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159. 
На основа чл. 70 Законот за непосредните даноци 

пропишуам следен 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЧВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА НЕПОСРЕДНИТЕ 

ДАНОЦИ 
Уз членот 1 

Даночни форми 
На подручјето на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија постоат следните непосредни да-
ноци: 

дано« на доходок (доходарина) и 
данок на наследства и подароци. 
1) Зборот „доходок" во Законот означуе собир 

на сите приходи на еден даночен обвезник. Зборот 
„приход" е употребен како назив на примањето од 
еден определен извор. На пример, ако еден даночен 
обвезник има една кукја и еден дукјан, он има две 
врсти приходи: приход од кук јата и приход од 
дукјанот. Собирот на овие два прихода го сочинуат 
неговиот доходок, кој ке преставуе основица по која 
ке се извршуе разрезот на данокот на доходок. Ако 
'даночниот обвезник има само еден извор на приход 
(земјоделец има само при>од од земјоделието, ра-
ботник има само приход од работата во однос на 
службата и TH.), тогај тој приход уедно е и доходон 
на тој обвезник. 

2) Под наследството и подарокот се разбираат 
сите бесплатни преноси на имотот метју живите или 
на случај смрт. Ке се смета да преносот на имотот е 
бесплатен само тогај кога он е извршен без никаква 
накнада во пари или во натура односно без никаква 
противчинидба. 

Уз членот 2 
Даночни групи 

Според начинот на разрезот и наплатата, дохо-
дарината се дели на четири групи: 

I група е данокот по одбиток кој се наплатуе при 
исплатата односно при одобруењето на приходот; 

II група е данокот пз проценка без пријава кој 
се разрезуе на земјоделците на приходот од пољо-
делието; 

III група е данокот по фиксниот став кој се 
плакја во утврдените износи без оглед на висината 
на приходите, и 

IV група е данокот по пријава кој се разрезуе; 
на сите даночни обвезници кои не спагјаат во пред-
ходните три групи. 

Уз членот 3 
Општост на даночната обвеза 

Општоста на даночната обвеза значи да се за 
Шгакјањето на данокот обвезни сите физички и 
правди лица, доколку со овој или со друг закон не 
če ш о б о д ѕ н и . И самата држава подлежу^ на пла-

ќ а њ е данок на дохотците кои призлегуат од веј« 
ната привредно-тековинска дејност, односно на по-
дароците и на оние наследства кои и припаѓаат по 
тестамент. 

Овде се напоменуе да привредно-тековинскнте 
претпријатија на народните републики, на обласни-
те, окружните и околиските народни одбори се сме-
тат за државни. Државните претпријатија во по-
глед на оданочуење ке се сметат секое за себе како 
посебен даночен обвезник. Но, ако неколку овакви 
претпријатија се соединени под една непосредна 
управа, која за сите овие претпријатија има едно 
општо работно книговодство, тогај ке се разреже 
еден данок на вкупниот доходок од сите тие прет-
пријатија, а не за секое посебно. 

Уз членот 4 
Почеток и престанок на даночната обвеза 
I. — 1) Кај данокот на доходок даночната обвеза 

почнуе со денот на отпочнуењето привредната деј-
ност, односно со денот на отпочнуење вршењето на 
занимавањето, односно со денот на стекнуење имо-1 

винскиот предмет или правото. 
Cl) Привредната дејност, односно вршење на за-

нимавањето се сметаат започнати со оној ден кога 
работата стварно започнала. 

(2) Стекнуење имовинските предмети и имовнн* 
ските права повлечуе почеток на данокот на обвеза 
само тогај кога тие права и тие предмети се само-
стојни иззори на макар каков приход, односно кога 
се способни самостојно да му донесат на власникот 
макар каков приход. На пример: изградба на зграда 
или купувачка зграда повлечуе почеток на даночна 
обвеза со денот на изградбата, односно со денот на 
премииуење зградата во своина на едно лице, макар 
оваа зграда во тој момент и не донесуела никаков 
приход. Со оглед да зградата тој приход може да 
го донесе (на пример со уселуењето на власником, 
власникот постануе даночен обвезник. Обрнато, ако 
се работи за стекнуење таков имотен предмет, одно-
сно такво имотно право, кои сами по себе си не до-
несуат никаков приход, нивните стекнуења не повле-
чуат почеток на даночната обвеза. На пример: една 
машина сама по себе си не донесу е никаков приход, 
па нејзината набавка не повлечуе даночна обвеза. Но 
ако машината се ставуе во погон во врска со отпоч-
нуење привредната дејност (производство и прерабо-
тујачка на сировиот), односно ако се издаде во за-
куп, тогај ке настане даночна обвеза со денот на 
отпочнуење привредната дејност, односно со денот 
на издавање машината во закуп. 

2) Почетокот на даночната обвеза повлечуе со 
себе обвеза за нејзиното пријавуење на надлежната 
власт и на плакјање аконтација на данокот (чл. 47 
на Законот). 

Обвеза за пријава постои и кога се појавуе нов 
извор на приходи кај лицето кое е векје даночен 
обвезник, па било да е тој извор привредна дејност, 
вршење занимавањето, имотен предмет или И*ЈОТН< 
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право, а обвезата на плакјање аконтација на дано-
кот на приходите од новите извори постои под усло-
вите од чл. 47 на Законот и Правилникот. 

3) Даночната обвеза на данокот на доходон пре-
ciai-r e со денот на смртта на даночниот обвезник, со 
денот на престанокот на обавуење привредната деј-
ност, со денот на престануење вршењето на зани-
мавањето, односно со отугјуењето или губитокот 
на имтзмискиот предмет или правото. Со смртта на 
даночниот обвезник неговата даночна обвеза прејдуе 
ка оставииската маса односно на наследникот, кој 
се смета за нов даночен обвезник. Со смртта на фи-
зичкото лице е изедначена ликвидацијата на прав-
ното лице односно престануењето на неговото по-
стоење. Законот смета да правното лице не преста-
н е со денот на стапуењето во ликвидација, туку 
дури со денот на довршуење ликвидацијата, и има 
да се земе да е правното лице даночен обвезник и 
за време на траењето ликвидацијата. Стапуењето во 
ликвидација ја има само таа последица да ликвида-
цијата се смета за еден даночен период, кој мора да 
биде обванат со ликвидациониот биланс (чл. 37 на 
Законот), 

Привредната ДЕЈНОСТ п вртењето на занимава-
њето се сметаат да престанале тогај кога тие ствар-
но постојано престанале. Ке се смета да привред-
ната дејност стварно и постојано престанала ако не 
се настави во текот на истата или следната година. 
Привременото обуставуење на привредната дејност 
и привременото обуставуење вршењето на занима-
вањето не повлечуат престанок на обвезата, без 
оглед на причините кои ова обуставуење го изазва-
ле. Ако обзезникот за време на това привремено 
обуставуење нема приход, нема да му се разрезуе 
данок, но неговата даночна обвеза заради тоа не се 
гаси, туку мора да поднесе даночна пријава и да 
ги истакне во неја причините и времето на траење-
то на привременото обуставуење. 

Отугјуењето односно губитокот на имотниот 
предмет или правото (со материјално уништуење на 
предметот или гасењето на правото поради реализи-
рањето, губитокот заради ненаплативоста и ел.) 
повлечуе престанок на даночната обвеза. Привре-
меното престануење на притечуење приходот од 
имотните предмети или права не повлечуе преста-
нуење на даночната обвеза, туко само влијае на ви-
сината на даночната основица за таа година. 

4) Гасењето на даночната обвеза има двоструко 
дејство: повлечуе обвеза за пријава и престанок 
обвезата на плакјање данок. 

Обвеза за пријава постои и кога се работи за 
гасење на еден извор на приходот кај даночниот 
обвезник кој и натаму остануе даночен обвезник по 
другите извори на приходи. 

Престануењето на обвезата за плакјаље данокот 
не настапуе секој пат по гарестануењето на даноч-
ната обвеза. Во случај да даночната обвеза престану^ 
со престануењето на притечуењето сите приходи (на 
пример: смртта на даночниот обвезник, ликвидација 
на правното лице, обуставуење на секое работење 
поради неспособноста, уништуење на сите извори 
на приходите и на тоа слично), начелно има да се 
смета да престануе и обвезата на плак јање данок. 
Но, како приходот за годината во која обвезата 
престанала не е оданочен, има да се смета да обве-
зета на плакјање се продолжуе додека не се изврши 
разрезот на данокот и на тој приход и додека раз-
резаниот данок не се плати. Ако даночната обвеза 
престануе поради смртта на даночниот обвезник, 
тогај обвезата за плакјање должниот данок и да-
нокот кој има да се разрезуе на приходот кој при-
течуел до денот на смртта, прејдуе на оставинската 
маса односно на наследникот на кого ке се изврши 
и разрезот на неразрезаниот данок. Исто така ке се 
постапи и во случај ликвидација на правното лице. 
Имотот на умрениот даночен обвезник, како и имо-. 

тот на ликвидираното правно лице не можат да се 
разделат се додека не се разреже и наплати дано-
кот на сите приходи, кои течеле до смртта, односно 
до денот на ликвидацијата. 

Стецишната маса се смета за нов даночен обвез-
ник и одговара за сиот неплатен данок до денот 
на расправата на масата. 

5) Даночните обвезници на кои даночната об-
веза почнала или престанала, се должни за това да 
поднесат пријава на надлежниот даночен орган во 
рок од петнаесет дена сметајќи од денот на почето-
кот, односно од денот на престануењето на даночната 
обвеза. Исклучително од предното, обвезкиците на 
данокот по фиксниот став се должни да ја пријават 
својата обвеза пред почетокот на вршење занимава-
њето, со оглед на това што се должни да го упла-
тат данокот пред отпочнуење вршењето на зани-
мавањето (чл. 20 на Законот). 

в) Пријавата за почетокот и престануењето на 
даночната обвеза не ја поднесуат обвезниците од 
I група, од кои данокот се наплатуе по одбиток, 
а пријавата за престануење на даночната обвеза не 
ја поднесуат ни даночните обвезници од IH група. 

Освен тоа, пријавата за почетокот и престануе-
њето на даночната обвеза не ја поднесуат ни при-
матели^ на случајни приходи кои не протечуат од 
постојан извор (на пример: примателнте на случајни 
провизии и хонорари, примателите на случајни ко-
њу ктурни добивки; печалба од продавање зграда, 
земјишта и т. ел.). Овие случајни приходи прима-
телите се должни да ги пријават само со годишната 
пријава со останалите приходи, односно само овие 
приходи ако други приходи немале. 

II. — Даночната обвеза за данок на наследства 
настануе: 

1) при стекнуењето на случај смртта, на оној 
ден кога ке умре оставителот, односно на оној ден 
кој во судската одлука е утврден како ден на смртта 
во случаевите на прогласу ење за мртов; 

2) при стекнуењето наследство оптеретено со 
право на плодоуживање, со денот на престануењето v 

на оптеретуењето, односно кога наследникот во це-: 
лост или делимично ке го прими имотот на пот-
полно располагање. Даночната обвеза пак за самото 
право на плодоуживање™ настануе со денот на 
оставителовата смрт; 

3) при стекнуењето наследство под раскинат 
услов — со денот на оставителовата смрт; 

4) при стекнуењето наследство под одложниот 
услов или кога е оно зависно од макар каков рок, 
со оној ден кога ке настапи одложниот услов од-
носно кога ке пристигне почетниот рок; 

5) при преносот на имотот на установи или за-
дужбини, со оној ден кога ке се изврши преносот. 

III. — Даночната обвеза на данокот на подаро-
ците настану е: 

1) во моментот на примање подарокот односно 
мога подарсхкопрималецот ке изјав> да го прима 
подарокот. Ова важи и за подароците кои довогјаат 
од иностранство; 

2) при обивањето задужбини (заклади, фон-
дови, заводи) или при поголемуењето на имотот на 
векје постојекјите задужбини (заклади, фондови, 
заводи), во моментот на примање подарокот; 

3) при одречуењето на повиканиот наследник од 
правото на наследство или на легатот во полза на 
одреденото лице без накнада, со денот на прима-
њето на така направениот подарок; 

4) при подарокот под одложните услови, со оној 
ден кога настапуе одложниот услов; 

5) при подаруењето на предмети оптеретени со 
право на плодоуживање, со оној ден кога подаро-
копрималецот во целост или делимично ке го прими 
имотот на потполно располагање. Даночната обвеза 
за самото право на плодоуживање настануе во мо-, 
ментот еа примање подарокот. f 
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Уз членот 5 
Територијално ограничував на доходокот како на 

даночна основица 
1) Основицата за разрез данокот на доходон по 

Il и IV група кај физичките лица ја чинат сите при-
ходи кои овие лица ги имаат на територијата на 
една народна република, изземајќи ги приходите по 
улозите на штедња при кредитните установи и при-
ходите од занимавањето на кои се плакја данок по 
фиксниот став. На приходите, пак од згради, земји-
шта, претпријатија, филијали, продавачници, скла-
дишта, агентури (з>аступништва) и други такви 
слични работи, кои едно физичко лице ги има на 
територијата на некоја друга народна република, ке 
плакја данок на територијата на секоја народна ре-
публика, каде овие работни урегјаи се навогјаат. 
Под работниот урегјај, освен напред наброените 
случаи, треба да се разбере и секоја друга слична 
привредна одгакизација и установа Koja се води во 
име и за сметка на даночниот обвезник. Нема да се 
смета како работни урегјај продавачка и купујачка 
на стока преку лица кои со тие работи се бават са-
мостојно за своја сметка како самостојни даночни 
обвезници. 

(За даночната основица на данокот по I група 
види го чл. IO на Зацрнот и Правилникот, а за да-
нокот по фиксниот став чл. 20 и 50 на Законот и 
Правилникот). 

2) На правните лица данокот се разрезуе во ме-
стото на седиштето на сите нивни приходи од тери-
торија на целата држава. Заради тоа правните лица 
се должни да составуат завршни сметки (биланс со 
сметка на губиток и добивка) кои ке ги обванат при-
ходите од територијата на целата држава. 

Овие завршни сметки правните лица ги подне-
су ат на окружните народни одбори 'уз годишна да-
ночна пријава. Правните лица кои имаат извори на 
приходи од територија на повекје околиски народни 
одбори, па и во случаи кога тие народни одбори се 
навогјаат во разни народни републики, не се должни 
на овие одбори да поднесуат одделни пријави за тие 
извори на приходите. Ни околиските народни одбори 
нема да доставуат извештаи на окружните народни 
одбори за висината на приходите од овакви извори, 
освен во случај таков извештај од нив да се бара. 

За приходите од државните згради и земјишта 
кои не се во состав на државните привредни прет-
пријатиа пријавата се подн-есуе на околискиот на-
роден одбор на чија територија се навода дотичн.ата 
ограда односно земјиште. Во тој случај како даночна 
'основица служи приходот од сите овие згради o до-
носио земјишта на територијата на еден местен на-
роден одбор. 

Уз членот 6 • 
Оданочуење приходите кои потечуат од иностран-
ство и приходите кои иностраните лица ги имаат од 

територијата на нашата држава 
1) Ако домашниот даночен обвезник има при-

ходи и од иностране!во, плакја данок на доходон 
и на тие приходи, до колку не ке докаже на нив да 
е платен соодветниот непосреден данок во иностран-
ство, и това само под услов на реципроцитет. 

На приходите од иностранство ке се разрезуе 
данок на територијата на онаа народна република 
каде логичниот даночен обвезник има свој домицил 
односно седиште. 

2) Ако лицето од иностранство има приходи од 
територијата на нашата држава, плакја данок на тие 
приходи, не обзирајки се на това што може и во ино-
странство на нив да плакја данок. 

Приходите кои иностраните правни или физички 
лица ги имаат од подручјем на нашата држава нај-
често се јавуат во вид на плати, пензии, хонорари и 
награди, камати по улогите на штедња и текукјите 

сметки, накнада за употреба на патенти и лиценци и 
ел., по това приходи од нивните дукјани и претприја-
тија, која ја прошируат својата работа и на терито-
ријата на нашата држава. 

Оданочуење иностраното правно или физичко 
лице кое своето работење го обавуе на територија 
на нашата држава, ке се изврши на негово име. 
Домашниот застапник е должен да поднесуе при-
јава во име на иностранецот и е одговорен за раз-
резаниот данок до висината на приходите и имотот 
кои припагјаат на иностранецот. 

Приходот на домашниот претставник ке се ода-
ночуе' одвоено од приходот на иностраното лице 

Заради правилното оданочуење на каматите, 
накнадите за употреба на лиценци и патенти и 
слични приходи, на кои не се плакја данок по одби-
ток, а кои иностраните правни или физички лица ги 
имаат на подручјем на нашата држава ке се смета 
платец на оние приходи (должник на каматите, 
претпријатие кое исплатуе накнада за употреба на 
лиценци или патенти и т. н.) работниот урегја) ^на 
иностраното правно или физичко лице. Како рабо-
тен урегјај на иностраниот прималец на приходите, 
платецот на овие е обвезан да во негово име под-, 
несуе даночна првава за исплатените односно одо-
брените приходи и за негова сметка да плакја со-
одветен данок по пријавата. Тој е гарант за разре-
заниот данок до висина на приходот кој ке исплати 
или одобри на иностранецот. Платецот на прихо-
дите вака ке постапи и во случај кога иностраниот 
прималец на приходите има и други такви оаботни 
УР ег јаи на подручје на нашата држава. Доколку, 
пак, иностраниот примзлец на приходите има на 
подручјето на нашата држава работен урегјај на 
своето име (филијала, агентура, откупна станица и 
т. н.), на кој плакја непосреден данок, а приход се 
одобруе односно исплатуе на тој работеа урегјај, 
тогај платецот на споменатите приходи не ноднесуе 
за нив даночна пријава и не плакја соодветен данок. 
Работниот урегјај на иностранецот е обвезан да во 
својата даночна пријава ги обвати и ваквите свои 
приходи, а домашниот платец е обвеза« ua давање 
податоци по чл. 41 на Законот. 

3) Во поглед на данокот на наследството види ја 
точ. 1/13 чл. 24 Правилникот, а во поглед на данокот 
на подароците — точ. Н/5 на истиот член. 

Уз членот 7 
Рокови и доставуења на одлуките 

1) Постоат две врсти рокови: рокови кои се од-
редени со самиот Закон и рокови кои, на основа 
законското овластуење, можат, во постапката по овој 
Закон, да ги одредуат финансиските органи на на-
родната власт во сите случаи каде роковите не се 
одредени со самиот Закон. 

