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Стока предмет на царински прекршок У.бр.237/98

Сентенца

Данокот на промет како царинска давачка на увезена стока, која е предмет на
царински прекршок, се пресметува според прописите кои важат на денот на
поведување на постапката за наплата на царината.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителот
изјавена против решението на Царинарницата, со кое тужителот е задолжен да
плати износ од 20.372,00 денари на име царина и други увозни давачки за стоката,
предмет на царинскиот прекршок. Притоа, тужениот орган оценил дека врз основа
на правилно и целосно утврдена фактичка состојба првостепениот орган донел
законито решение согласно член 303 став 1 од Законот за царините.
Судот најде дека оспореното решение е законито и со него не е повреден законот
на штета на тужителот.
Согласно со член 303 став 1 од Законот за царините, ако со решение за прекршок,
помеѓу другите и од член 287 став 1 точка 10 од Законот за царините -
непријавување односно непредавање на приемната односно излезната
царинарница стоките упатени до приемната, односно до излезната
цариницарница не се одземаат, односно ако прекршочната постапка е запрена
или не може да се води поради тоа што сторителот е непознат или недостапен на
надлежните органи, или поради постоење на други законски пречки,
царинарницата по службена должност ќе поведе постапка заради наплата на
царината и другите увозни давачки.
Согласно со член 22 став 12 од истиот закон, износот на царината за стоките,
предмет на царински прекршок, кои не се одземаат во прекршочната постапка
(член 19 став 1 точка 11), се утврдува според прописите што важат на денот на
поведување на постапката за наплата на царината по службена должност (член
303 став 1).
Во конкретниот случај, тужителот го спори само данокот на промет со кој е
задолжен, а органите утврдиле дека за увезената стока, предмет на царински
прекршок, тужителот има обврска да плати износ од 20.372,00 денари на име
данок на промет, пресметан според прописите што важеле на денот на
поведувањето на постапката за царинење по службена должност
( 21.2.1995 година), односно согласно член 66-а став 1 од Законот за данок на
промет на производи и услуги ("Службен весник на РМ" бр.34/92), и измените
објавени во "Службен весник на РМ" бр.80/93.

www.pravdiko.mk



Според член 66-а став 1 од наведениот закон, увозникот на освежителни
безалкохолни пијалоци произведени во Сојузна Република Југославија, Република
Хрватска, Република Словенија, Република Босна и Херцеговина, данокот на
промет го плаќа на начин и рокови предвидени во овој закон за даночниот
обврзник производител во земјата.
Од ова произлегува дека е донесено законито и правилно решение кога тужителот
е задолжен со данок на промет од 5% (тарифен број 2), согласно Законот за данок
на промет на производи и услуги ("Службен весник на РМ" бр.80/93).
При одлучувањето, судот ги ценеше наводите во тужбата на тужителот дека при
пресметување на данокот на промет требало да се применат прописите кои
важеле во моментот на увозот на стоката, според кои со данок на промет се
задолжува крајниот потрошувач, а не увозникот како и дека треба да се примени
член 66-а став 2 од Законот за данок на промет на производи и услуги, со оглед на
тоа што смета дека со неа се опфатени сите производи освен нафтените
деривати. Меѓутоа, судот ваквите наводи не можеше да ги уважи, од причина што
цитираната одредба од член 22 став 12 од Законот за царините упатува на
примена на прописите што важат на денот на поведување на постапката за
плаќање на царина по службена должност, во услови кога се врши царинење на
стока која била предмет на царински прекршок, или во конкретниот случај,
прописите што важеле на денот на поведување на постапката за царинење на
предметната стока на тужителот на 21.2.1995 година. По однос на наводот дека
треба да се примени член 66-а став 2, судот смета, исто така, дека е неоснован со
оглед на тоа што применетиот член 66-а став 1 конкретно се однесува на
предметната стока - безалкохолни пијалоци, а со член 66-а став 2 се опфатени
сите други стоки освен дериватите на нафта.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.237/98 од 17.5.2000
година.
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