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Утврдување на даночната обврска У.бр.944/98

Сентенца

Данокот од доход го утврдува органот за јавни приходи врз основа на
податоците од даночната пријава, деловните книги и другите податоци кои
се од значење за утврдување на даночната обврска, сразмерно на времето
на вршење на дејноста на даночниот обврзник.

Образложение

Тужбата е основана.
Со оспореното решение е одбиена како неоснована жалбата на тужителката
изјавена против решението на Управата за јавни приходи- Дирекција С. од
13.8.1997 година, со кое е задолжена со персонален данок од доход од вршење
промет со бижутерија и галантерија за 1996 година, во износ од 9.395,00 денари,
придонес за пензиското и инвалидското осигурување од 17.889,00 денари,
придонес за вработување во износ од 1.342,00 денари или вкупен износ од
28.626,00 денари. Притоа, тужениот орган оценил дека првостепениот орган
донел законито решение, согласно член 237 од Законот за општата управна
постапка, кога решението од 7.7.1997 година го заменил со решението од
13.8.1997 година, со оглед на тоа што тужителката кон изјавената жалба
приложила решение за престанок на вршење дејност заклучно со 21.10.1996
година, поради што со обжаленото решение тужителката е задолжена со
персонален данок и придонеси сразмерно на времето на вршење на дејноста.
Судот најде дека оспореното решение е незаконито поради следното:
Согласно со член 68 став 1 од Законот за персонален данок од доход ("Службен
весник на РМ" бр.80/93, 4/94 и 70/94), обврзникот на данокот од доход е должен да
поднесе годишна даночна пријава за доходот што го остварил, освен ако со овој
закон не е одредено поинаку.
Согласно со член 87 од истиот закон, годишниот данок од доход го утврдува со
решение органот за јавни приходи врз основа на податоците од даночната
пријава, деловните книги и другите податоци кои се од значење за утврдување на
даночната обврска.
Согласно со член 89 од истиот закон, 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 трошоците на работењето, со споредување на
обврзник со иста или слична дејност, врз основа на споредување на просечните
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нето-плати на вработените кај правните лица од иста или слична дејност или врз
основа на стручен наод и мислење на вештак.
Во конкретниот случај, од списите приложени кон предметот, произлегува дека со
решение на првостепениот орган од 7.7.1997 година, даночното задолжување на
тужителката било утврдено во вкупен износ од 35.728,50 денари. Ова решение по
повод изјавена жалба на тужителката, било заменето со решението од 13.8.1997
година, со оглед на тоа што тужителката кон жалбата приложила решение за
престанок на дејноста на 21.10.1996 година, поради што сразмерно на времето на
вршење на дејноста, даночното задолжување било намалено на износ од
28.626,00 денараи. По повод изјавената жалба против ова решение, тужениот
орган со оспореното решение ја одбил жалбата на тужителката, оценувајќи дека
истото е донесено согласно член 237 од Законот за општата управна постапка,
поврзано со член 87 и 89 од Законот за персоналниот данок од доход, со оглед
дека даночното задолжување е утврдено сразмерно на времето на вршење на
дејноста на тужителката во 1996 година.
Меѓутоа, судот наоѓа дека во конкретниот случај фактичката состојба не е целосно
и правилно утврдена. Ова, затоа што при утврдување на даночното задолжување
за 1996 година, органите го имале предвид само престанокот - 21.10.1996 година,
но не и почетокот на вршење на дејноста - 14.9.1996 година, според решението од
14.9.1996 година на Министерството за стопанство - Подрачна организациона
единица, од што произлегува дека во текот на 1996 година тужителката вршела
дејност во периодот од 14.9.1996 до 21.10.1996 година, за кој период истата и
требала да биде задолжена со плаќање данок и придонеси. Со оглед на тоа, како
и фактот дека органите само посочиле дека во конкретниот случај даночното
задолжување е утврдено согласно член 87 и 89 од Законот за персонален данок
од доход, но не образложиле на кој начин и по кој основ го утврдиле даночното
задолжување, судот најде дека оспореното решение е незаконито.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.944/98 од 7.6.2000
година.
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