(1) Роковите, одредени по овој Закон се обвезни 
за секого и не можат ни во кој случај да се про-
должуат, Но, ако со Закон одредениот рок се пре-
чекори највекје до 15 дена, ова пречекоруење нема 
да повлече законски последици ако се оправда со 
особито важни разлози. Пречекоруењето има да се 
оправда едновремено со поднесениот предмет на кој 
пречекорениот рок се однесуе. 

Роковите одредени во членовите 14, ст. 2 чл. 48, 
чл. 53 и чл. 65 во опште не можат да се пречекорат 
без законски последици. 

(2) Роковите одредени од страна на финанси-
ските органи на државната управа можат да се про-
должуат по образложените молби на даночните об-
везници. Одлуката за продолжуење ја донесуе оној 
орган кој го одредил рокот. Поднесената молба за 
продолжуење го прекинуе текот на рокот додека 
не се предаде решењето. Надлежните финансиски 
органи се должни по овакви молби да донесат ре-
шење во рок од 24 саати. Евентуалната жалба не га 
прекинуе текот на рокот. 
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2) Сите поднесци по овој Закон можат да се 
педнесуат непосредно или преку пошта. Едино исклу-
чеше во овој поглед е направено за даночните при-
јави кои мораат непосредно да се предадат на над-
лсжниот народен одбор или преку месниот народен 
вдбор (ст. I чл. 39 на Законот). 

(1) Во рокот не се бројат деновите на преносот 
• t e поштата. Според това, денот кога писменото е 

предадено на поштата ке се смета како на тој ден 
да стигнато векје на надлежната власт. 

(2) Ако последниот ден на рокот падне во не-
дела или на празничен ден кога надлештвата не 
работат, рокот се продолжуе до првиот нареден ра-
ботен ден. Како празничен ден се смета и секој ден 
нога надлештвото не работело. 

(3) Почетокот на рокот е врзан за моментот на 
•оошнтењето на односниот акт (решење, одлука, 
пресуда, обавестуење, позив и наредуења на финан-
сиските органи на државната управа и ел.), било да 
е соопштењето извршено со достава, со јавна објава 
или излагање на јавен увид, односно за извесен кон-
кретен догагјај (почеток на привредна дејност, стек-
ну ење имотни предмети, смрт и ел.). При сметањето 
на рокот не сме смета во рок оној ден кога сооп-
штеното е извршено односно кога конкретниот до-
гада ј настанал, ама се смета денот кога писменото 
е поднесено На овој начин имаат да се сметаат ро-
ковите со закон предвидени,. како и оние кои ги одре-
дува финансиските органи на државната управа. 

(4) Соопштението се врши со достава на односниот 
акт, до колку Законот не предвидуе соопштено со 
јавна објава или излагање на јавен увид. На присат-
ното лице актот може. кој има карактер на наре-
дуење да се соопшти и устено со потврда на сооп-
штеното на самиот акт. Но ако присатното лице бара 
да му се издаде писмено соопштење, она ке му се пи-
смено и соопшти. 

(5) До колку нарочно важни причини сакаат до-
ставата да се изврши лично на заинтересованото 
лице, власта може да одреди писменото нему лично 
да се предаде. Вака ке се постапуе секој пат при 
отворањето на кривичната постапка 

(6) Кога доставата не може да се изврши ни на 
лицето кому доставата треба да се изврши ни на 
членовите на неговата фамилија, доставачот ке го 
остави писменото на лице на местото (евентуално со 
лепење на вратата) со сила на доставуење, или, ако 
това не е возможно, тогај писменото ке го остави 
кај надлежниот местен (рејонски) изроден одбор. 
Ваков начин на достава доставачот ке потврди на 
доставницата уз сведочанството од два траг јанина, 
односно на местниот (рејонски) народен одбор. 

(7) Доставањето на јавните органи, кои ја заста-
нат државата и другите народни власти, како и на 

••оппорациите, заводите и другите правни лица може 
ги /Јноважно да се учини на службеникот кој е одре-
ден за примање писмата. Ако доста^гѕчот таквиот 
службеник не го најде, може да изврши достава на 
секој службеник кого ке затече во канцеларијата на 
односната установа или претпријатие. 

(8) Ако е местото за живеење на адресатот не-
познато, или ако на адресатот, поради други при-
чини (а не заради ускратуење на приемот) доставата 
не може да се изврши, доставата може да се из-
врши со јавна објава на огласната табла на онаа 
народна власт која ја одредила доставата. Освен 
това, оваа објава може да биде огласена по потреба 
и во службениот лист на дотрчаната народна репу-
блика евентуално и во другите весници. 

(9) Доставањето на лицата во иностранство се 
врши преку Министерството на надворешните работи. 

Уз членот 8 
Заокружуење на данокот 

При пресметаното на данокот по овој Закон, 
разложите до 50 пари не се зимаат пред вид и 

данокот се заокружуе на понискиот динар, а разлач-
ните преку 50 пари се зимаат како динар и данокот 
се заокружуе на наредниот динар. Заокружуењето се 
врши по секоја даночна форма (на данокот на дохо-
док и данокот на наследства и подароци) посебно. 
Исто така заокружуењето се врши и кај данокот m 
одбиток при секое нивно пресметање и наплата. 

Уз членот 9 
Даночни обвезници на данокот по одбиток 

1) За данокот по одбиток не се поднесу е да-
ночна пријава, туку истиот се наплатуе при испла-
тата или пресметањето на приходот. Овој данок го 
плакјаат: 

а) работниците и намештениците — на приходите 
од односот на службата; 

б) лицата кои примаат хонорари, награди и слич-
ни приходи за уметнички, научни, стручни и други 
работи надвор од односот на службата — на хоно-
рари, награди и слично; и 

в) сопствениците на улози на штедња кај кре-
дитните установи (по книги ките, текукјилге см ет КУЛ 
•и ел.), на хартии од вредности и (удели на nip и ко-
лите од улоз*и, на хартии од вредност и удели. 

2) — (1) Како приход од односот на служба се 
смета секој приход на работниците, намештееиците 
и службениците, кои они го примаат за работа во 
државна или приватна служба. Овде спаѓаат при-
ходите во пари, во натура или во вид на полза со 
парична вредност. 

Под приходите на оваа врста се сметаат и при-
ходите на членовите на народните одбори кои тие 
ли имаат како членови на тие одбори. 

(2) На данокот е подложен и приходот од од-
носот на служба кој потекнуе од инострарство, а се 
одаесуе на работа или занимавање кое се врши на 
територијагга на нашата држава за сметка на ли-
цето кое е наш даночен обвезник, па и во случај да 
на таков приход е платен непосреда данок во ино-( 
странство. 

(3) Не подлежуат на овој данок примањата од . 
односот на службата на инос трупите дипломатски 
претставници на странските држави и примањата на 
другите лица на кои по меѓународното право им 
пропаѓ j а право на екстериторијалност ниш прима-
њата на нивните чиновници и намештеници, во кои 
сп ar j а и кукјната послуга — до колку се сите овие 
странски државјани (види го членот 11 на Законот). 

(4) На данокот по овој Закон се подложни прихо-
дите од односот на службата на нашите дипломат-
ски претставници во инос тр арство и на нивните чи-
новници и намештенвди на кои по меѓународното 
право им припагја право на екстериторијалност. 

Посадиле на нашите бродови, возови и а ш они 
плакјаат данок по одбитокот на своите приходи од 
односот на службата, без оглед на това каде се 
навогјаат. 

Исто така подлежу ат ма овој дано« и сите лица, 
кои живеат во иностраиспво, а мои од нашата др* 
жава примаат пензии и потпор« по односот на пре-, 
гјашната јавна или приватна служба. 

3) Под хонорарите, наградите, и ел. од точ. б) 
чл. 9 на Законот се разбираат само хонорари, на-
гради и сленга приход« кои потекну ат надвор од 
односот на службата. 

Овдека се обванати како даночни обвезници е пи-
сателите и уметниците кои за своите умотворини од-
носно за својата вештина примаат одредена награда* 
додека режиските трошкови ги сносуе издавачот, 
приредујачот односно порачувачот. Данокот по од« 
биток го плакјаат и лицата кои примаат хонорари, 
награди и слични приходи по правото мое потекну*!; 
од друго лице (оставам). Овде спагјаат на пример: 
наградите за разноврсни публикации во листовите 
спис ами j ата и книгите, приходите од авторските пра*1 

ва, било да се примаат одеднаш (за продавачка РД* 
колневте, правото на издавање и т грмкажуен>е£ 
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било да се примаат периодично, по това приходите од 
сите в(рсти уметнички приредби и разноврсни при-
редби на вештаците, при кои на изводуачите се 
плакја унапред договорена награда. Како приредба 
на ваква врста се смета и постојано држење музика 
по јавните локали. 

На данокот по одбиток подлежуат понатаму хо-
норарите и наградите за стручни и друга работи. 
Овде се имаат пред вид сите лица кои примаат хо-
норари иш« награда за работи кепи не потекну ат од 
односот на службата спроти лицето или установата 
која овие хонорари односно награди ги исплату е, 
како и слични примања кои не подлежуат на данок 
по IV група. Ако, на пример лекар напише стручна 
статија и ја објави во некое списание или весници, 
ако напише некоја книга или одржи предавање од 
областа на медицината или од некоја друга област 
надвор од медицината и за такви работи прими хо-
норар, тогај тој хонорар нодлежуе на данок по 
одбиток. 

Оваму треба да се сврстат и оданочат по I 
група и примањата на членовите на управниот и 
надзорниот одбор во вид на тантиеми, дежурски и 
сед лички дневници и ел. и това без оглед што ова-
кви примања не се признаваат како режија на прет-
пријатието кое ги исплатуе. 

Исто така, оваму довогјаат конкуренте награди 
од сите врсти (за изработуење идејни скици, за кни-
жевни и други уметнички дела), хонорарите на сора-
ботниците на дневните и повремените листови и 
списанија, наградите на радио-свирачите и рааио-
певачите, провизиите на агентите на осигурителните 
друштва, доколку сите овие лица не се во однос на 
службата спроти лицето односио установата која 
овие приходи ги (исплатуе, како и сличните примања. 

Доколку работа, за која следуе хонорар или 
награда, вл е гу е во појам на редовната привредна 
дејност, односно редовното самостојно занимавање 
кое повлечуе даночна обвеза по IV груп*а>, тогај та-
ков хонорар и награда не подлежуат на данок по 
одбиток, тукју на данок по IV група. На пример: ако 
лекарот има своја лекарска ординација, тогај него-
вото вршење на лекарскиот позив спаија во само-
стојно занимавање кое повлечуе обвеза на плак јање 
данок по IV група и хонорарот за таква работа (над-
вор од односот на т у ж б а т а ) не подле жу е на данок 
по одбиток туку на данок по IV група. Или, ако 
правозастаиникот прима хонорари за правни мислења 
и заступуења надвор од односот на службата, тогај 
тие хонорар,и подлежуат на данок по IV група, оти 
пагјаат во рамката на неговото редовно занимавање. 

4) Под улогот на штедеа, било на уложна 
книшка било на текукја сметка, се разбира секоја 
онаа сметка, која прималецот на улогот ја отвора 
на улагачот, и кој, според споразум от пом ег ју нив, 
не може никогаш да биде пасивен за улагачот, т. е. 
улагачот секогаш е п ов ерите л на прималецот на не-
говиот улог. Спроти това, приходите по правите 
теку јкп сметки, т. е. на оние сметки преку кои се 
евидентира целата низа на работи помет ју две 
странки, a на кои по споразум едната странка може 
да баде и должник и поверилец, не подлежуат на 
данок по одбиток, ами на данок по IV група. 

5) Под хартиите од вредност се разбираат акции 
и облигации. Акциите се исправи за учествуењето 
во капиталот на акционарските друштва и коман-
дитните друштва на акции. О б л и г а ц и ј е се исправи 
за заемот. 

Под уделите се разбира правото »а сопственост 
па идеалниот дел на имотот при задругите, дру-
штвата со ограничена гар«амци)ја, друштвата на 
кунеш, до колку се во прашање правни лица. Според 
това, овде не д овог j ат во оглед уделите кај обичните 
ортачки работи, на кои не им е призната правна 
личност. Сите приходи од хартиите од вредност и 
уделите во вид на камати, дивиденда ек слично под-

лежу ат на данок. Како приход« од оваа врста се 
сметаат и добивките поделени на членовите на дру-
штвата со ограничена гаранција, добивките поделени 
на задругарите сразмерно на задругарските удели, 
вишковите изнад но милн ат а вредност на акциите 
односно уделите, кои на нивните иматели се испла-
ту ат при ликвидацијата, згодитците по лот ари ските 
обвезници, поделбата резервите на акционарнте, како 
и секакви други приходи по акциите, облигациите и 
уделите. 

Уз членот 10 
Даночна основица на данокот по одбиток 

I. — 1) Како приходи на работниците и намеште-
шките, кои подлежуат на данок по одбиток, се сметат 
како накнади за сегашната служба, така и сите при-
мања за пораната служба лична или на трето лице. 
Овде спагјаат на примен. 

а) платите, додатните на платите од секоја вр-
ста, хонорарите, наградите, рему нерамните, -гратифи-
кациите, тантчиемите, седи,инките и дежурните днев-
ници, испитните такси, чин o дејствијата (лу кио, ре-
дови-на) и другите слични награди или примања под 
ма какво име, пол зуења со парична вредност и нак-
надите на липата кои се на работа во државна или 
приватна служба; 

б) пензиите, потпорите, o бс грбите и сите други 
примања и полан со парична вредност за пораната 
служба лична или на трето лице (лични и фамили-
јарни пензии и др.). Приходите на оваа врста, кои 
потекнуат од инђстранств-о, подлежу ат на данок под 
условите од ст I чл. 6 Законот, т. е. доколку не се 
докаже да на ни в данокот е платен во пространство 
и доколку не постои реципроцитет; 

в) приходите од свештеничките чинодејства се 
сметат како приходи од односот на службата, и како 
такви подлежуат на данок по одбиток. Но, K I K O из-
носот на ово ј приход унапред не е утврден, неговото 
оданочуење ке се епоаеде на особен начин за коЈ 
подробно ке биде збор во чл. 14 на Правилникот; 

г) освен тови, подлежуат на данок на приходите 
од односот на службата и оние приходи на намеште-
ницнте кои на работодателот не се признаваат како 
режија при разрезог на данокот по IV група. 

2) Како приходи подложни па овој данок се сме-
таат сите врсти примања во готови пари или во на-
тура, кои како примери напред се поброени, а кои 
се од повратен карактер или се it! ву ат од случај до 
случај. 

3) Под повратните приходи се сметаат сите при-
мања во пари и натура или ползи со парична вред-
ност кои унапред се утврдени со постојана сума и 
се поновуат дневно, неделно, месечно или во други 
размаци во текот на една година. 

Наградите за прекувремена работа се сметаат за 
повратен приход и се одан очу ат заедно со редовното 
повратно примање во логичниот временски период. 
Примањата, пак, кои само еднаш во годината се ре-
ализираат, не можат да се сметат за повратни при-
ходи, макзр да е нивниот износ унапред утврден. 

Ако е времето на службениот однос унапред 
ограничено и за сето време унапред утврдена една 
скупна плата, приходот ке се смета за повратен. 

Исто така, како повратни приходи ке се сметат 
и акордните плати по парче или време, по това про-
визиите од обавениот промет, кои се исплатуат на 
службениците, и ако унапред не е утврдена сумата на 
приходот. 

4) Како најчести приходи на повратен карактер 
е е ;' 1' • ' 

а) во пари: плата: месечна, неделна, дневна, на 
саат; плата акордна: по парче, по време; хранарина; 
разни додатоци на платите: месечни, неделни, дневни, 
на саат; пензии и пензиски додатоци, потпори и 
обскрби унапред утврдени со постојана месечна сума, 
периодични провизии; приходи за вршење црквеније 
обреди (бир, лукио, редовина, штоларина); 
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б) во натура: храна, огрев, осветлуење, тутун, 
цигарету разни намирници, до колку овакви примања 
се по нову ат дневно, неделно, или месечно; 

в) ползи со парична вредност: стан во натура, 
цсползуење земјиште и ел. 

Поради изнајд-уење даночната стопа по која 
треба Да се пресмета данокот, приходите на повратен 
карактер мораат да се пресметат во годишен износ 
по прописите на чл. 12 Законот и Правилникот. Така 
најдената годишна даночна основица има да се смали 
по прописите точ. 1 и 3 чл. 35 на Законот и Правил-
никот и според нејзиниот остаток ке се установи 
соодветната даночна стопа, по која треба да се пре-
смета данокот на такугјере смалениот износ на при-
ходот за односното време. 

5) Како најчести приходи од случај до случај 
се јавуат овие: 

а)во пари: договорени и недоговорени хоно-
рари, договорени и недоговорени ремунерации и до-
говорени и ^ д о г о в о р е н и гратификации, испитни 
такси; случајни провизии; отпремнини, и TH.; 

б) во натура; разни депутати, кои не се при-
маат месечно, неделно или дневно, на пр.: во дрво, 
јаглењ, жито и други животни намирници; 

в) ползи со парична вредност: разни права 
за иолзуење кои немаат повратен карактер, туку се 
појавуат од случај до случај. 

И во овој случај, поради изнајдуење даночната 
стопа, повратниот приход има да се пресмета во 
годишен износ. На овој годишен износ има да се до-
даде износот на приходите од случај) до случај, кој не 
се преомегуе во годишен износ. Добиениот собир има 
предходно да се- смали со одбитоците по точ, 1 и 3 
чл. 35 на Законот и Правилникот и според остато-
кот да се установи даночната стопа по која треба 
да се пресмета данокот такугјере на смалениот со-
бир на редовниот и повремениот приход за дотич-
ниот месец односно недела. На пример: на месеч-
ниот приход од 2.500.— дин. одговара годишна су-
ма од 30.000.— д. (т. е. 2.500X12), На оваа сума има 
да се додаде износот на приходот од случај до слу-
чај, на пример од 3.200.— д., ria годишната даночна 
основица изнесуе 33.200.— д. Ако е даночниот об-
везник стар преку 60 години и има две малолетни 
деца, оваа годишна даночна основица предходно 
Има да се смали за 20%- т. е. со 6.640,— д., па сма-
лената даночна основица изнесуе 26.560 д. на која 
одговара даночната стопа од 4%. По оваа стопа има 
да се пресмета данокот на собирот на повратниот 
месечен приход (2.500 д.) и приходот од случај до 
случај (3.200 д.), смален со одбитците по чл. 35, т. е. 
на 4.560 д. (5.700 д. помалу 1.140 д.), на која сума 
данокот по стопати од 4% изнесуе заокружено 182 
динари 

6) Ако лицето кое е должно да пресметуе и 
задружуе данок при исплатуењето односно одобруе-
њето на приходот само го сноси данокот, мора да 
го пресмета соодветниот данок на сумата на испла-
тениот односно одобрениот приход и да го додаде 
на таја сума, па од собирот да го пресмета соодвет-
ниот данок за предавање на државната благајна. На 
пример: работодателот му исплатуе на намештеникот 
месечна плата од 4.000 д. и сам го сноси данокот. 
Во овој случај данокот по стопата од 5,5% на 4.000 
д. изнесуе 220 д. и има да се додаде на месечната 
плата од 4.000 д., така да се добие месечен приход 
на намештеникот од 4.220 д. На овој приход одго-
вара даночната стопа од 6% по која данокот изне-
суе заокружено 253 д., колку има да се предаде на 
државната благајна. 

