, изјави на вработените како и следење на процесот на производство на
лице место, комисиски, со споредба на сметководствената документација и
калкулацијата на тужителот, утврдено е отстапување на произведен леб и бели
пецива по месеци, како и непоседување калкулација на тужителот за 11 месеци од
1999 година за производеното количество на бели пецива. Поради тоа, со
споредба на книговодствената евиденција и непосредното снимање на прометот ,
земено е дека во 1999 година тужителот произведува 2,5 (двеипол фурни) во
просек на ден по 192 леба, а врз основа на што е пресметан приходот на
тужителот по овој основ. Според тоа, а согласно член 8 од Законот за данокот од
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добивка ("Службен весник на РМ" бр. 80/93 …28/98), кој предвидува дека основа
за пресметување на данокот од добивка е добивката која се утврдува во
даночниот биланс и таа претставува разлика меѓу вкупните приходи и вкупните
расходи на даночниот обврзник по износи утврдени согласно со прописите за
сметководство, на тужителот му е пресметан данокот од добивка по стапка од 15
проценти согласно член 28 од истиот закон, и камата во соодветен износ,
согласно член 37 од Законот.
Како резултат на произведеното, а неприкажано одредено количество на бели
пецива произведени во текот на 1999 година, во постапката на контрола
тужителот е задолжен со соодветен износ на име данок на промет на услуги . Ова,
согласно член 18 од Законот за данок на промет на производи и услуги ("Службен
весник на РМ"бр.34/92…28/97), според кој под услуги се подразбираат сите
дејствија и работи кои согласно одредбите на овој закон и Законот за акцизите, не
се сметаат како промет на производи, односно секој надомест кој не произлегува
од прометот на производи. На овој износ , согласно член 37 од истиот закон,
тужителот е задолжен со плаќање камата во соодветен износ поради
ненавременото плаќање на данокот на промет на услуги.
Поради овие причини, Судот оцени дека со оспореното решение не е повреден
законот на штета на тужителот.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.963/01 од 23.06.2003
година .
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