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Сентенца

Во стаж на осигурување може да се утврди времето на вршење самостојна
дејност, иако осигуреникот не поседува решение од органот за стопанство за
вршење на дејноста и врз основа на тоа решение да е регистриран во
списокот на тој орган, ако ги плаќал придонесите за пензиско и инвалидско
осигурување.

Образложение

Тужбата е основана.
Од списите на предметот се гледа дека тужителот на 23.12.1997 година, поднел
барање да му се утврди својство на осигуреник по прописите за пензиското и
инвалидското осигурување сметано од 1977 до 1994 година по основ на вршење
автолимарска дејност. За доказ предложил уверение за платени даноци и
придонеси од вршење самостојна дејност за времето од 1977 до 1995 година,
решението на Управата за општествени приходи на општината, со кое е задолжен
со данок и придонеси за здравствено осигурување од вршење автолимарска
дејност.
Првостепениот орган го одбил барањето затоа што во смисла на член 133 став 2
од Законот за пензиското и инвалидското осигурување ("Службен весник на РМ"
бр.8о/93, 14/95, 71/96 и 32/97) било потребно тужителот да поседува решение за
извршување на самостојна дејност од Министерството за стопанство, со кое
требало да се упише во регистарот за плаќање придонеси како обврзник, а тој
такво решение немал.
Второстепениот орган жалбата ја одбил како неоснована од истите причини, и
дополнил дека во времето од 1977 до 1984 година Управата за општествени
приходи не била надлежен орган. Во ова време надлежен орган за донесување
решение за својство на осигуреник и задолжување со придонеси од пензиското и
инвалидското осигурување бил Фондот на пензиското и инвалидското
осигурување на Македонија.
Судот најде дека оспореното решение се заснова на погрешна примена на
материјалното право, а поради тоа и на непотполно утврдена фактичка состојба.
Одредбата од член 133 став 2 од законот, по наоѓањето на судот не може да биде
основ за да се одбие барањето, така како што е поставено - да му се утврди
својството на осигуреник, затоа што токму од оваа одредба произлегува дека
својство на осигуреник може да има физичко лице кое врши дејност и дека
својството на осигуреник се воспоставува врз основа на пријава што ја поднесува
лицето само за себе.
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Суштината на барањето е утврдување својството на осигуреник и признавање во
стаж на осигурување времето поминато во вршење на автолимарската дејност и
затоа прашањето е дали лицето кое вршело таква дејност не може да се смета за
осигуреник по прописите за пензиското и инвалидското осигурување во времето
кога вршел таква дејност, само затоа што не поседува решение од
Министерството за стопанство за вршење на дејноста и врз основа на тоа
решение да е регистриран во списокот на тој орган.
Во врска со тоа, судот најде дека тој факт не може да биде основ да се одбие
барањето да се утврди својството на осигуреник, ако тоа лице вршело дејност врз
основа на која бил задолжително осигурано и ги плаќало даноците и придонесите
за пензиското и инвалидското осигурување.
Во случајот тужителот доставил уверение од надлежниот орган за јавни приходи
дека за спорното време плаќал и даноци и придонеси од вршење самостојна
дејност, од што може да се заклучи дека во тоа време вршел дејност. Бидејќи
вршењето на дејноста е основ по кој се стекнува не само право туку и должност за
задолжително осигурување, тоа што и формално немал решение од надлежен
орган за вршење на дејноста, не може да биде основ да се одбие барањето да му
се утврди својството на осигуреник и во стаж на осигурување да му се засмета
времето во стаж на осигурување по основ на вршење на таа дејност.
Друго е прашањето ако органот се посомневал во податоците од уверението, но
тоа е фактичко прашање , кое органите не го испитувале, така што фактичката
состојба не е потполно утврдена.
При одлучувањето, судот го имаше во вид и образложението на второстепениот
орган дека управата за јавни приходи не била надлежна да донесува решение за
својството на осигуреник и за задолжување со придонеси за пензиското и
инвалидското осигурување до 1984 година, но исто така, не најде основ за
поинакво одлучување, затоа што е во прашање задолжително осигурување и
својството на осигуреник и стажот остварен по тој основ може да се утврдува и
сега, што е во надлежност на Фондот. Надлежен орган, пак, за наплата на
придонесите, и според сегашниот закон и според претходните закони, бил органот
за јавни приходи.
Поради тоа се јавува потреба од повторно разгледување и одлучување.
Во понатамошната постапка органот треба да постапи по правното сфаќање на
судот за задолжителното осигурување на лицата кои вршат самостојна дејност.
Исто така, да има во вид дека, доколку се утврди таквото својство, а за одредени
периоди не се платени придонесите за пензиското и инвалидското осигурување,
има основ и обврска тужителот да го задолжи да ги плати придонесите за да може
и тоа време, во смисла на член 123-а од Законот за пензиското и инвалидското
осигурување, да му се признае во стаж на осигурување.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.3135/98 од 1.3.2000
година.
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