7) Оцената на приходот или делот на прихо-
дот во натура се врши спрема паричниот еквива-
лент кој го утврдуат републиканците министер-
ства за социјална политика секоа за своето код-
ручје, со цел за пресметуење на доприносот за со-
цијалното оешуруење. За ползи кои не cg обванати 

во таблицата, паричниот еквивалент го одреду« ра-
ботодателот по стварните (утврдените) месни цени, 
а дефинитивно го утврдуе надлежниот околиски 
(реонски) народен одбор. 

Станот на работникот во индустриска^ иолонија 
се пресметуе во приход, без оглед да ли уживањето 
или неуживањето на станот утиче на височината на 
печалбата на работникот. Исто ова начало важи и 
за поимање во дрво, јаглењ, осветлуење и друго; 

8) Кога едно лице има приходи од повекје од-
носи на служба, овие приходи не се собираат, туку 
секој од нив преставуе даночна основица за себе. 
Према тоа, даночната основица ја чинат сите при-
ходи во пари и натура кои работникот или наме-
штеникот ги прима од истиот работадател на име 
на награда за својата работа обавеиа во временската 
единица за која се врши исплатата (ден, недела, 
месец). 

9) Во поглед на пресметуење на данокот по 
одбиток ке се смета оти државните службеници сто-
јат во однос на службата спрема надлештвото од-
носно установата во која се поставени и во која им 
се пресметаваат принадлежностите. Ако тие имаат 
приходи и од други државни надлештва и установи, 
се смета да се и према ним во однос на службата, 
па и на овие приходи посебно ке се пресметуе да-
нок како и на приходите од посебниот однос на 
службата. 

10) Кога работодателот не ја врши исплатата на 
додатокот за деца, туку тоа го врши некое друго 
лице или установа (установа за социјално ©сигу-
руење), работодателот е должен да при прееиетуе-
њето на данокот го земе во обзир и т о ј додаток 
на деца, така да според вкупното примање r e пресме-
та данокот. 

11) Накнади на т р о ш к о в н е (онерозди ^ » н а д -
лежности) на службениците во државна и приватна 
служба немаат карактер на приходи, и како такви: 
не подлежуат на данок. Како накнади на трошко-
в н е се сметаат и сите примања кои служат »eno-1 

средно за покрикје на фактичните издатоци^ кои 
упосленото лице за сметка на работодателот мора 
да учини да би можело да ја изврши поверената 
му задача. Оваму спагјаат: разни паушал« за иод-
мируење издатоците врзани за служба (додатоци во 
војната служба за офицерска спрема и воена опре-
ма, додатоци за укрцавање при воените и другите 
службеници, помокј за лекуење, осигуруење »вија-
тичарите, парична храна ка ј воените лица, разно-
врсни паушални или други додатоци на службени-
ците за вршење надворешната служба и TH.), на-
кнади на патните и селидбени трошкови, канцела-
риски паушали, принадлежности кои служат непо-
средно за покрикје на извесни издатоци тесно вр-
зани за извршуење службените функции (penpel-
зентациона издатоци) и TH. 

Принадлежностите на дипломатските и конзу-' 
ларин преставници на нашата држава во иностран-
ство се сметат за репрезентативни (онерозни) во 
оној дел кој ја пречекоруе висината на иоинадле-

жностите, што би ги имале да се со служба во на-
шата држава. Намештениците на постојаните трго-
вински преставништва на нашата држава во ино-
странству) имаат во овој поглед, да се третират како 
и дипломатските чиновници. На останалите државни 
службеници во служба во иностранство, кон имаат 
принадлежности поголеми пд редовните, Министе-

рот на финансиите на ФНРЈ одр еду е во кој дел 
тие поголеми принадлежности имаат да се сметат 
за онерозни. 

Хранарината и инвалиднината која работникот 
ја прима од болесничката односно братинската бла-
гајна, за случај на болест или озледуење, не под* 
лежуат на данок оти се од онерозен карактер. 

Онерозните принадлежности на работниците и 
намештениците на државните привредни претпријатија 
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и на работниците и намештениците во приватна слу-
жба ке се признаат само во висината на уобичаените 
и докажаните трошкови. 

И. — 1) Како даночна основица за разрез на да-
нокот на хонорари, награди и слични приходи над-
вор од односот на службата служи бруто приходот 
без одбитоци на име режија. 

2) Постојат две врсти на овие приходи: едните 
кои се појавуат само од случај до случај, и вторите 
кои имаат повратен карактер, при кои унапред е 
векје познато да ке се поноват за извесно време во 
текот на истата година. 

(1) На приходите кои немаат повратен карак-
тер не се однесуат прописите од чл. 12 на Законот, 
па овие приходи не можат да се пресметат во го-
дишни износи поради изнајдуењето на даночната 
стопа, туку секој хонорар, награда и сличен приход 
претставуе посебна даночна основица, на која има 
да се пресмета данокот по соодветната даночна 
стопа, без оглед на време кое било потребно да се 
тој приход стекне. Но во овој случај целото при-
мање по еден предмет (изворот на приход) во текот 
на една година служи како една даночна основица, 
без оглед на време и начинот на плакјзње. На при-
мер: ако на еден списател припапа хонспар за напи-
шаната книга во износ од 20.000 д., кој има да се 
исплати во текот на една година, тогај на целокуп-
но ова примање ке се пресмета данок по соодвет-
ната даночна стопа од 3%, и ако може да биде уго-
ворено исплатата на истото да се врши во рати. 
Но ако висината на хонорарот не е унапред позната 
(на пример зависи од продавачката на книгата), то-
га] при секоја исплата данокот ке се пресмета по 
стопата која одговара на дотогаш исплатената сума 
во таја година, пресметтајш при тоа и разликата 
на данокот на порано исплатената сума. На пример: 
хонорарот за напишаната книга изнесуе 20% од 
цената на продадените примероци на книгата. Спи-
сателот добива прва рата во сума од 5.000 д. и му се 
задржуе данок по столета од 2,5% во износ од 
125 д.; втората рата изнесуе 8.000 д., што со првата 
рата прави 13.000 д. На оваа сума одговара даночна 
стопа 2,6% по која данокот изнесуе 338. д. Како 
по првата рата е наплатено 125 д. данок, при испла-
тата на втората рата има да се наплати уште 213 д. 
Понатаму, третата рат изнесуела 10.000 д., што со 
првата и втората рата прави 23.000 д. на која сума 
одговара даночна стопа од 3,5%, а данокот износуе 
805 д. Од оваа сума сс одбиваат порано платените 
338 д., па остануе да се плати уште 467 д., и TH. 
Ако ратите преминуат во следната година тие чинат 
посебна даночна основица за таа година. 

(2) Хонорарите, наградите и сличните приходи, 
кои периодично се поновуат, кај кои, према нивната 
природа, е познато да во текот на годината ке се 
поноват по еден извор на приходот, имат да се пре-
сметат во годишни износи по прописите од чл. 12 
на Законот поради изнајдуење соодветната даночна 
стопа. Како приходи на оваа врста, кои имаат по-
вратен карактер, најчесто се јавуат: седмичните и 
дежурните дневници на членовите на управниот и 
надзорниот одбор, хонорарите на радио-певачиге и 
радио-свирачи ,провизиите на агентите од осигури-
телните друштва (кои не се во однос на служба), 
наградите на соработниците на дневните и другите 
весници и списанија, и ел. 

Со оглед на това што овие приходи се поновуат 
периодично, собирот на овакви приходи во текот 
на еден месец има да се смета за месечен приход, 
кој, поради изнајдуење даночната стопа, има да се 
пресмета во годишен износ. При последната исплата 
на приходот во дотичниот месец има да се пресмета 
вкупниот износ на данокот на собирот од месечниот 
приход, од така пресметаниот данок да се одбие да-
нокот кој е наплатен при предходних« исплати на 

приходот во тој месец и да се наплати разликата 
на данокот. На пример: на редовниот соработник на 
еден лист (весник, списание) се исплатуе за првата 
статија (допис) во текот на месецот 600 д. Како се 
?'тае да овој приход е од повратен карактер, има 
да се пресмета во годишен износ од 7.200 д., кому 
одговара даночна стопа од 2,6% по која данокот на 
6)0 д. изнесу е заокружено 16 д. Но во текот на 
истиот месец се исплатуе на тој соработник за вто-
рата статија (допис) уште 1.000 д., што со 
награда изнесу е месечно 1.600 или годишно д. 
На овој износ одговара даночна стопа од 3%, по 
која данокот на 1.600 д. изнесуе 48 д. Како ири пр-
вата исплата на наградата (хонорарот) е задржано 
16 д. данок, при втората исплата има да се задржи 
уште разликата од 32 д. 

IH. — 1) Како даночна основица за разрез данокот 
на приходите од улозите на штедња кај кредитните 
установи се зима каматата која^на улагачот се испла-
ту е или одобруе на сметката. 

2) Ако едно лице има повекје улози на штедња 
при една кредитна установа, приходите (каматите) 
по сите тие улози не се собираат заради пресметана 
данокот, туку секој приход по поедин улог чини 
посебна даночна основица без никакви одбитоци на 
име режија. 

3) Одредбите од чл. 12 на Законот во поглед на 
пресметаното приходот во годишен износ не се 
однесуат на приходите од улозиге на штедња при 
кредитните установи. За това пресметаната камата 
нема да се пресмета во годишен износ заради из-
најдуење даночната стопа. Но како даночната осно-
вица е реален годишен приход од улозите на штедња 
при кредитните установи, това при пресметаното на 
овој приход во текот на годината ке се наплатне 
данок привремено по стопата која одговара на пре-
сметаниот приход, а конечна пресметка на данокот 
ке се изврши на крајот на годината, при пресмета-
ното на приходите (каматите) за последниот период 
на времето (тромесечје, шестомесечје), во таа го-
дина, кога, демек ке биде позната годишната сума 
на приходите по поедините улози. Спрема това, при 
последната пресметка на приходите (каматите) ке се 
пресмета данокот на вкупната годишна даночна 
основица, ке се одбие од него д а н о с т кој е платен 
при пораните пресметки на приходите во текот на 
годината и ке се наплати покажаната разлика. 

IV. — 1) Како даночна основица за разрез на да-
нокот на приходите од хартии од вредност и удели 
се зема бруто приход на име камата и дивиденда 
односно бруто приход од уделот, без никакви од-
битоци на име режија. 

2) Приходите по акциите и по задругарските 
удели се пресметуат и исплатуат за година, па и од 
даночното гледиште се сметаат за годишни, па и 
данокот се пресмета по стопата која одговара на 
сумата на исплатениот односно одобрениот приход. 

Но висината на приходите во вид на камати по 
обвезници^ зависи и од времето за кое каматите 
се пресметаат. Заради това овие камати, доколку се 
односуат на време покусо или подолго од година 
дена, имаат да се пресметат во годишен износ за 
ради изнајдуење даночната стопа. Останалите при-
ходи rio обвезниците (премии, лотариски згодитци), 
кои немаат карактер на камата, се сметат годишни и 
данокот се пресмета по стопата која одговара на ви-
сината од тој приход. 

V. — Во поглед на смалуење даночните основици 
при пресметка на данокот по одбиток види го чл. 
35 на Законот и Правилникот, 

VI. — За должноста на наплатата и начинот за 
предавање данокот на државната каса се зборуе в« 
чл. 13 и 14 на Законот и Правилникот. 
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Уз членот 11 
Ослободуваа од данок на приходи од односот на 

службата 
1) Во точ. 2 под (3) чл. 9 на Правилникот ре-

чено е под кои услови не подлежуват на данок по 
одбиток приходите на дипломатските преставници и 
другите лица, предвидени во точ. I чл. И на За-
конот. 

2) Од плаќањето на данок на приходи од одно-
сот на службата ослободени се учениците, и тоа 
само на приходите од поучуење, додека на другите 
приходи должни се да плакјаат данок. Како ученици 
се сметаат само редовните слушатели на пониските, 
средните и повисоките школи. Штом каде ним ке 
престане својството на редовен слушател, должни 
се да плакјат данок и на приходите од поучуењето. 

Уз членот 12 
Пресметаше данокот по одбиток 

1) Одредбите на чл. 12 на Законот се однесуат 
на приходите од односот на службата и на хонора-
рите, наградите и сличните примања кај кои е на-
пред познато оти ке се пофторат (седнички и де-
ж у р н и дневници, провизии на агентите на осигура-
вајукјите друштва и ел.). Но овие одредби не се 
однесуат на приходи од улози на штедња, од хартии 
од вредност и удели, како и на хонорари, награди 
и слични приходи кои немаат карактер на поврат-
ност, туку се јавуат само од случај до случај, така 
да нивното пофторуење не е унапред познато. 

2) Данокот по одбиток на приходи од односот 
на службата се разрезуе и наплатуе по ^топите од 
1 скала чл. 49 на Законот, и тоа спрема месечниот, 
неделниот или дневниот приход. 

(1) Ако приходот не е одреден за месец, недела 
или ден, туку за некое друго време (на пример за 
3 месеци, за 10 дена), тогаш данокот се пресметуе 
сразмерно на месечниот односно на неделниот износ, 
сметајќи при тоа неделата за 6 дена, месецот за 25 
дена. а годината за ЗОО дена. 

Неделата се смета од понеделник до недела за-
клучно, а месецот од првиот до последниот ден на 
односниот месец. На пример: работникот свршил една 
работа за 10 дена и заработил 1.000 д. што значи 
оти на ден заработуел 100 д. Во првата календарска 
недела работел два дена, во втората 6 и во третата 
2 дена. Данокот ке му се пресмета: за првата и тре-
тата недела на по 200 динари по стопата од 2,6% 
(200 X 5 0 = 10.000 д. приход на година), а за втората 
недела на 600 динари по стопата од 4% (600 X 5 0 = : 
= 30.000 д. на година). Пресметаниот данок на 200 
и на 600 д. може да се најде во табелата за данокот 
на неделни примања, која е дадена во чл. 49 на 
Правилникот. 

(2) Ако приходот не е одреден по времето, туку 
по предметот на работата или некој друг основ 
(акордна плата или слично) постигнатиот приход се 
п£>есметуе во износ кој одговара на дневниот, не-
делниот или месечниот приход на тој начин што ке 
се раздели приходот на бројот на деновите, неделите 
и месеците за кои е постигнат, а потоа данокот 
ке се пресмета по предходниот пример. 

(3) Како критериум за одредуење табелата на 
данокот по која данокот ке се разрезуе и каплатуе, 
т. е. да ли по табелата на данокот на дневните, не-
делните или месечните примања, треба да служи 
околноста како се врши исплатуењето на печал-
бата. Така, на пример, ако се врши исплатуењето 
само за еден ден за работење (за истоваруење или 
утоваруење кјумур, дрва, сировини ити.), данокот ке 
се пресмета спрема табелата на порезот на дневни 
примања; а ако исплатуењето се врши за една или 
повекје календарски недели, ке се применуе табе-
лата на данокот на неделни примања. Исто така ке 
се применуе табелата на данокот на неделните при-

мања и тогаш кога исплатуењето се в р т и за повекје 
од еден а помалку од шест дена на една календарска 
недела, не пресметавајкји го при тоа дневниот при-
ход во неделни. Табелата на данокот на месечни 
примања ке се применуе тогаш кога исплатуењето 
на приходите се врши месечно, макар таја да се пре-
сметуе и по некоја друга временска единица или 
единица на работа или се односила на време помало 
од месец дена. 

3) При пресметката данокот на хонорари, награди 
и слични примања во односот на службата, кои 
имаат карактер на повратност, ке се посгапуе како 
и кај пресметката на данокот на приходи од одно-
сот на службата. За тоа подробно се збору* во чл, 
10 и 14 на Правилникот. 

Уз членот 13 
Пресметка и одбиток на данокот по I грува 
1) Сите физички и правни лица, кои вршат ис-

плати или одобруење на приходот, кои подлежуат 
на данок по одбиток, должни се да пресметаат и да 
запрат данок по соодветната скала и даночната 
стопа од чл. 49 на Законот. Исклучително, самите 
намештеници се должни да пресметаат данок на 
своите приходи од односот на службата во случај 
кога работодателот живее во иностранство. Исто 
така, свештениците се должни да поднесуваат при-
јава за своите приходи од чинодејствата и сами да 
го уплатуваат данокот на овие приходи. 

2) Под исплата се разбираат и обуставите lio за-
браните и сите други задржуења кои се вртат за 
сметка на лицето кое ја врши исплатата (одобрење) 
на приходите или за сметка на други поверители. 

3) Табелите за пресметка на данокот дадеви се 
во чл. 49 на Правилникот, каде е дадено и напат-
ствието за нивното пр имену ење. 

4) За наплатуење на месните даноци види чл. 68 
на Законот и Правилникот. 

Уз членот 14 
Рок и начин на предавањето данокот пе одбитак на 

државната каса 
1) Лицата од чл. 13 на Законот, кои обуставуват 

данок по случај на исплатуењето односно врешету-
ењето на приходот на даночните обвезници од чл. 9 
на Законот,, должни се обуставениот данок да го 
предадат на надлежната државна благајна во рок од 
15 дена по извршеното исплатуење односно пресме-
туењето на приходите. 

2) Ако последниот ден на рокот пагја во недела 
или.на ден кога државните надлештва не работат, 
данокот може да се уплати без законски последици 
ште наредниот работен ден. 

Пречекоруењето на рокот повлечуе казнен« по-
следици од чл. 59 на Законот и плаќање камата по 
чл. 54 на Законот од последниот ден на досвелоста 
до денот на уплатуењето. 

3) Обуставениот данок може да се предава на 
државната благајна непосредно или преку Поштен-
ската штедионица и нејзините филиали. 

4) Покрај оно а што е речено во чл. 10 и 13 на 
Правилникот при нанлатуењето и предавањето на 
данокот на државната благајна треба да се цридр-
жуе уште и на следните правила: 

I. Данокот на приходи од односот на службата. 
1) Данокот на приходи од односот на службата 
должни се работодателите да го полагаат на држав-
ната благајна во готово или во даночни марки. 

