
Врховен суд на Република Македонија

Услови за ослободување на трговец поединец У.бр.463/01

Сентенца

Работодавец кој отпочнува со вршење дејност како трговец поединец се
ослободува од плаќање персонален данок од доход, придонеси за пензиско,
инвалидско и здравствено осигурување и придонес за вработување,
доколку достави докази од Заводот за вработување дека се водел како
невработено лице најмалку 1 година и доказ од надлежниот регистарски
орган дека пред отпочнување на дејноста не бил регистриран за вршење на
дејност.

Образложение

Судот најде дека тужбата е основана.
Со оспореното решение одбиена е како неоснована жалбата на тужителката
изјавена против решението на Управата за јавни приходи - Дирекција од
20.05.2000 година, со кое тужителката е задолжена со персонален данок од доход
за 1999 година во износ од 25.382,00 денари, односно со разликата помеѓу
утврдениот данок и платената аконтација во износ од 13.658,00 денари. Притоа,
тужениот орган оценил дека решението на првостепениот орган е законито,
донесено согласно член 87 од Законот за персоналниот данок од доход, а врз
основа на податоците од даночната пријава на тужителката од 28.02.1999 година,
односно врз основа на податоците со кои располага органот.
Судот најде дека со оспореното решение е повреден Законот на штета на
тужителката, поради следното:
Во конкретниот случај, тужениот орган согласно член 87 од Законот за
персоналниот данок од доход, а врз основа на податоците од даночната пријава
на тужителката од 28.02.1999 година, односно врз основа на податоците со кои
располага органот, го одредил задолжувањето на име персонален данок од доход
за 1999 година во износ од 25.382,00 денари, односно со разликата помеѓу
утврдениот данок и платената аконтација во износ од 13.658,00 денари,
прифаќајќи ги податоците од даночната пријава на тужителката.
Тужителката во текот на управната постапка, а и сега со тужбата укажува и
прилага докази-потврда од Заводот за вработување-Биро за вработување, дека за
првпат е вработена на 01.09.1998 година и потврда од Основниот суд дека освен
фирмата, запишана во судскиот регистар на 17.04.1998 година, нема запишано
друга фирма на свое име или на име на член на семејството, поради што смета
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дека треба да биде ослободена од плаќање на сите давачки согласно Законот за
зголемување на вработувањето и Законот за вработувањето и осигурување во
случај на невработеност. Воедно, тужителката укажува дека е задолжена со
плаќање разлика на име персонален данок, иако таа не уплаќала аконтација по
овој основ.
При ваква состојба на работите, Судот смета дека во конкретниот случај
основната, фактичка и правна состојба останала непотполно разјаснета. Ова,
затоа што при утврдување на фактичката состојба во поглед на задолжувањето на
тужителката со персоналниот данок, органите не ги имале предвид, а со тоа и не
ги примениле одредбите од Законот за зголемување на вработувањето ("Службен
весник на РМ" бр.65/97) и Законот за вработување и осигурување во случај на
невработеност ("Службен весник на РМ" бр.37/97). Имено, според член 2 став 1 од
Законот за зголемување на вработувањето, работадавецот кој ќе вработи
невработено лице на неопределено време над бројот на вработените на
неопределено време на денот на влегувањето во сила на овој Закон се
ослободува од плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, на
придонесот за здравствено осигурување и придонесот за вработување, за ново
вработеното лице за периодот од денот на засновањето на работниот однос до
денот на важењето на овој Закон, со тоа што според член 3 став 1 алинеја 1 од
овој закон, за остварување на правата од ослободувањата наведени во член 2 од
овој закон, ново вработениот работник на неопределено време мора да бил до
денот на влегувањето во сила на овој закон невработено лице кое бара работа
евидентирано во Заводот за вработување како невработено лице најмалку 1
година. Според член 7 од истиот закон, работодавецот кој отпочнува со вршење
дејност како трговец поединец или трговско друштво како и физичко лице кое
врши дејност во согласност со Законот, има право на ослободувањето од член 2
на овој закон, доколку достави доказ од надлежниот регистарски орган дека за
периодот од 1 декември 1997 година до денот на регистрирањето на дејноста не
бил регистриран за вршење на било која дејност на свое име или на име на
членови на неговото семејство. Според член 98 од Законот за вработување и
осигурување во случај на невработеност,пак, работодавец кој започнува со
вршење на дејност како трговец поединец или основа трговско друштво, како и
физичко лице кое врши дејност во согласност со Законот, има право на
ослободување од плаќање персонален данок од доход доколку достави доказ од
надлежниот регистарски орган дека пред отпочнувањето на вршењето на дејноста
не бил регистриран за вршење на дејност.
Имајќи го предвид наведеното, како и доказите приложени во списите кон
предметот, според кои тужителката за првпат е вработена на 1.9.1998 година и
освен фирмата, нема запишано друга фирма на свое име или на име на член на
нејзиното семејство, Судот смета дека органите требале да проверат и утврдат
дали тужителката ги исполнува условите за ослободување од плаќање на
персоналниот данок од доход, во смисла на погорецитираните законски одредби.
Исто така, според мислењето на Судот, органите треба да проверат зошто
тужителката е задолжена со плаќање разлика меѓу утврдениот персонален данок
и платената аконтација, ако се имаат предвид нејзините наводи дека во текот на
1999 година, воопшто не плаќала аконтација на име персонален данок, за што,
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впрочем и во списите кон предметот не е посочен, ниту пак приложен никаков
писмен доказ.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.463/01 од 9.05.2002
година.
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