2) Полагањето данокот во готово должи« се да 
го вршат: 

а) сите правни лица воопшто; 
б) сите физички лица кои по Законот се обвезни 

да водат работно книговодство; 
в) сите физички лица кои по Законот за данок 

на работен промет се обвезни на плак Јање на данок 
на промет по книгата на ^бавениот промет односно 
по работните книги; 
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сите физички лица кои во текот на претходната 
календарска година имале просечно преку 10 наме-
штеииедм на територијата на една народна република, 
не сметајќи ја во тој број нивната кубната послуга. 
Кај новите работодатели се утврдуе бројот на наме-
штеаиците спрема просечната состојба од почетокот 
на нивната даночка обвеза до 15-иот ден на следниот 
месец; 

д) самите нам еш тен иц и во оној случај кога нив-
ните работодатели се најдуваат во иностранство, и 

гј> свештениците на приходите од чинодејстви-

Лица од оваа точка под а) до в) не се должни да 
по.днесуат пријава за тоа оти се обвезни на уплату-
ење на данокот во готово, туку самиот даночни од-
дел ке гл внесе в-о книгата на работодателите кои 
полагаат данок во готово. Но лицата од оваа точка 
под г) и д) должни се да се пријават на надлежниот 
1да«очни оддел. Пријавата има да се поднесе во 
месец јануари односно кај новите работодатели под 
г) и новите 'камештењици под д) најдоцна последниот 
ден на рокот за првото уплатуеље на данокот. Око-
лискиот народен одбор ке ги упозори овие лица на 
таа должност најдоцна до 10 јануари. Ако не се удо-
вољи на оваа обвеза, работодателот ке се казни но 

ст. 3 чл. 58 на Законот, а намештеиикот на иностра* 
ниот работодател ке се казни по ст, I чл. 58 на За-, 
конот. Во поглед на свештениците види тога. 10 на 
овој член на Правилникот. 

3) Останалите работодатели го полагаат овој да-
нок во готово или во даночни марки, спрема тоа Koj 
од о»вие два начина го изберат сами. 

Ако овие работодатели сакаат да уплатуваат да-
нок во даночни марки не поднесуат за тоа никаква 
пријава (извештај) на даночниот оддел. Но, ако са-
каат да вршат уплагуење на данокот во готово, мо-
раат за тоа да го известат надлежниот даночни оддел-
најдоцна до последниот ден на рокот за првото, 
уплатуење на данокот. 

4) Промените во бројот на намештениците во, 
текот на годината немаат утицај на начинот на по-., 
лагањето на данокот. Исто гака, ни работодателите, 
од претходниот став не можат во текот на годината, 
да го менуваат одбраниот начин полагањето на да-, 
»окот. 

5) Без оглед на тоа да ли полагаат данок во го-. 
TOtBo или во даночни марки сите работодатели, сам, 
државните надлештва и установа и установите под, 
државна контрола, должни се да водат книга на ли*" 
цата кои се на работа по следниот образец: 
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6) Работодателите секој месец ке ги упишуват 
во ова книга сите свои намештеници, ке ги внесуат 
во соодветните рубрики сите потребни податоци. Ра-
ботодателите можат оваа книга да ја осиуат и така 
само еднаш да ги упишат општите податоци за 
повекје месеци, ама и во тој случај мораат за секој 
месец да се покажат податоците посебно за сумата 
на принадлежноста и за сумата за обуставениот^да-
нок. Податоците за датата на стапувањето на работа 
ке се внесуат само кај новите намештеници кои во 
текот на тој месец стапиле во служба, а податоците 
за денот на излет,уењето од работа ке се внеиуааат 
к а ј намештепиц.ите кои во текот на тој месец пре-
станале да бидат намештеници на дотичниот рабо-
-тодател. Во забелешката на книгата ке се објаснат 
јони© случајеви кај што е на повратните приходи 
прием ет ана сумата на приходот од случај до слу-
ча ј да би можела да се контролира правилноста 
иа прим ену ењ ето на даночната стопа и пресмета-
ниот данок. На пример: ако нл.мештеникот, покрај 
повратниот месечен приход од 2.000 д, прими во 
ѓгекот на месецот уште 1.500 д. на име на некој при-
ход од случај до случај, тогаш ina годишната сума 
tla повратниот приход од 24,000 д. (2.000X12) ке се 
додаде оваа сума на случајниот приход од 1,500 д. 

На тој начин ке се добие годишна .даночна осно-
вица од 25.500 д. Во забелешката на книгата доста-
тачно е во овој случај да се само истакне: „редовној 
2.000 д., повремено 1.500 д". 

После извршените исплати на принадлежностите, 
најдоцна во срок од 15 дена, имаат во оваа книга да 
се соберат рубриките во кои се уписани сумите на 
исплатените принадлежности и обуставениот данок. 

Работодателите кои додат уредни платни спи-
скови на работниците и намештенициге, од кои може 
да се видат сите податоци предвидени во книгата 
на лицата кои се на работа, не се должни да водат 
посебна книга на лицата кои се на работа. Во тој 
случај, еве што е пропишано во книгата на улове -
ните важи за односните платни спискови. 

7) Работодателите кои полагаат данок во готово 
ке го достават обуставениот износ на данокот со 
чек преку Поштенската штедионица односно преку 
нејзините филиали или непосредно на надлежниот 
даночен оддел. Ако плаќањето се врши преку По-
штенската штедионица, мора на полетаната на че-
ковната уплатница да се назначи: месецот во кој е 
данокот обуставен, бројот на намеште-ниците, сумата 
на исплатените принадлежности и сумата на обуста-
вениот данок. Ако уплатуењето се врши непосредно 
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на даночниот оддел, парите ке се достават уз- спро-
веден акт во дупликат. Во актот треба такутјере да 
се назначи: месецот во кој е данокот обусгазен, бро-
јот на намештениците, сумата на исплатените ири-
надлежности и сумата на обу ставениот данок. На 
дупликатот на актот даночниот оддел ке го потврди 
приемот на данокот и ке го врати на работодаѕслот 
кого ке му служи како доказ за извршеното упла-
туење. Овој документ ке се чува уз книгата на упо-
слените лица. 

8) Данокот во готово работодателите мораат 
да го предават на оној околиски (реонски) народен 
одбор на чија територија се обавуе работата или се 
врши исплатуењето. Исклучително, државните на-
длештва и установи ке го правдаат обустазениот 
данок на оној ок олиски (реонски) народен одбор иа 
чија територија се најдуе исплатната благајна која го 
задржуе данокот, 

lJ) Намештениците на иностраните рабо года геди 
го предават овој данок на околискиот (реонскиот) 
народен одбор на чија територија ја обавуааг рабо-
тата за сметка на своите работодатели. 

10) Кога свештениците, покрај редовните ирина-
дужности за вршење на свештеничка1^ служба, 
.имаат и приходи од чинодејствата, плаќаат данок 
по одбиток и на овие ног,ходи. Во ТОЈ случај при-
ходите од чинодеЈСтвата се оданочуат одвоено од 
прлнадлежностите кои на свештениците им ги испла-
ту ват црквените установи. Во поглед на угврдуење 
на даночната основца , прегметуење и наплатуење 
данокот на приход од чинодејствата има да се по-
стапи на следен начо. 

Свештеникот за своите приходи од чинодејствата 
ке поднесуе пријава на околискиот (реонскиот) 
народен одбор, кој е надлежен за местото на него-
виот Оваа upi.,ULJ. te подпгсуе ВЈ месец 
ja:-:vap и секоја година, lio пријавата има да се по-
каже приходот од чинодејствата, кој е постигнат во 
претходната година. Даночниот оддел, во споразум 
со нодиесмлецот на пријавата, ке утврди годишна 
даночна основица и ке пресмета данок на соодвет-
нава диноска стопа од скалата I чл. 49 на Законот. 
Со и; ч;с..:е7Јниог данок ке се задолжи подносилецот 
ка пријавата во книгата на работодателите за одно-
сна id i r. е. предходна га) даночна година. Разликата 
помену уплатените аконтации и пресметаниот данок 
за ,л;а година има да се уплати во рок од 30 дена 
од ila соспштуење^о за утврдената даночна 
ос.:озк:;а и за разрезаииот данок. Наплатуење акон-
такл.аи на да;: око'i за следната година ке се врши 
со с,;едве1н..*е месечни износи спрема пресметаниот 
данок за претходната даночна година. Ако со даноч-
ниот обвезник не се постигне споразум за висината 
на даночната основица, одлука ке донесе даночната 
комисија. Во О В О Ј случај аналогно ке се применат 
одредбите кои нлжат за обвезниците на IV група. 

)i) Рабо1одателн1е кои ?ршат уплатуења на да-
нок во даночни Al а оки ке набавуваат кај продавачите 
на монополските артикли соодветна вредност на да-
ночни марки. Дани-иште марки има да се лепат и да 
се поништуат во саката книга на упослените лица, 
и тоа веднага под собирот на исплатените принад-
лежнссш и собирот на обуставениот данок. Пони-
штуење на марките се врши со печат или со потпис 
на работодателот, така да тие не можат пофторо да 
се употребат. 

12) За уплатата на данокот во даночни марки 
работодателите не поднесуат на државната благајна 
(даночниот оддел) никаков извештај. 

13) Изгледот и вредностита на даночните марке ке 
го пропише Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

Продавањето на даночните марки ке се врши 
преку малопродавачите на монополските артикли под 
исти услови под кои се врши и продавањето ма так-
сените вредности. 

14) Дури не се пуштат во продавачка даночните 
марки, сите работодатели обуставениот данок ке 
го полагат во готово. 

15) Книгата на упослепите лица работодателите 
се должни да ја чуваат три години, смета i кј и од I 
јануари онаа година во која книгата служела за упи-
суење податоци. Работодателите кои уплаТуат данок 
во даночни марки должни се и налепените и пони-
штените марки да ги чуваат од оштетуење. 

I б) Доколку работодателот не води книга на 
у п о р и ш т е лица или ја води неуредно, ке се казни 
по ст. 3 чл. 58 на Законот. Доколку не обустави 
дап^к или го обустави а благовремено не го пре-
даде односно не залепи или не ги поништи даноч-
ните марш, ке се казни по чл. 59 на Законот. 

17) Сите лица кои имаат приходи од односот 
на службата, должни се да набават книшки за данок 
по одбиток, по ззаничниот образец, и тоа пред да 
започне дамоска!а (календарската) година, односно 
в еди ar а по стапуењето во служба, а најдоцна пред 
првиот пријем на припадлежностите. Ако намеште-
никот не набави даночна книшка, ке ја набави ра-
ботодателот на трошак на намештеник©!'. 

18) Даночна книшка не мораат да имаат службе-
ниците на државните надлештва и установи. 

19) Даночните книшки гп издава околискиот 
(реонскиот) или месниот народен одбор на службе-
ниците кои живеат на неговата територија. Крити-
ките се издаваат на устено барање, по цената па 
коцкањето и без никакви други накнади. Во кни-
шката треба да се упише: презиме и име на даноч-
ниот обвезник, годините на неговата старост ако е 
постар од 60 години, имињата на неговите брачни, 
ванбрачни, позаконетите и усвоените живи деца кои 
не се постари од 18 години и немаат самостоен до-
ходов и тоа само ако даночниот обвезник му пружи 
на околискиот (реонскиот) народен одбор потребни 
доказ« за упишуење на овие податоци за децата 
и за годините на староска. Месниот народен одбор 
ке ги убележи овие податоци спрема своето лично 
сознавање. 

За издадените книшки ке се води список во 
кој ке се ви е су ат презимињата и имињата на ли-
цата на кои им се книшките издадени. 

20) Податоците за децата ке се уважуваат, во 
поглед на повластиците од чл. 36 на Законот, само 
до крајот на календарската година за која е изда-
дена даночната книшка. Да би работникот или наме-
ти тек i; кот можел и натаму да ја ползуе споменатата 
повластица, мора да ги прибави податоците за на-
редната даночна година. 

21) РаСотодатлот ли внесуе во книшката сите 
исплати во готово како и давањата во натура и 
ползи со паричната вредност за секој рок на испла-
тата (давањето), а исто така и сумата на обуставе-
пиот данок. Во книшката мора да се назначи бројот 
на даночниот дневник под кој данокот во готово е 
предаден на државната благајна. За данокот во 
даночни марки мора Да се назначи оти е платен во 
даночни марки. Работодателот мора со своеручен 
потпис и печат (ако го има) да ја потврди точноста 
на сите внесени податоци. Ке се смета да е ова по-
тврда уредно ставена и тогаш кога на место на ра-
бото/!, ате лот го стави својот потпис во книшката и 
друго лице, кое во работата на исплатуењето го 
засталуе или кое е овластено да го потпишуе ра,бо-
тодателот (фирмата). Ама и во овој случај работо -
датслот он o ои одговорност за правилното внесуење 
на податоците. 

Работодателот кои не ги внесе во даночната кни-
шка горе наведените податоци ке се казни но ст. 3 
чл. 58 на Законот. 

22) Работодателот е должен да ја чува даноч-
ната книшка на упослено™ лице за еве време дур« 
е тоа на работата и да ја покаже на барање на кон-
тролниот орган. При излегуењето од служба ра 
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тад ете« от ке ја поврати книшката на упослено™ 
лице. 

23) Помегју работодателите и нивните намеште-
ници може да се јави спор по прашањето на висо-
чината на даночната ош ов ица, прим ену ењ е на ска-
лата или даночната стопа. 

Вакв« спорови ке ги решава во прв степен око-
лискиот (реонскиот) народен одбор. Решението по 
овие спорови мора да се донесе истиот или најдоцна 
наредниот де« по денот кога е случајот на одборот 
доставеа 

Како надлежен се смета оној околиски (реонски) 
народен одбор кај кого е рабзтодателот должен да 
го предава o буст абениот данок. 

Против вакви решења може да се изјави жалба 
во рак од 30 дена од денот на уручуењето. Жалбата 
се поднесу е на надлежниот окружен народен одбор, 
кој по неа конечно одлу чуе (чл. G5 на Законот). 

34) Даночниот оддел ке води евиденција на ра-
ботодателите кои полагаат данок во готово. сЗва 
евиденција ке се води по пропишан образец. 

II. Данок на приходи во вид на хонорар, награди 
и слично. 

1) Постапката за предавање данок на овие при-
хода е исти како и постапката за предавање дано-
кот во готово на приходи од односот на службата, 
со таа разлика што предавањето се врши со список 
©о да« вримерка. Од списокот треба да се видат 

податоците: презиме, име и местото на живеење (до-
мицилот) на прималецот на приходот, врстата на 
приходот, износот на приходот, износот на данокот 
на доходок и износ на месниот данок. На едниот 
примерок на списокот даночниот оддел потврдуе 
прием на данокот со званичен печат и потпис на 
двајца чиновници и го вракја на подносилецот како 
доказ за предавањето на данокот. 

2) Данокот се предава на оној даночни оддел 
на чија територија се најдуе лицето (установата) кое 
го врши исплатуењето на овие приходи. 

III. Данок на приходи од улози за штедња кај 
кредитните установи. 1) Сите кредитни установи кои 
вршат пресметка и исплата или одобруење (укапи-
талпсуење) на камати по улози на штедња, должни 
се, при исплатуењето односно одобруењето на ка-
матите, да го пресметаат соодветниот данок. 

2) Составениот данок има да се предава на 
оној даночен оддел на чија територија се н.ајдуе 
благајната на кредитната установа која ја врши 
исплатата односно одобруењето на каматата. Ако, 
кредитната установа има и филијали, овие ке го 
предават данокот на оној даночни оддел на чија 
територија се навогја филиалата кај која се води 
сметка на улозите на штедња. 

3) Наплатениот данок се предава по списокот 
кои се поднесуе во два примерка по следниот образец: 

Назив на кредитната установа 

Седиште 

С П И С О К 
на каматите по улозите на штедња кои се исплатени односно укапиталисани во време од 

до 19 г. 

1 2 3 I 4 I 5 I е I - 7 I 8 
Броеви на штедни-

т е книшки и т е к и ј и 
сметка ao КЈИ кама-
тата е исплатена — 

Јгкапиталисапа во i 
овој рик 

Вкупна сума 
на исплатени-
те — укапита-
лисаниге ка-
мати во овој 

рок 

Износ на 
данокот на 
сумата во 

рубри-
ката 2 

Вкупна сума на ис-
платените—укапита-
лисаните камати во 
текот на сета оваа 

даночна година 

Износ на 
данокот на 
сумата во 
рубриката * 

Износ на порано 
плат i нот дгшок 
на камати пре-
сметан во текот 

на оваа данон.год. 

Разлика на 
данокот за уп-
лата (рубрика 
5 помалку t>) 

Заб лешка 

I l i l i i l 
Рубриките I—3 се пополнуат во списоците по кои се врши привремена уплата на данокот 

пр« пресметаното каматите во текот на годината, а рубриките 1 и 4—7 во списоците по кои се врши 
конечна пресметка на данокот. 

Списокот ке се составуе само сумарно, т. е. во 
него нема да се внесуваат имињата на даночните 
обвезници, туку само бројевите на штедните книшки 
]И штедните текукји сметки. 

На еден примерок на списокот даночниот оддел 
.потврдне со званичен печат и потпис на двајца чи-
новници (благајник и ликвидатор) оти е назначената 
'сума примена и под кој број е уведена во даноч-
ниот дневник. Потврдениот примерок на списокот 

'му се вракја на поднесилецот како доказ за плате-
ниот данок, а вториот се задржуе за потреби на 
'даночниот оддел. 

4) Доколку даночниот платец од технички при-
чини не ке биде во возможност да пресмета и да 
положи на државната каса припагјајукјиот данок во 
Законскиот рок ке може на име на оваа уплата да 
положи соодветна аконтација. Аконтацијата има да 
се положи безусловно во рок предвиден за упла-
ту ењ ето. 

Даночниот платец може во пречекорениот рок 
15 деда да поднесе описов за пресметката на да-

нокот без законски последици, ако едновремено со 
списокот поднесе оправдање за тоа пречекоруење. 

Ако се во овој случај при поднесуење на пре-
сметката (списокот) утврди разлика помегју аконта-
цијата и стварно обуставениот данок на штета на 
државната каса, ке се положи целата разлика со 6% 
камата за онолку дена за колку е подоцна уплатена. 

5) За точноста на е одржаните податоци во спи-
сокот одговара установата која ја врши исплат та 
односно одобруењето. Надлежниот народен одбор' 
може преку своите стручни органи да ги контролира 
поднесените спискови, уп средувајќи ли со книгите 
и останзлите документи на до очната установа. Кога 
при прегледуењето се установи неправилност во 
пресметуењето на о5уставе:ниот данок на штета на 
државата, ке се наплати целата разлика со 6% ка-
мата за сето протегнато време. Ако се со прегле-
ду ењето утврди да има случаеви да данокот не е 
обуставен или е обуставен а не е предаден на држа-
вната каса, ке се казни даночниот платец со казна 
од ст. I чл. 59 на Законот, односно со казна од чл. 
61 на Законот ако се утврди дело на даночна утаја. 
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6) Со цел на контрола за наплатуењето на да-
нокот на приходи од уловите на штедња ка ј кре-
дитните установи, даночниот оддел ке води за се-
која кредитна установа евиденција по пр описани от 
образец. 

IV, Данок на приход од хартии од вредности и 
удели. 1) Данокот по одбиток на приходи од хартии 
од вредности и удели должни се да го обуставуваат 

Име на лицето кое врши исплата 

сите лица и установи кои ги плакјаат односно пре-
сметаат овие приходи. 

2) За прием на o бу ставениот данок е надлежен 
оној даночни оддел на чија територија се најдуе 
лице или установа која ги одобруе односно пла«]а 
приходите по хартиите од вредности « удели. 

3) Предавањето на обуставениот данок се врши 
по список, кој мора да се состави во два примерка 
по следниот образец: 

Седиште улица бр. 

1 I * ! i з '4 I I 5 i i е i ! 7 

ВРСТА НА 
ПРИХОД 

Вкупен број на 
обвезниците, 
акциите, уде-

лите по кои се 
плаћа приход 

Износ на при-
ходите по е-
дна обвезни-

ца, акција, 
удел 

Даночна стопа 
од II скала чл. 

49 Законот 

Вкупен испла-
тен или одо-
брен приход 

Износ на 
данокот ЗАБЕЛЕШКА 

! 

4) Во овој список се енесу ат исплати или одо-
бруење на сметката по оној ред како биле спрове-
дени во книгите на претпријатието. 

На еден примерок на списокот надлежниот да-
ночен оддел го потврдуе приемот во списокот на 
означената сума на данокот со званичен печат и 
потпис на двајца чиновници (благајник и ликвида-
тор) и му го вракја на поднесилецот како доказ за 
предавањето на данокот. Во потврдата за приемот 
мора да биде назначен бројот на уплатниот дневник 
под кој е односната сума прокнижена. Вториот при-
мерок на списокот даночниот оддел го доставуе на 
оној народен одбор кој е надлежен за разрез,уење 
на данокот на доходок на лицето кое го поднело 
списокот. Народниот одбор, надлежен за разрезуење, 
ке го здружи примениот примерок на списокот со 
актите за разрезуење данокот на логичното лице со 
цел на контролирање да ли е данокот правилно пре-
сметан и на време предаден на државната благајна. 

5) Државните надлештва и установи не мораат 
да поднесу ат спискови при уплатуењето на с о с т а -
вениот данок на приходи од хартии од вредности. 

6) Со цел да се вода контрола за наплатуењето 
на данокот по одбиток на приходи од хартии од 
вредности и удели, даночниот оддел ке води по-
себна евиденција на сите лица и установи од својата 
територија кои вршат исплата на овие приходи. Оваа 
евиденција се води по прописани от образец. 

Уз членот 15 
Разрез на данокот на даночните обвезници од I група 

кои имаат приходи од други извори 
1) Во чл. 15 Законот е прописана постапка за 

оданочуење лицата од чл. 9 на Законот, кои, покрај 
приходите на кои се наплатуе данок по одбиток по 
I група, имаат и приходи од други извори. Како при-
ходи од други извори се сметат само оние приходи 
кои во начело се подложни на данок по II или IV 
група, како што се: приходите од пољоделие, од 
згради, од дукјани, претпријатија, самостојни зани-
мавања, реализирани коњуктурни добивки, лотари-
ски згодитци И' TH 

2) Ако работниците и намештепиците имаат при-
ходи и од други извор.и, се должни да поднесат да-
ночна пријава. Пријавата се поднесуе во рок и на 
начин предвиден за даночните обвезници од IV 
група. 

Ако чистите приходи од другите извори, кои 
подлежуат на данок по II или IV група, изнесуат 
испод 50% од приходите од односот на службата, 
ггогај на вкупниот собир на чистиот приход (дохо-
д о в ке се разреже данок по соодветната даночна 
стола на I скала чл. 49 Законот. 

При утврдуењето во кој однос стојат приходите 
од други извори спроти приходите од односот на 
службата во смисла на отредходниот став не се зе-
маат во оглед приходите од точ. 2 и 3 чл. 10 на За-
конот. Така, на пример, обвезникот кој има нриход ; 
од односот на службата 48.000 д., приход од хар-
тии од вредност 10.000 д. и приход од згради 20.000 
д. ига право на применуење стопата од I скала чл. 
49 на Законот, и ако приходот од хартиите од вред-
ност и приходот од зградите заедно го преминуе 
50% приходот од односот на службата, оти прихо-
дите од хартиите од вредност, како и воопшти сите 
приходи од точ. 2 и 3 чл. 10 на Законот, во овој 
случај не се земаат пред вид за одредуење процен-
тот до 50% заради лрименуење I скала чл. 49 cia За-
конот. 

3) Ако лицата кои примаат хонорари, награди и 
слични приходи надвор од односот на службата 
имаат приходи и од други извори, се должни да 
поднесат даночна прија®aw Пријавата се поднесуе 
такугјере во рок и на начин предвиден за даночните 
обвезници на IV група. 

При разрезот на данокот по IV група ив овие 
обвезници се применуе даночната стапа од И скала 
чл. 49 на Законот, оти изузетокот за применуењето^ 
на I ска,ла важи за работниците и намештениците'. ' 

4) Ако сопствениците на улозите на штедња ири 
кредитните установи имаат приходи и од други из-
вори кои подлежуат на данок по II и IV група, се 
должни да поднесат даночна (пријава са*ч) за тие 
други приходи, како и за останалите приходи кои 
подлежуат на данок по I група. Спрема това, при, 
ходите од улозите на штедња не повлечуат со себе 
обвеза за нодносуење даночна пријава за оние при-
ходи за кои даночна пријава инаку не се поднесуе. 
Ни во еден случај приходите од улозите на штедња 
не се пријавуат и не се собираат со приходите од 
дру пи извори заради оданочуење ка ј физичките 
лица. Правните лица ги пријавуат и тие приходи. 

5) Сопствениците на хартии од вредност и Уде* 
ли, код покрај приходите од хартии и удели, имаат 
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и приходи од други извори кои подлежуат на да . 
ноќ по И и IV група, се должни да поднесат даночна 
пријава во сето по .прописите од точ. 3 овој член на 
Правилникот. На вкупниот собир на приходите ке 
се разреже данок по II скала чл. 49 на Законот. 

6) На сите приходи поброени во чл. 10 на Зако-
нот во текот на годината, при исплатата односно 
одобрението, има да се наплати данок по одбиток, 
без оглед на това да ли односните даночни обвез-
ници имаат и приходи од Други извори или не. Но, 
на ониа даночни обвезници кои имаат приходи и 
од други извори, има да се утврди доходокот како 

• даночна основица и да се примени соодветната сто-
па по чл. 49 на Законот, па од така разрезаниот да-
нок да се одбие данокот кој, спрема поднесените 
докази, во текот на годината е обуставен на прихо-
дите од чл. 10 на Законот кои влегле во даночната 
основица за односната даночна година. 

Постапката за одбитокот на обуставениот данок 
е следна: 

(1) а) на службениците на државните надлештва 
и установи ке се одбие обуставениот данок на осно-
ва потврдата издадена од исплатната благајна, од-
носно од надлежниот режисер. Потврдата се издава 
на сакање на даночниот обвезник, без такса, и тре-
ба да содржи: вкупниот износ на бруто принадле-
;хностите во текот на односната даночна година и 
сумата на обуставениот данок; 

б) на останалите службеници (на работниците 
и нам едрениците), кои се обвезни да игаат даночна 
книшка, ке се одбие обуставекиот данок на основа 
на сумарниот извод од даночната книшка. Сумар-
ниот извод треба да содржи: вкупните бруто при-
вадлежности во текот на односната даночна гоши-
на и сумата на обуставениот данок. Овој сумарен 
извод ке го сочини самиот даночен обвезник. Ор-
ганот на даночниот оддел ке го сравни овој извод 
со односната даночна книшка и со својот потпис ке 
ја овери неговата точност, без наплата такса; 

(2) на примателите на хонорари, награди и слич-
ни приходи ке се одбие обуставениот данок на осно-
ва потврдите издадени од страна на лица односно 
од исплатните благајни за висина на бруто хонора-
рите, наградите и слично и за обуставениот данок. 
Овие потврди не подлежуат на такса ни тогај кога 
даночниот обвезник ја бара нивната овера од стра-
сна на даночниот оддел кај кого одосниот данок е 
•платен. 

Чести се случаи да еден даночен обвезник при-
ма хонорари, награди и слично во текот на година-
та во пов ек j е места и од пов ек је лица односно уста-
нови. Заради това е потребно такви даночни обвез-
ници да се погрижат при секоја исплата на хонора-
ри, награди и слично да им се издаде и потврда за 
висината на примањето и за висината на обуставе-
ниот данок. 

(3) На ^имателите на приходи од хартии од 
вредност и удели ке се одбива обуставениот данок 
на основа потврдите издадени од страна на лица 
и установи кои овие приходи ги плакјат односно на 
сметка одобруат. Потврдите не подлежу ат на такса а 
треба да содржат: вкупното примање (приход) во 
бруто износ и висината на1 обуставениот данок. Ова 
важи и во поглед на пресметката на платениот да-
нок на улозите; на штедња од правните лица. 

(4) Лицето и установата која ке одбие да из-
даде потврда во смисла на предходните ставови или 
ја издава неисправна, ке се казми за секој случај со 
казна по ст. 3 чл. 58 на Законот. 

Уз членот 16 
Koi се смета за земјоделец 

1) Земљоделците кои се бават со пољоделие 
*ами или уз помокј на тугја работна снага »подле-
жу ат на данок по оцена,, но не се должни ima подне-
суат даночна пријава за висината на годишниот при-
ход. Ke се смета да земјоделците сама се бават 

со пољоделие во оној случај кога тие или членовите 
на нивната фамилија (задругите, кукјните заедни-
ци) со својата физичка работа учествуат во оба-
вуењето на по јоделието. Но, ако под нивното упр*. 
вање, без нивна физичка работа и без физичка ра-
бота на членовите од нивните фамилии (задругите, 
кукјните заедници), обавуат пољоделци работи 
само со пом ок j на тугја работна снага, тогај се дол-
жни да поднесат даночна пријава и се оданочуа? ка" 
ко даночни обвезници од IV група. 

2) На даночната обвеза на земл»оделецот не вли-
јае околноста што поедини членови од неговата фа-
милија (задругата, кукјната заедница) се бават et 
некоја друга работа надвор од пољоделието (в* 
државна или приватна служба или се бават со какви 
самостојни те ковин ски работи или имаат приходи од 
своите имотни предмети или права) ни тога j кога 
живеат (во заедничко домаќинство со останалнте 
членови на фамилијата односно задругата кои се ба-
ват со по јоделие. Во тој случај се сметат самостојни 
даночни обвезници членовите на фамилијата односно 
задругата во поглед на своите приходи надвор <»д 
погодел,нето, па ни на нивната даночна обвеза не 
влијае околноста што припаѓаа ат на фамилијата Од-
носно задругата на останатите членови кои се бават 
со пољ одели е и оо кои живеат во истото домаќин-
ство. Спрема това, на секого данокот има Да се 
разреже спроти приходот (доходокот) од оеие из-
вори кои м»у припаѓаат како на даночен обвезник. 

3) Ако постои неподелено сувласништво на »з-
ЈОД ел окото имање помет ју лицата кои ги делат 
приходите од пол»оделието и живеат во иосебнн 
домаќинства, имаат да се сметат за посебни даночни 
обвезници, па има и посебно да се утврдуе да ли се 
сметат за земјоделци. Во то ј случај, при утврду-
вањето на даночните основици, даночната комисија 
ке тргнуе од соодветниот дел на катастарскиот чист 
приход на поедините сувласници. 

4) Земјоделските деца испод 18 години старост 
и земјоделците кои се постојано неспособни за фи-
зичка работа во по ЈОД ели ето ке се сметаат такугјере 
за зем јоделци, па ке се задолжуат со данок по оцена 
без пријава и тогај кога појоделските работи ги 
обавуат исклучиво со ПОМОКЈ на туѓ J а работна снага. 
Со данок по оцена без пријава ке се задолжат « 
оние земљо де лад кои во текот на годината или 11 
време обавуењето на пол>оделските работи поради 
болести се неспособни за физичка работа, така де 
појоделските работи ги обавуат само со поадокј не 
ту r ja работна снага. 

5) Не го губат својството на земјоделец по овој 
Закон даночните обвезници од предните точки ни 
тогај кога тие или поедини членови од нивната фа-
милија (задруга) се бават и со некое друго спореди« 
занимавање за своја сметка (за сметка на даночниот 
обвезник-зем јоделец) или и за туѓ j а сметка, каке 
на пример: работи кои се вршат во рамката на сем-
ето домаќинство исклучиво за сопствени цели, каде 
спагјаат и редовничките воденици кои не работат 
на уем; узгредна привреда на малибе пољоделци, 
вршена од време на време, која нема карактер н* 
постојана занаетчиска работа (надничарење, кири-
ја ње, преработуење драо); продавачка на сопстве-
ните полски, сточни и шумски производи која не се 
обавуе во постојано отворена продавачница; воде-
ници на потопите кои работат периодично само ког* 
водата ке -надо j де; рибарење со обични справи и 
слично. 

Овие лица не се должни да поднесу ат данога* 
пријава, туку даночната комисија ке им ги цени и 
приходите од тие работи со приходот од по ј о д е -
ви е то. под услов да по јоделието им е гл авио зани-
мавање. 

6) Во пракса често ке се најдуе на спорни случаи 
во поглед на должноста за подне су ењ е даночна при-
јава. Во секој конкретен случај треба да се име 
пред вид да под земјоделец по овој Закон се смета 
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секое она лице кому е главно занимавање пол*оде-
лие. Како главно занимавање има да се смета опова 
што го карактеризира даночниот оОвезник во дру-
штвото како припадник на ова или она занимавање, 
кое по правило, му донесуе и најголем приход. Треба 
демек да се има пред вид да ли е пољоделието 
главно и редовно занимавање на даночниот обвезник, 
кое го карактеризира за земљоделец или не, да ли 
приходите од пољоделието му предаваат редовен 
или само повремен и спореден приход, да ли при-
ходите од споредните занимавања се во врска со 
обавуењето на пољоделието како со главно и ре-
довно занимавање или не, и TH. 

Уз членот 17 
Даночен основица на обвезниците од II група 

1) Даночната основица на o бв е знаците од II 
група ја чинат приходите од пољоделието и узгред-
ната привреда во пољоделието, стекнати на терито-
рија на една народна република во годината за која 
се врши разрез на данокот. 

Под приходите од пољоделието се разбирав 
приходите од сите гранки на земљо дел нето, шумар-
ството и сточарството. Овде довогјаат и сите врсти 
од полска, шумска и сточна узгредна привреда со 
кои се преработуат сопствените основни производи 
(конзервирање звонима, производуење вина, израбо-
туење лен, кадела, волна, колци, ити.), пчеларство, 
гоење стока и свињи, превозништво и воопште сите 
врсти на узгредни гранки на полудели ето кога не се 
обавуат како самостојни обртнички претпријатија. 

Лицата кои се занимаваат со пољоделие на за-
купениот пољоделци имот (ст. 2 чл. 18 Законот) се 
сметаат земљоделци, воколку ги исполнуат условите 
од чл. 16 Законот и Правилникот. И кај низ, како 
и кај сопствениците на пољоделскиот имот, при утзр-
дуењето даночната основица, ке се тргнуе од ката-
старскиот чист приход од закупеното земјиште од-
носно од земјиштето кое го уживаат. Но лицата 
кои се занимаваат само со узгредни гранки на по* 
љоделието надвор од земљоделието, како што се 
пчелар«, кравари, номадски сточари и ел., се одано-
чуат на начин пропишан за обвезниците од IV група. 
(Номадските сточари п односу ат даночна пр и јаза во 
местото на својот домицил, а ако немаат место на 
домин«*, п односу ат пријава во местото дека ке се 
затекнат вз времето на подносуење даночни при-
јави). 

2) При утврдуењето приходите од пољоделиего, 
даночната комисија ке тргну е од катастарскиот чист 
приход испод кој, односно изнад кој ке утврди да-
ночна o сно гаица во оној случај кога стварниот чист 
приход на обврзникот во година за која разрезот 
на данокот се врши, според прикупгните податоци, 
бил помал односно поголем најмалце за 20% од не-
говиот катастарски чист приход. 

Како е катастарскиот чист приход парична вред-
ност над средниот принос на земјиштето, кои се 
постигнуе со обично обработуење, по одбитокот на 
средниот износ од редовните трошкови на производ-
ството, тс ва значи да на утзрдуењето даночната 
основица помала односно поголема од катастарскиот 
чист приход влијае околноста да ли стварно постиг-
натиот чист приход од погодел нето и узгредннте 
дејности во пољсдедието е помал односно поголем 
од средниот принос, кој е изразен со катастарскиот 
чист приход. 

( 1 ) 1Сако околности кои влијаат на утврдуењето 
даночната основица испод катастарскиот чис1 приход 
дс Borja ат пред вид, на пример: елементарните непо-
годи (гр пд, поплава, суша, неродици), отугјуење на 
земјиштето кое не е уште проведено по катастарот 
и слично. 

Овде се напомнуе да по Законот нема место за 
отпис на данокот поради елементарните штети, :оти 
разрезот на данокот се врши спроти реалниот при-

ход кој е постигнат во текот на односната даночна 
година. 

(2) Како околности ш и влијаат на утврдуење 
даночната основица изнад катастарскиот чист приход 
довогјаат во оглед, на пример: поголем принос во 
нарочно родните години, поусавршено о б р а б о т у в а 
на земјата, спроведена мелиорација, постигнуеље 
поголеми цени поради блискоста на пазариштето, 
узгредна привреда која е наведена заради пример 
во тон. 5 чл. 16 Правилникот, набавка на земјиштето 
кое уште не е проведено по катастарот, и слично. 

3) За утврдуење даночните основици, помали 
односно поголеми од катастарскиот чист приход, 
предходно имаат да се присоберат податоци. 

(1) Катастарскиот оддел на надлежниот околиски 
(реонски) народен одбор ке сочини распоред по 
местнит-е одбори на сите даночни обвезници на кси 
е утврден катастарскиот чист приход и покрај оп-
штите податоци за името и местото на даночниот 
обвезник ке ја внесат и сумата на катастарскиот чист 
приход. Ако еден даночен обвезник се води по ра-
споредите на позекје местни одбори на еден околиски 
(реонски) народен одбор, во забелешката меѓусебе 
ке се врзат редните броеви на с-ите тие распореди. 
Така направениот распоред катастарскиот оддел ке. 
го достави на даночниот оддел. Каде не постои ката-
старски оддел, даночниот оддел ке сочинуе распоред 
на данокот по li група. Даночниот оддел со овој 
распоред ke го и аир ати својот орган, кој на лице 
место ке го прибави мислењето на местниот народен 
одбор по сите ение случаи во кои реалниот чист 
приход на даночниот обвезник во логичната даночна 
година бил помал односно поголем најмалку за 20 
од катастарскиот чист приход, покажан по распоре- ; 
дот. Органот на даночниот оддел на лице место ке • 
направи посебен список само на такви даночни об-
везници, покажу е јкп во него колку износи реалниот, 
чист приход по мислењето на местниот народен 
одбор, како и причините поради кои реалниот при-
ход е помал односно поголем од катастарскиот чист 
приход. 

Ако даночниот оддел не е во возможност да 
испрати свој орган на лице место, ке го достави -
распоредот со потребните обрасци и напатствија на 
местниот народен одбор кој ке даде свое мислење 
во смисла на предходност став. 

Податоците можат да се присоберат и на зборот 
(конференцијата) на жителите од логичното место. 

(2) На основа на овие и на друг начин пр исо- . 
брани податоци, финансискиот отсек на околискиот v 
народен одбор (даночниот оддел) ке изврши развр-. 
стуење на даночните обвезници во II односно во )V:> 
група. Кај оние даночни обвезници кои ке бидат раз-; _ 
врстани во IV група ке се стави во забелешката на, 
распоредот: „Види го распоредот на IV група бр.— I 

" и ке се забел ежи бројот на распоредот од1 

IV група под кој ке бидат уведени. На овие обзе-: 
зници од IV група ке се издадат индивидуални по-;' 

I I; :; IL lio тоа реф©-> 
рентот на даночната комисија кг направи свој пред-" 
лог во вид на список на дотични те обвезници од II; 
грзгпа при кои LMa да се >тврди даночната основица' 
помала односно поголема од катастарскиот чисти 
приход. Списокот на предлогот има да се направи! 
по месните народни одбора и за секој по един случај 
мора да биде образложен предлог за реалниот." 
приход. 

(3) Списокот на даночните обвезници на кои, по 
мислењето на местниот народен одбор, односно nO/ 
предлогот на референтен на даночната комисија, има,: 
Да се утврди даночна основица помала односно по*' 
голема од катастарскиот чист приход ке се сочинуат, 
по пропишаниот образец. < -

На крајот на списокот на nipе^ло^от к е . t e c i t e * j 
клаузула: „На сите o ст анали даночни обвезници 
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Il група се предлага даночна основица во шеина на 
катастарскиот чист приход". 

(4) Овие обвезници ке се уведат во е етнички от 
записник на даночната комисија која ке донесе сво,;а 
цена за висина на приходот. Исто така, во седнич-
киот записник ке се уведат и сите оние даночни 
обвезници за кои даночната комисија ке прими изве-
шта ј од даночните комисии од територијата на ДРУ-

' гите околии, како и оние даночни обвезници за кои 
< даночната комисија дава свој извештај на даночната 

.комисија од другата околија. По тоа ке се изнесе 
пред даночната комисија даночниот распоред заради 
утврдуење даночните основици на останалите да-
ночни обвезници. Ако даночната комисија најде да 
на некој и од овие даночни обвезници треба да се 
утврди даночната основица помала односно поголема 
од катастарскиот чист приход, ке се уне е ат и овие 
обвезници во седничкиот записник. 

(5) Претседникот и членовите на даночната ко-
мисија го потпишу ат е етничкиот записник со клау-
зула: „На сите останали даночни обвезници од ГЕ 
група, кои не се покажани по о в о ј записник, даноч-
ната основица се утврду« во висина на катастарскиот 
чист приход покажан по даночниот распоред, оти 
нивниот реален приход не е помал односно поголем 
најмалку за 20% од катастарскиот чист приход". 

(6) Утврдените даночни основици, било да се во 
висина на катастарскиот чист приход или во помал 
односно -поголем износ, ке се ун ес ат во даночниот 

, распоред. На крајот на распоредот ке се унесат оние 
. даночни обвезници кои немаат свој катастарски чист 
приход, а се задолжуат со данок по II група како 
закупци или уживатели на погодел е ки имот. 

(7) Даночниот оддел односно даночната комисија 
ке постапи во поглед на објаву ењ е то списокот на 
предлогот, расправите за утврдуење даночните осно-
вици и во поглед на раарезот на данокот во се по 
одредбите од чл. 43 Законот и Правилникот кои 
важат за даночните обвезници од IV група, по раз-
резот на данокот на овие обвезници ке се соолштуе 
со стезање распоредот на увид за време од 30 дена 
(ст. 2 чл. 48 Законот). 

4) Поради смалуењето на даночните основици по 
одредбите точ. Г и 3 чл. 35 Законот, надлежните 
месиш одбори се должни да направат список на 
сите даночни обвезници кои начелно подлежу ат на 
данок по И група, т. е. кои се бават со пољоделие, 
а кои имаат малолетни деца до 18 години старост 
без самостоен доходок или самите даночни обвез-
ници се постари од 60 години. Списокот ке се на-
прави според состојбата Иа ден 31 декември на до-
л и н а т а даночна година и има да се достави на 
надлежниот околиски (реонски) народен одбор нај-
далеку до 20 јануари следната година. Списокот 
треба да содржи следни рубрики: 1) реден број, 2) 
презиме и име на даночниот обвезник, 3) место на 
неговиот домицил, 4) години на староста, 5) број на 
(малолетните деца, 6) забелешка. 

б) Ако земљоделките имаат приходи (плати, хо-
норари, награди) како членови на народните одбори, 
овие приходи, не се собираат со o станал ите нивни 
приходи од пољоделието, туку засебно се оданочуат 
со данок по I група на начин предвиден за плакјање 
данок на приходите од односот на службата. Но, ако 
членовите на народните одбори имаат приходи и од 
други извори освен од пољоделието и од улогите на 
штедња к а ј кредитните установи, се должни да под-
несат даночна пријава за сите приходи, па и за 
(Приходите код ги имаат како членов« на народните 
одбори (освен за приходите од ул o зите на штедња 
кај кредитните установи), и се задолжуат како да-
ночни обвезници од IV група, а платениот данок по 
I група ке им се одбие од вкупниот разрезан данок 
(точ. 2 и 6 чл. 16 Правилникот). 

Уз членот 18 
Пријава на закупот и на уживањето од пољодел-
скиот имот — Кој се смета за даночен обвезник во 

тој случај 
1) Само оние даночни обвезници од чл. 16 За-

конот, кои имаат приходи и од други извори, освен 
од иољоделие и од улози на штедња ка ј кредитните 
установи и освен приходите кои имаат како членови 
на народните одбори, и кои за тоа не можат да се 
сметаат како земљоделци по ово ј Закон (чл. 16 и 17 
Правилникот), должни се да поднесат даночна при-
јава како обвезници на IV група. 

2) Закупците и уживателите од пољоделски 
имоти (ст. 2 чл. 18 Законот) се сметаат даночни об-
везници на данокот на приходите од пољоделие 
ст. 3 точ. 1 чл. 17 Правилникот) 

Исто така, ке се сметаат даночни обвезници ма 
Il група и лицата кои работат туг ј п о љ о д е л ц и имот, 
а кои со власникот на имотот го делат постигнатиот 
приход (плодови) на полу, третина или во некој др,уг 
однос. Во овој случај, при утврдуење даночната 
основица, како на власникот така и на обработувало? 
на имотот, ке се зема во оглед и фактот да плодо-
вите од односната катастарска парцела се делат, 

(1) Закупците и уживателите од пољоделци re 
имоти, освен вдовица со право на вдовички ужитак, 
должни се да поднесат пријава за постоењето на 
закупниот однос, односно за постојаното на правото 
на уживање. Пријавата се поднесу е на надлежниот 
даночен оддел во рок од 15 дена од денот на прев-
земањето пољо дел еленот имот во закуп односне« на 
уживање. Во пријавата мора да се назначи ознаката 
на катастарската единица, услови и рок на трагањето 
на закуп ни от однос односно вр? i ност и рок на тра-
гањето на уживањето. Како вредност на уживањето 
има да се смеѓ i годишната парлтна вредност која 
би могла да се постигне кога уживаниот пољоделци 
имот би бил издаден под закуп. 

(2) Воколку постои исползуење на пол>оделскиот 
имот во годината во која е оно превземено во закуп 
односно на уживање и в охол ку е во прашање нов да-
ночен .обвезник, пријавата од предходност став ке 
служи за одредуење аконтацијата на данокот во 
смисла ст. 2 чл. 47 Законот. Во противно, она ке 
служи за евиденција и за одр е дуење аконтацијата 
на новиот обвезник односно за разрез на стариот 
обвезник за следната година. 

(3) Вдовица со право на в.дсвичен ужиток не 
поднесуе пријава за превземање пољоделскиот имот 
на уживање. З а ова нивно право даночниот оддел 
ке ги ползуе податоците од предметите за разрез на 
данокот на наследство. Вдовица плакја аконтација 
на данокот по ст. I чл. 47 Законот во висина на за-
должуењето за претходната година кое е извршено 
на име .на нејзиниот маж или на име на друго лице, 
односно сразмерен дел на данокот во кол ку не го 
ужива целиот лољоделеки имот. 

(4) Закупците и уживателите од пољоделци 
имоти се задолжуат со данок по оцена без пријава 
(по II група.) ако ги и е полну ат условите од чл. 16 
Законот и Правилникот да се сметаат за земљоделци, 
во противно — по пријава како обвезници IV група. 

3) Сопствениците н а нољоделските имоти, кои се 
оптеретиш со уживање на други лица, не се сметаат 
даночни обвезници за време на трајањето на ужи-
вањето. 

4) Сопствениците на пољоделскчте имоти шда- , 
дени под закуп, воколку не се земјоделски деца 
испод 18 години старост и земљо делти трајно не-, 
способни за привредуење во пољоделието (ст. 3 чл. ^ 
16 Законот), должни се да поднесат даночна пријава ' 
на приходите од закуп и на останатите приходи 
освен приходите од улози на штедња кај кредитните 
установи и се задолжуат како обвезш!ЦИод1Угру«а. 
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5) За неподносуење пријава од ст. 2 чл. 18 За-
конот Kt се примену ат санкциите од сл. 1 чл. 58 
Законот. 

6) Кај продавањето односно купуењето земји-
шта во текот на годината, со данок за таа година 
се задолжуе оној кој што допиеното земјиште по-
љоделци го исползуел во таа година, без оглед 
натоа што помегју продавачот и купуачот можда 
инаку договорено. Ако и продавачот и купуачот 
го исползеле дотичното земјиште во таа година 
(на пример продавачот го обрад првата а купуачот 
другата сејанина), секој се задолжуе со данок спроти 
своите приходи. Ова важи и кај другите преноси на 
земјиштето во текот на годината. 

Уз членот 19 
Даночни обвезници на данокот по финскиот став 

Данокот по фшиениот став во износите пропи-
шани во чл. 50 на Законот го плакјаат: 

1) кукјни помошници; 
t) лица кои се занимаваат со извесна привредна 

дејност самостојно (ван односот на служба), одно-
сно кои самостојно вршат услуги на друг уз накнада 
со исклучива или претежна примена на сопствената 
.телесна снага, но не во постојан локал или на по-

стојана пазаришна тезга, туку на јавни места или со 
бодење од место до место и од кукја до кукја, без 
употребуење тугја работна снага, запрежна и мо-
торна снага, како што се: амали, тестераши, торбари, 
•улични продавачи, весникарски колпортер«, чистачи 
на кондури ити. 

Овдека спагјаат и ситни зидари (дунгјери, дрво-
дељи) кои се занимаваат со поправка и подигнуење 
земјоделските згради по селата, ако со тие работи 
не се бават постојано во едно место, по тоа музикан-
ти (свирачи) кои се бават со таа работа со одење 
.од локал до локал (од кукја до кукја), перачки (ве-
штерки), бединерки и ел.; 

3) патни агенти и трговски патници^ воколку 
немаат постојано работна просторија; во противно 
се ојданочуат како обвезници на IV група. 

Уз членот 20 
'Доследен* на данокот по фиксниот став и стечуење 

приходи од други извори 
1) Даночните обвезници од чл. 19 Законот дол-

жни се да платат данок по фиксниот став пред по-
четокот на занимавањето, и тоа во целиот годишен 
износ ако занимавањето почнуе во првата половина 
на годината, а во полгодишен износ ако занимава-
њето почнуе во втората половина на годината. 

2) Овој данок се плакја без оглед на тоа да ли 
работата се обавуе по дозвола или без дозвола на 
власта. Властите кои издаваат дозвола за вршење 
.овакви занимавања нема да ја предадат на молите-
лот пред него што поднесе до^аз за платениот данок. 

3) Како доказ за платениот данок ке служи по-
тврда -издадена од даночниот оддел по пропишан 
образец. 

4) За издадените потврди за платениот данок 
ке водат даночните оддели за целото свое подручје 
евиденција за обвезниците од чл. 19 Законот. Еви-
денцијата треба да содрл^и потребни рубрики за 
сите податоци кои ги содржуе потврдата за плате-
ниот данок, како и рубрика за забелешка. Евиден-
цијата мора да биде противела, нумерисана по стра-
ните и оверена на начин пропишан за оверуење 
книгите. 

5) Ако трговските агенти и трговските патници 
[довогјаат од иностранство, ке се наплатуе од нив 
Данок на улазната царинарница. Царинарницата на-
платениот данок ке го доставу е на даночниот оддел 
На 01.0Ј околиски (реонски) народен одбор на чие 
подручје се навогја, и тоа најдалеку во рок од 10 
дена по истекот на месецот. 

6) Еден даночен обвезник за една даночна го«*-, 
дина мора да плани данок по финскиот став само! 
еднаш, т.е. само во една народна република, без1 

оглед на тоа што обавуе дотично работење на те-/ 
риторијата на повекје народни републики. 

7) Обвезниците на данокот по фик синот став, 
по правило, мораат да платат данок кој околискиот) 
(реонскиот) народен одбор на местото на домицилот/ 
Но наплата на овој данок ке ја вршат и оние око-** 
лиски (реонски) народни одбори на чија територија' 
се навогјаат установите кои издаваат дозволи (кни-, 
шии) за обавуење односното занимавање, како и 
оние околиски (реонски) народни одбори на чија те-: 
риторија се обавуе занимавањето или се затече да-/ 
ночниот обвезник да обавуе занимавање без пред-
ходно платен данок. 

8) Од даночните обвезници од точ. 1 чл. 19 За-
конот нема да се наплату е данок на работен промет, 
оти овие обвезници се во односот на служба спроти 
p аботод ангелот, додека за наил ату ење данокот на 
работниот промет од обвезниците од точ. 2 и 3 чл. 
19 Законот важат од односните одредби на Законот, 
за данок на работниот промет. 

9) Од обвезниците за данок по фиксниот став 
од точ 2 и 3 чл. 19 Законот ке се наплатуе местен 
данок по етопата која важи за територијата на око-
лискиот (реонскиот) народен одбор каде се данокот 
плак j а. 

10) Ако даночниот обвезник од точ. 2 или 3 чл. 
19 Законот плати данок кај еден, а местото на него-: 
виот домицил се навогја на територија на друг око-' 
диск,и (реонски) народен одбор на истата народна 
република, наплатениот данок преку депозитниот 
дневник ке се достави на околискиот (реонскиот) на-
роден одбор на местото на неговиот домицил да би 
овој могол да изврши и разрез на данокот на ра-
ботниот промет. Во противно, т. е. кога местото на 
неговиот домицил се навогја на територија на таа , 
околија или на територија на друга народна репу-
блика, наплатениот данок ке се книжи по даночниот 
дневник и тука на обвезникот ке му се врши разрез 
на данокот на работниот промет. 

11) Даночните обвезници од чл. 19 Законот дол-
жни се да платат данок по фиксниот став во секој 
случај, без оглед на тоа да ли имаат и приходи од 
други извори или не. 

Ако даночните обвезници на данокот по фиксни)-
от став имаат и приходи од други извори, должни се 
да поднесат даночна пријава само за тие други при-
ходи (освен за приходите од у л о з и м а штедња ка ј 
кредитните установи). Платениот данок по фиксниот 
став е дефинитивен, без оглед на висината на при-
ходите од односното занимавање за кое е овој данок 
платен. Затоа приходот од ова занимавање не се 
утврду е и не се собира со останатите приходи од 
дау пите извори. 

Уз членот 21 
Даночни обвезници на данокот по пријава 
1) Данокот по пријава го плакја-ат сите физички 

и правни лица кои: 
а) обавуат извесна привредна дејност или 
б) вршат самостојно занимавање во цел на сте-

чуење приходи или 
в) имаат приходи од имотните предмети или 

права, воколку нивните приходи не подлежуат на 
данок по I, Il или lil група. 

(1) Привредната дејност ја повлечуе даночната 
обвеза како во случај кога е упр гвен а кон стечуење 
приходи, така и во случаЈ кога се обавуе вз друга 
цел (на пр. во цел на постигнуење уштеда во полза 
на извесни лица). Затоа на данокот по пријава под* 
лежуат и привредник задруги, без оглед со каква 
работа се бават. f 

Привредната дејност не мора да се обавуе обрт« 
но. Данокот по пријава се плакја и на приходот/ 
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кој е стечен со поединечни работи, како пронајду-
ење благо, приход од ^ронајдуење рудници, од про-
давање имотни предмети и имотни права, од слу-
чајни позајмуења и давање под закуп покретни и 
непокретни предмети, лот арис ки згодитии и ти. 

(2) Обавуење на нека др'уга дејност, па и во 
случај кога таа донесуе некој приход, не повлечуе 
обвеза на плакјање данок по пријава. Научна, про-
светна, културна, уметничка, спортска, добротворна, 
социјална, верска и слична дејност, оти нема карак-
тер на привредна дејност, не создава обвеза за пла-
ќ а њ е данок на доходок. Од оваа причина не се да-
ночни обвезници: синдикати, фискултурни друштва, 
академии на наука, народни универзитети, културно 
просветни матици, добротворни друштва, певачки 
друштва, сталешки удружења, привредни и стале-
шки комори и TH., доколку сите овие немаат при-
ход од имотни предмети или права. 

СЗ) Примањето приходи од имотни предмети и 
имотни права повлечуе секогаш обвеза на плакјање 
данок по пријава, па и во случај кога ги примаат 
лица и установи кои не обавуат привредна дејност 
односно кои не вршат никакво занимавање во цел 
на стечуење приходи. Воколку шкотските предмети 
и имотските права служат непосредно на цели за 
лица и установи кои обавуат друга а не привредна 
дејност, тот а j не се сметаат како извори на приходи. 
На пример: згради или делови на згради во кои се 
сместени службените простории на синдикатите, на 
фискултурна е друштва, академиите на наука, на-
родни универзитети и TH., А кои се нивна сопстве-
ност, не се сметат како извори на приходи, па за-
купната вредност на такви простории нема да се 
внесе во даночна основица. Приходите од згради или 
од деловите на згради кои овакви установи ги из-
даваат под закуп односно ги даваат на друг на бе-
сплатно употребуење, се подлежни на данок. 

2) Данокот по пријава го плакјаат и лицата кои 
се обвезни на данок по групите I—III, воколку имаат 
и приходи на кои се плакја данок по пријава (чл. 
15, 18, 20 и 36 Законот и Правилникот). 

Уз членот 22 
Даночна основица на обвезниците на IV група 

1) Даночната основица на данокот по пријава ја 
прави собирот на сите чисти приходи на еден да-
ночен обвезник од територијата на една народна ре-
публика, изземајќи го приходот од улог на штедња 
кај кредитните установи. Воколку обвезникот пре-
трпел губиток кај поедините извори на приходи, овој 
губиток има да се одбие од собирот на чистите при-
ходи од останатите извори, па за даночна основица 
се зема остатокот. 

2) Кај правните лица во даночната основица се 
внесует нивните приходи од територијата на целата 
држава, како и приходите од улогот на штедња, кои 
правните лица го -имаат кај кредитните установи. 

3) Кај лицата и установите, кои обавуат нека 
друга а не привредна дејност и кои имаат покрај 
приходите од таа дејност и приход од имотските 
права, даночната основица ја сочинуат само овие 
последни приходи. На пример: ако фискултури© дру-
штво покрај приходите од фискулт^рните натпрева-
руваа, има и приход од зградата која ја издава под 
закуп, тогај неговата даночна основица ке ја сочинуе 
само приходот од зградата. Приходите од фискул-
турните надпревар>ења не се подложни на данок, 
оти потекнуат од друга а не од привредна дејност. 

Уз членот 23 
Ослободуење од данок по IV група 

1) Данокот по IV група не го плакјат установите 
кои вршат јавна служба. На, предлог на Министерот 
за финансии Владата на ФНРЈ ке пропише ^ кои 
установи ке се сметат за установи кои вршат јавна 
служба. Но и такви установи ке .бидат должни да 

плакјаат данок по одбиток (по I група) на приходи 
кои имаат од улог на штедња кај кредитните уста-
нови или од хартии од вредост. 

2) Приходите од згради на страните држави во 
кои се сместени нивните дипломатски и конзуларни 
претставништва (канцеларии и станови), се ослобо-
дени од плакјање данок само под услов на реци-
процитет. Во таа цел треба во сумњиви случаи да се 
посака извештај од Министер ств ото на финансиите 
на ФНРЈ кое, по потреба ке прибави извештај од 
Министерството за надворешните работи. 

Уз членот 24 
Даночни обвезници и предмет на данокот ва наслед-

ства и подароци 
I. — 1) Данокот на наследства го плакјат наслед-

ниците и легатарите кои, по повод на смрт или на' 
случај на смрт, примаат извесен имот. Ако повекје 
лица примаат некој предмет заеднички неразделено, 
тогај секој од нив е обвезан да плати вкупен данок 
на наследството со право да од останалите наплати 
дел кој на нив паг j а. 

2) Како примања кои подлежуат на данок на на-
следства се нав еду ат како пример: 

а) наследства и легати, подразбирајќи и при-
мања по право на нужен дел со закон пропишан; 

б) подароци на случај смрт; 
в) примања од основа на брачни договори, ако 

имотот спроти овие договори се преносуе дури после 
смртта на еден од брачните другари (заедница на 
имотите на случај смрт, узмиразје, вдовичко издржа-
вање и TH.); 

г) подароци помет ју живите ако овие имаат да 
се извршат кога ке умре подарок одао ачот или 
подоцна. 

Случаите наведени Под точ. б) до г) имаат да се 
држат во нар очи а евиденција. 

3) Ако наследникот или легатарот мора од при-
мениот имот да из вршу е извесни намени на некое 
трекје лице, а тоа трекје лице ја прима таа намена , 
бесплатно, оно ке плати данок на таа намена како ? 
легатор. На лицето, кое ја извршуе таа намена, вред- i 
коста од таа намена има да се одбие како терет. , 
Ако дотичното ладе имало право на таа намена уште > 
спроти оставителот, тогај оно не плакја данок на 
наследство на вредноста на таа намена. 

4) Намените кси на примателот на наследството 
се наложени од страна нт оставителот на таков на-
чин да он правно не е обвезан да ги извршуе (му е 
оставено на волја дп ги изврши или не изврши) не 
се признаваат како терет при разрезот на данокот на 
на следникот. В отколку примателот на наследството ги 
изврши, оние ке се сметаат како подарок, па на при-
мателот на истите ке се разреже данок на подароци, 
BOK олку не се работи 'за подароци од точ, Il/в од 
овој член на Правилникот. 

5) Кај намените кои се споменати во изјавата на 
последната волја (тестамент), која оставителот уште 
за животот ја одредил а не ја извршил (таксуење 
подароци) и на кои не е платен данок како на по-
дарок помегју живите, ке се постапи во поглед на 
разрезот на данокот на наследства како оставителот 
да по наредил извршуењето на намената за случај 
на својата смрт, воколку оваа намена не ја порекнуе 
(не оспоруе) оној на кого е одредена. 

Но нема да се разрезуе данок на наследство ако 
оставителот за животта го предал предметот на ли-
цето на кого намената е одредена, на пример ако е 
во прашање мираз на кјерка и внуци, давање капитал 
на син да би отворил дукјан и TH. ВО овие случаи на 
примателот на намената ке се разреже данок на 
подарок. 

6) Данокот на наследства не го плакја лицето кое 
пред н заедничката изјава или пред прихватуење ле-
гатот се одрекне на припадајукјиот му дел на на-
средството или легатот, а не означи лице до чија 
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полза се одрекну е. Во тој случај плакја данок на 
наследство на целокупното примање она лице кое 
поради одрекнуењето на позва ни от наследник го 
примил наследството, и тоа спроти степенот на сред-
ството на оставителот и висината на своето даночно 
задолжуење. 

Кога некој ке се одрекне од наследство во полза 
на одредено лице, има одрицателбт да плати данок 
на наследство спроти степенот на сродством со оста-
вителот и висината на своето даночно задолжуење, 
а лицето кое поради тоа одрекнуење наследството го 
пришло — данокот на подарок спроти степенот на 
сродство™ со одрицателот и висината на своето да-
ночно задолжуење во моментот на примањето пода-
рокот, 

7) Ако при оставинеката расправа дојде до по-
рамнуење во поглед на наследство помегју наслед-
ниците, има секој да плати данок на наследството од 
вредноста на делот кој би му припаднал да порам-
нуењето не било. Ако кој од наследниците примил 
бесплатно повекје но што му по законот односно 
тестаментот ирми ангја, ке му се разреже данок на 
подарокот на тој вишок што го прима на основа по-
рамвуењето. Ова исто важи и за оставине кит е делби. 

8) Данокот на наследството се плак j а на цело-
купната вредност на наследството или лег атот по 
одбиток на долговите кои ги тер ет ат. 

Предметот кој во моментот на смртта на остави-
телот се навогја во неговиот посед, спагја во оста-
вина, в o колку противно не се докаже. Ако наследни-
ците пристанат предметот да се издаде и без доказ, 
ке се разреже на примателот данок како од легат. 
Предметите депоновани ка ј трети лица на име на 
оставителот, ке се сметаат како составни делови ни 
оставината. 

На оставината имаат да се додадат и оние по-
сакуења кои оставителот ги имал спроти наследни-
ците или легаторите. 

Посакуењата кои потекнуат од договорот за оси-
гуруење животот треба да се внесат во оставината 
на она лице со чија смрт е условена исплатата, освен 
ако се докаже Да уште за време на ост авите л o ви o т 
живот третото лице стекнало право на тие ' поса-
к у в а , и тоа на таков начин кои не повлечуагг разрез 
на данокот на наследство. При тоа е без значај кој 
jia плак јал премијата. 

9) Ненаплативите посакуења, чија ненаплатнвост 
е докажана, пе се внесуат во вредноста на наслед-
ството. Доказот за ненаплативоста треба да се под-
несе на надлежниот народен суд односно на надле-
жниот народен одбор пред доиосуењето на решеното 
за разрез на данокот. Воколку наследниците не се 
во состојба благовремено да прибават докази за 
ненаплативоста на извесни посакуења на оставителот, 
околискиот народни одбор може да им одобри по-
кус рок за птжбавуење докази. Ако за пријавуење 
докази е потребно подолг рок, одлуката за одлагање 
во тој случај ге ја доиосуе окружниот народен од-
бор, на кого ке се уцатуе предметот на решавање. 

Со посакуењата чија наплата е сумњива ке се 
постапи на ист начин како и со ненан лативите поса-
куења. BOK олку овакви посакуења подоцна ке се 
наплатат, ке се додадат на утврдената основица, па 
и на нив ке се разреже и наплати данок. Во таа цел 
даночните оддели ке ги држат во евиденција поса-
куењата коп имаат за предмет пози атни износи, па 
повремено ке проверуат да ли е од нив нешто на-
платено. 

10) Во долгови и останал« терети спаѓаат тро-
шковните на последното болуење на оставителот ако 
не се уште за неговиот живот подмирени од имотот 
на оставителот. Исто така, ваму спагјаат трошковните 
околу закопувањето како и тр ош ковите за споменик 
или гробница, но до висина која одговара на имот-
ните прилики на оставителот. 

Воколку долговите или другите терети зависат 
од настапуењето на одложните услови, нема да се 

одбијат при раз резот на данокот на наследство. Ако 
условот настапи, има странката право да бара отпис 
односно повраќање вишокот ha данокот кој е раз-
резан односно платен поради тоа што долговите (те-
рети) не биле признати. 

Кај долговите и терените кои се врзани за каков 
раскидан услов, ке се смета да таков услов и не по-
стои, па овие долгови имаат да се одбијат од зао-
ста® штипат а. На пример: оставителот наредил издр-
жуење на својот радник додека овој не заврши 
школуење. По кога условот настапи, тогај разрезан 
имот данок ке се исправи на оној износ кој би бил 
разрезан да долгот односно теретот бил уважен 
спроти своето фактично траење. 

11) Како веродостојни докази за постојање дол-
гови 'И терети ке се земат: исправите кои ги издал 
оставителот шш неговиот полномошник, оверени 
изводи од јавниве книги, оверени изводи од работ-
ните книги, правоснажни судски одлуки (изземајќи 
ги пресудите поради изостанок, пресудите на основа 
признанието на судот или во актот на последната 
волја и слично) званичните признаници на државните 
органи и TH. Но даночниот оддел може во сите слу-
чаи, кога посумња во постојаното на долгови и 
терети, да посака подносуење и други докази покрај 
наброените. Исклучително, издатоците за последната 
болест на оставителот' и неговото законуење, како и 
неговите долгови за кои обично не се издаваат пот-
врди, а одговараат на им ов нит е прилики на умрениот 
и не се постари од две години, ке се признаат и без 
подаосуење нар o чии докази. Овакви долгови мораат 
да бидат пријавени и признати од страна на наслед-
никот. Ова важи и за платите на лицата кои биле во 
односот на службата спроти оставителот. За дол-
гови, за кои се претпоставуе да се застарени, ке се 
поднесе доказ да е застарел ост а прекината, оти во 
противно не можат да се одбијат од вредноста на 
наследството. Долговите чие постојање е признато 
во тестаментот ке се смета камо легат, во колку не се 
поднесе доказ стварно да постоат. 

12) Ако оставината ја превзема поверите лот на 
оставителот во име на долгови кои ја теретат зао-
ставптината, ке се постапи како во случај на пре-
носу ен»е уз (накнаде. 

13) На наследството и легатите од пространство 
се плак ја данок исто така како да наследството или 
легатот гкггекнуе од нашата држава. Но ако е таму 
век је платен соодветниот данок, тога j во ' нашата 
држава нема да се плати, под услов на реципроцитет. 

Странците кои примаат наследство во нашата 
држава плакјаат данок на тоа наследство како и на-
шите државјани. 

П. — 1) Данокот на подарок должно е да го пла-
ти лицето кое подарокот го прима. Ако подарокот го 
п р и м а а два или цовек је лица заеднички нер доде-
лено, солидарно е обесено секое од овие лица да го 
плати целокупниот износ на данокот на подарок, со 
право на накнада од останал иге. 

2) На данокот на подарок под лежу ат нарочно: 
а) подароци по метју живите; 
б) оснивање задужбини (заклади, фондови, заво-

ди) или поголеиуење векје постоекјтгте задужбини 
(заклада, фондови, завода) со правни работи помегју 
живите; 

в) стекнуење наследство по одрекнуење на по-
аваииот наследник, кога бесплатно се одр е кн ал од 
наследството во полза на одредено лице; 

г) преносуење имоти помегју живите во посебен 
вод, како на пример давање мираз и опрема; 

3) Со данок на подароци се оптеретуат пода-
роците кои имаат карактер на тек очинско обогаћење 
на подарокопримателот иа терет на подаоокодателот. 
Според тоа, ваму не довогјаат подароци кои се да-
ваат во пари или разни покретности исклучително 
во добротворни цели, а на кои е цел ублажуење на 
неволите, како што се: збрииуење најсиромашните 
маси, ГРО мошти на сиромашни ученички и други мен* 
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зи, давање М|Илостнња и слични давања во хумани 
цели. Исто така ваму не довогјаат ни уобичаените 
•подароци (обични пригодни подароци) помегју род-
нините, пријателите (подароци за раѓањето, венча-
ното, за празниците) нити приходи на лада, кои под-
лежуат на данок на доходок (необвезни награди на 
службениците од страна на работодателите) и слично. 

4) Ако се подароците предмет на сумнителни и 
ненаплативи посакуења, това, во поглед за докази 
тие посакуења да се сумнителни и ненаплатени, ке 
се постапи на начин како е тоа предвидено во точ. 
1/9 на овој член на Правилникот. 

Од утврдените бруто вредности на подароците 
имаат да се одбиат долговите и теретите који пагјаат 
на подарокопримателот. Исто така треба да се одбие 
и вредноста на оние чинидби и други обвези, кои 
при давањето на подароците се ставени во должност 
на подарокопримателот, а која вредност може да се 
искаже во пари. 

Прописите за докажуење и одбивање долговите 
и теретите при наследствата (т. 1/10-12 на овој член 
од Правилникот), имаат да се применат сходно и 
при разрезот на данокот на подароците. 

5) Данокот на подароците од иностранство го 
плакја нашиот државјанин како да е подарок од на-
шата држава. Ако соодветниот данок за тој подарок 
е векје платен во иностранству, тогај нема да. се 
плати во нашата држава под услов на реципроцитет 
(чл. 6 Законот). « 

Странците кои примаат подарок во нашата земја 
плакјаат данок на та ј подарок како и нашите држав-
вјани. 

Уз членот 25 
Плакјање данок по смалена даночна стопа 

Жената и децата на борците што загинале во на-
родноослободителната борба плакјаат 50% од сто-
пата на данокот на наследство, прописани во чл. 51 
Законот. 

Под загиналите борци во смисла на прописот чл, 
25 Законот се разбираат не само лица кои паднале 
во народноослободителната борба, туку и оние борци 
на народноослободителната борба кои поради за-
добиените рани или болки подоцна умреле, а исто 
така и борците кои нестајале па од судот се o глас ени 
за мртви. Исто това важи и за борците на Народно-
ослободителното движење кои се убиени во логорите 
или подоцна умреле од последиците на интернација 
или кои макар по кој начин изгубиле живот поради 
учествуењето во Народноослободителното движење. 

Лицата кои имаат право на ова олеснуење се дол-
жни да поднесат потребни докази. Како докази 
служат потврдите на војните команди, на надлежните 
народни власти, како и на болниците каде остави-
телот бил на лекуење. Тие потврди се ослободени од 
такса додека не се употребат за некоја друга цел. 

Прогласуењето за мртов се докажуе со заклучок 
на судот. 

Споменатите олеснуења не можат да се признаат 
ако оставителот поради задобиеннте рани или болки 
умрел две години после по свршетокот на војната. 

За лицата споменати во овој член важат и оде-
ону ењата од последниот став на членот 51 на Зако-
нот, доколку ли исполнуат условите по овој пропис. 

Уз членот 26 
Временско утврдуење вредностите на наследствата, 

легатите и подароците 
1) За утврдуење вредностите на наследствата и 

легатите е меродавен денот на оставителовата смрт. 
Но ако е приемот на наследството или легатот усло-
вен, тогај за утврдуењето на вредноста е меродавно 
времето во кое условот е исполнет. Кај условеното 
наследство треба да се разликуе да ли е наследството 
врзано за одложен или раскинат услов. 

4 Одложниот услов постои ако наследникот или 
лекторот та дада прч нАСтапуењета ед условот 

влегуе во посед на наследството или легатот. Во тој • 
случај даночната обвеза настануе од оној ден кога 
ке настапи овој услов, па спрема това е меродавна 
онаа вредност која постои на тој ден. Затова треба, 
поради своевремениот разрез на данокот вакви слу-
чаи да се држат во евиденција која ке се вод« по 
прописаниот образец. 

Раскинатиот услов постои тогај кога наслед-
никот или легаторот одма, вл егу е во посед на наслед-
ството или легатот, ама е должен, по настапуењето 
на условот, да го отстапи на друг во посед. При сге-
чуењето наследството од раскинатиот услов е меро-, 
давна вредноста на денот па смртта на оставителот. 
Во овој случај данокот се разрежуе одма. 

Ако преносот на имотот, кој зависи од условот, 
се изврши на основа споразумот на заинтересирани., 
те лица или од кои други разлози пред наступуење«. 
то на условот, тогај даночната обвеза за овој пре-, 
нос настапуе во часот на поеносот. За разоезот на 
данокот е меродавна во овој случај вредноста која 
постои тогај. 

2) За утврдуење вредностите на подароците е 
меродавно времето кога подарокот е учинет. Ако 
е подарокот врзан за раскинат услов, данокот на 
подарокот ке се разреже како и да го нема тој, 
услов,^ па спрега това, е меродавна вредноста која 
постојала во моментот кога подарокот е ^'чинет. 
Ако пак подарокот е учинен под одложен услов, за 
разрезот на овој данок ке биде меродавна воедно, 
ста која постои во моментот кога условот е испол-
нет. На пример: А поклонуе непокретности на сво-
јот брат Б под услов да ги поенесе на брата му 
В кога и ако свој се врати ои Америка. Б плакја од-

данок на подарокот спрема сега утврдената вред-
ност, а после, ако се В врати од Америка, нему ке 
му се разреже данок на подарокот спроти вредно-
ста која во моментот на неговото довогјање (на 
преносот на ненокретноста) ке постои. 

Уз членот 27 
Плак јање д£вок на предмети оптеретени со плодо-

уживање и на сам10та плодоуживање 
1) Кога е предметот на наследство и легат и^от 

кој е оптеретен со право, на плодоуживање, тогај 
данокот на наследството го плакја и наследникот и 
•плодоуживателот. 

Плодоуживателот плакја данок на вредноста на 
плодоуживање™, а наследникот на потполна вред-
ност на наследениот имот. Само е направена раз-
лика во поглед на времето за вршење разрезот и 
наплата данокот на наследство. На плодоуживателот 
ке се разреже данок на вредноста на уживањето од-
ма, а на наследникот ке се изврши разрез та дури 
тогај кога во целост ити делимично ке го прими 
имотот на потполно располагање. 

При разрезот на данокот на право за плодоужи-
вање чистата вредност на имотот има да се утврди 
на денот на смртта на оставителот односно на денот 
на приемот имотот на уживање. Плодоуживателот ке 
плати данок како да е он наследник на имотот до-
биен на уживање. За разрез на данокот има да се 
земе неговиот роднински однос спроти оставителот 
како и висината на неговото (уживателовото) даноч-
но задолжуење. Спрема неговите години на старо-
с т а , ако е уживањето доживотно или на неодреде-
но време, ке се разреже данокот по прописите од чл. 
27 ст. I точ. а до в) на Законот. 

Ако се во прашање ползи или услуги кои се 
повторуат, како што се камати, ренти, алимента-
ции, плодови (изземајќи го случајот на уживање 
некрстнините), тогај нивната вредност ке се утвр. 
ди на следен начин: 

а) ако се ползите или услугите кои се повторуат 
одредени за извесно време, ке се земе за даночна 
основица вкупната вредност која припагја за сето 
това време, со това износот на вредноста ни во кој 
случај не може да се земе за подолго време од 20 
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години. Ако годишните вредности не се еднакн, ке 
се утврди средна годишна вредност; 

б) ако повратните (ползи или услуги трајат до 
смртта на извесно лице или се одредени за неизве-
сно време, ке се земе како нивна вредност (даночна 
основица) десетострука вредност на едногодишната 
полза односно услуга. 

Ако е во прашање уживањето на жената на 
оставителот, а вредноста на мажовиот имот, оптере-
тен со ова право, не преминуе 50.000 дин. тогај же-
ната нема да плати данок на уживање. На пример: 
чистата заоставштна изнесуе 180.000 дин. Жената на 
оставителот добива на уживање У* од тој и^от. Това 
значи да вредноста на делот од имотот на кој жена, 
та има право плодоуживање изнесуе 45.000 дин. 
Како вредноста на имотот оптеретен со ова право 
не преминуе 50.000 ди«, нема да се разреже данок 
на ова уживање. 

Ако е уживањето ограничено на извесно време, 
тогај се зема за даночна основица, за секоја година 
на уживањето, 5% од вредноста на имотот со това 
да основицата не може да прејде 100% од вредно-
ста на уживаниот имот. И со овој случај при разре-
зот на данокот мора да се земе роднинскиот однос 
помегју оставителот и лицето кому е дадено ужива-
њето на извесно време, како и неговото даночно за-
должуење. 

Данокот на наследството кое е било оптеретено 
со плодоуживање, ке се разреже данокот спроти 
вредноста која наследениот игот ке ја има на де-
нот престануењето на плодоуживање™. Ако наслед, 
кикот наследството го прими одмах кое делимично 
е оптеретено а делимично не е оптеретено со пра-
вото на плодоуживање, разрезот на данокот ке се 
изврши на неоптеретениот дел на наследството по 
стопата која одговара на вредноста на тој дел, до-
дека на делот од наследството кој е оптеретен со 
правото на плодоуживање разрез на данокот ке се 
изврши по престануењето на ова право, односно 
кога наследникот ке го прими наследството на пот-
полно располагање, и това по сто-пата која одговара 
на собирот на вредностите од порано примениот дел 
и подоцна примениот дел на наследството, земај-
ќи го во оглед порано платениот данок. На пример: 
чистата вредност на заоставштината изнесуе 200.000 
дан. Наследникот е син на оставителот, а братаница 
му добива право плодоуживање на половината. Како 
наследникот одма прима на потполно располагање 
еден дел на имотот (од 100.000 дин.) кој не е оп-
теретен со плодоуживање™, това разрезот на да-
нокот има одма да се изврши на тој дел на наслед-
ството, додека на оптеретениот дел на наследството 
ке се разреже данок дури тогај кога наследникот ке 
го прими и тој дел од наследството на потполно 
располагање. При разрезот на данокот на делот од 
наследството кој бил оптеретен со право на плодо-
уживање има да се утврди вредноста на тој дел на 
наследството во моментот на престануење правото 
на 'плодоуживање. На, таа вредност има да се до-
даде вредноста на порано примениот дел на наслед-
ството, кој не бил оптеретен со правото на плодо-
уживање и на кој порано е извршен разрез на дано-
кот. На вкупната вредност има да се примени соод-
ветната даночна стопа и да се изврши разрез на 
данокот. Од така разрезаниот данок има да се одбие 
данокот кој е векје порано разрезан и со пакажа-
ната разлика има да се задолжи даночниот обвезник. 

Ако наследникот на имотот, оптеретен со пра-
во на плодоуживање, умре пред уживателот, тогај 
мога правото на плодоуживање™ престануе, ке се 
разреже данок на наследството спроти степенот на 
роднинството помегју последниот оставител и него-
виот наследник. 

Ако наследникот на имотот уште за време на 
траење плодоуживањето го отугји то ј имот, тогај во' 
моментот на отугјуењето »ма да се разреже и напла-
ти данок на наследството од реалната вредност Hd 
имотот во тој момент. 

2) За подароците, оптеретени со право на пло-; 
доуживање, во целост важат одредбите сходно ној 
точ. 1 овој член на Правилникот. 

Ако подарокодателот го задржуе за себе пра-
вото на плодоуживање, на ова уживање нема да се 
разреже данок. 

Во случаи на пренос непокретниот имот мегју 
живите делимично уз накнада, а делимично бесплат-
но (подарок), ке се плати данок на вредноста на 
бесплатното давање по прописите кои важат за по-
дароците, а за давање уз накнада — по прописите за 
преносите уз накнада. 

3) Како во случаи предвидени во точ. 1 и 2 овој 
член на Правилникот не гоже да се изврши разрез 
на данокот се додека наследникот не го прими до-
тично™ наследство на потполно располагање, тоа 
е должност на народните одбори, во исто време 
кога ке го извршат разрезот на данокот на правото' 
за плодоуживање, писмено да го обавестат наследа 
кикот за суштината на имотот да е должен во сми-
сла на ставот 3 чл. 4 на Законот, најдалеку во рок 
од 15 дена од денот кога имотот го примил на пот-
полно располагање, да поднесе за тоа пријава на 
надлежниот околиски народен одбор. Во противно 
ке ги сноси санкциите од ст. I чл. 58 на Законот. 

Народните одбори се должни за оставинските 
предмети, по кои не е во целост извршен разрезот на 
данокот, да водат посебно евиденција, како по пре-
стануењето правото на плодоуживање би можело да 
се пристапи на разрез данокот на наследство, легати 
и подароци. Оваа евиденција ке се води во книгата 
по пропеаниот образец. Даночниот оддел во месец 
јануари секоја година на основа својата книга на 
евиденција и другите податоци, ке ги провери оние 
ставки (предмети), по кои разрезот на данокот не е 
извршен, да ли плодоуживањето уште постои. Ова 
проверавање ке се врши со сослушуење заинтереси-
раните странки (наследникот, уживателот), а евен-
туално и други лица. Во самата книга треба да e š 
стави куса забелешка за резултатот на контролата. 

Се што е овде кажано за наследства, оптеретени 
со плодоуживање, важи и за подароците кои со ова 
право се оптеретени. 

Уз членот 28 
Извештај за смртта на оставителот, т>пис и проценка 

на заоставштината 
1) Местннот народен одбор е должен со посебна 

пријава да го извести околискиот народен одбор и 
народниот околиски суд за смртта на секое лице 
кое умрело на неговото подручје. Пријавата се под-
несуе во рок од 15 дена од денот на смртта на 
дотичното лице. Од пријавата треба да се види: име 
на укорениот, ден на неговата смрт и имињата на 
неговите најблиски роднини. 

Примените пријави, no ред како ке стигнат, ке 
ги заводи околискиот народен одбор во книгата 
„Попис на смртните случаи". Оваа книга ке се води 
no протине ани от образец. 

Уз оваа книга ке се води азбучен индекс. Кни-
гата служи за евиденција на смртните случаи и за 
еввденција разрезот на данокот на наследствата. 

Штом околискиот народен одбор го изврши раз-
резот на данокот За поедин случај, ке ја пополн« 
соодветната рубрика. На основа оваа книга околи-
скиот народен одбор секој пат ке има преглед за 
случаите »ои уште »е се расправани, па, према по-
треба ке ги убрзуе решената на вакви случаи од 
страна на народниот околиски суд. 

Местниот народен одбор врши попис и привред 
мена проценка на зао ставштината на умрените лица 
и за това доставу« извештај на народниот околиски' 
Qyд и околискиот народен" одбор по пропеаниот 
образец. i 

Оние предмети по кои местниот народен одбор 
из©естуе да не останал никаков имот даночниот 
оддел ке реши тала што во соодветната рубрика KS 
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запише „без имот" ако тој извештај го прими како 
точен. 

При вршењето пописот на заоставштината на-
следниците се должни да ги пружат сите потребни 
•податоци за имотот на оставителот. За давање лажни 
или непотполни податоци, во намера да се избегне 
плаќањето на данокот во целост или делимично, ке 
се казнат одговорните лица по чл. 61 на Законот. 

2) Кога околискиот народен одбор прима изве-
штај за пописот и привремената проценка на зао-
ставштината, ке пристапи на нејзината дефинитивна 
проценка. Во таа цел при околискиот народен одбор 
има д а се образуе комисија од три члена. Оваа ко-
мисија ја сочинуе финансискиот орган на околискиот 
народен одбор, инжињерот или стручнакот од пољо-
делска или шумска струка односно од онаа струка 
која одговара на врстата на објектот кој се проценте 
и еден член на околискиот народен одбор кому се 
добро познати местните и прометните прилики. 

Ако покра.,' на непокретните се врши проценка 
и на покрети ите предмети, тог а j за оваа проценка 
се зема како трекји член на комисијата еден трговец 
од струка која со тие предмети тргуе или лице кому 
до неговото занимавање или инаку ке биде најарно 
позната вредноста на предметите. Ако се предмети 
на заоставштината само покретните предмети, то гај-
како втори член има да се 31еме трговец од струката 
кој со тие предмети тргу е или лице кому по него-

- BOTO занимавање или инаку ке биде најарно позната 
вредноста на предметите. 

Како вредност на непокретните предмети ке се 
зема прометната вредност во моментот смртта на 
оставителот односно во моментот престануењето на 
.плод оу жнеаното, оти тој момент е меродавен за 
утврдуен>е вредностите. 

Како вредност на покретнвте предмети ке се 
земе проценетата вредност, која треба такугјере да 
одговара на прометната вредност. 

Ако комисијата на околискиот народен одбор се 
согласи со проценката на заоставштината, која ја 
извршил местниот народен одбор, таа согласност ке ја 
констатира на самиот акт на проценката и ова ке 
ја смета како конечна проценка. Во противно, ке 
проба нагодба со наследниците во цел на споразумно 
утврдуење вредноста на заоставштината односно 
сама ке изврши проценка по записникот на п р о в -
еаниот образец. 

Околискиот народен одбор ке го достави изве-
штајот за проценката на народниот околиски суд 
поради расправа на зао ста вштината. Народниот око-
лиски суд, по завршената расправа, ке го достави 
предметот на околискиот народен одбор поради 
разрез на данокот, по пропеаниот образец. 

За извршениот разрез на данокот се обавестуе 
даночниот обвезник со решење. Ако rao повод на 
поднесената жалба е потребно да се изврши нова 
проценка, трошковите на таа проценка ке ги сноси 
самиот даночен обвезник. 

3) И во оние случаи по кои народниот околиски 
су j не води оставинска расправа, пак за това ке до-
стави извештај на околискиот народен одбор поради 
разрез на данокот. Во секој случају без оглед на 
тоа колку би изно-сил данокот на наследството, за 
разрез на овој данок е надлежен околискиот народен 
одбор. 

4) За разрезот на данокот на наследствата е 
надлежен оно.; околиски народен одбор на чие по-
дручје се навогјал домини лот на оставителот. Ако 
оставителот имал домицил во иностранство, е над-
лежен оној околиски народен одбор на чија тери-
торија се навогја имотот на оставителот. 

Како стоп ата на данокот по чл. 51 на Законот, 
покрај роднинокиот однос, одреду« според целокуп-
ната чиста вредност на наследството и висината на 
даночното задолжуење на наследникот, това околи-
скиот народен одбор, кој го врши разрезот на дано-
кот,, предходно ке прибави и извештај за висината за 

евентуалното даночно задолжуење на примателот на 
наследството со кое е задолжен на територија на 
другите народни републики, па според целокупното 
задолжуење ке изврши пресметка на данокот на до-
тичното наследство. По тоа мора да пресмета колку 
од овој данок припагја на поедини народни репу-
блики сразмерно според чистата вредност на наследе- , 
ниот имот кој се навогја на територија на односната 
народна република. Околискиот народен одбор, кој го , 
врши разрезот, ке се -задолжи во своите книги со 
оној дел на данокот што му гарип ar j а нему (на него- , 
вата народна република), а препис на решењето за 
разрезот ке го достави на оној околиски народен 
одбор на територијата на другата народна репу-
блика, на чие подручје се навогја останалиот дел на 
наследениот имот, да се со векје разрезаниот данок 
задолжи. На пр.: околискиот народен одбор во Кра-
љево го извршуе разрезот на оној данок на имот кој 
се наѕвогја во Краљево и во Штип. Чистиот имот на 
еден наследник износуе 300.000 д. Од това отпагја 
на имотот во Краљево 200.000 д., а на имотот во 
Штип 100.000 д. Вкупниот данок на наследството по 
стопата од 15% изнесуе 45.000 д. Според сразмерната 
пресметка би отпаднало на Краљево 30.000 д., а на , 
Штип 15.000 д. данок. Спрема това, околискиот каро- » 
ден одбор во Краљево ке се задолжи со 30.000 д., а 
околискиот народен одбор во Штип со 15.000 д. Ако 
обвезникот желае да го плати целиот износ на да-
нокот j<aj околискиот народен одбор во Краљево 
одма, овој наплатата ке ја изврши и соодветниот дел 
на данокот ке го достави на околискиот народен од-
бор во Штип заедно со преписот на решението за 
разрезот на овој данок. 

Уз членот 29 
Решења за разрез на данокот на наследства 

и подароци 
Данокот на наследствата, легатите и подароците 

се плакја во готови пар« кај околискиот народен 
одбор при кого е данокот и задолжен. За изврше-
ниот разрез на данокот на наследствата, легатите 
и (подароците, околискиот народен одбор ке издаде и -
ке достави на даночниот обвезник решење и во него , 
Да се наведе установената вредност на заоставшти-
ната (даночната основица), примената даночна стопа 
и висина на данокот, со забелешка Да данокот има 
да се плати во рок од 30 дана по предавањето ре-
шението. 

Уз членот 30 
Должност и рок за пријава на подароците 
1) Во случаи давање подароци метју живите се 

должни подарокодателот и подарокопримателот за 
това да поднесат пријава во рок од 30 дена од денот 
на давањето односно примањето подароците. Оваа 
пријава има да се поднесе на околискиот народен 
одбор на чији територија подарокопримателoт има 
свој Д01мвдил. Овој одбор е надлежен и за разрез ка 
данокот. 

Пријавата на подарокот може да се поднеле 
усмено или писмено (исправа, договор за подарокот 
и TH.). Кога пријавата за подарокот се поднесуе 
усмено, околискиот народен одбор за това ке состави 
записник. 

2) Околискиот народен одбор ке ја провери при-
јавената вредност, и, ако е согласен со истата, одма 
ке изврши раврез на данокот на подарокот. Ако пак 
околискиот народен одбор посумња во пријавената 
вредност, ке нареди да се изврши проценка на на-
чин како е тоа прописано за проценка на наследствата 
(чл. 28 на Правилникот). 

Ако е предмет на подарокот имот кој лежи на 
териториите на повекје народни републики, ке се 
постапи на »ст начин како кај данокот на наслед-
ство во такви случаи (чл. 28 на Правилникот). 

Ако даночниот обвезник разрез а ни от данок го 
плати одма, нема да му се издава решење за разрезот, 
ами овој му се соогоштуе на обвезникот уз потпис на 
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самиот акт. Во противно, ке се издаде на даночниот 
обвезник решење за разрезот на данокот на пода-
рок, при што треба во се да се постапи на начин 
прописан за соопштење разрезот на данокот на на-
следствата (чл. 29 на Правилникот). 

Ако пријавата за подарокот не се поднесе во 
законскиот рок ке се применат санкции од чл. 58 на 
Законот, Како и подарокодателот и подарокоприма-
телот се обвезни да поднесат пријава за подарокот 
това обата договорачи ке се казнат по ст. I чл. 58 на 
Законот ако пријавата не је поднесат на време. 

Уз членот 31 
Даночна основица на IV група. Даночна година 

1) Даночната основица на обвезниците од IV 
група ја чини реално 'постигнатиот доходок во го-
дината за која се врши разрез на данокот (види го 
чл. 22 Законот и Правилникот). 

Ако приходот (доходок) притечуал само во те-
кот на извесен период на годината, тогај за даночна 
основица ке се земе реалниот приход (доходок) кој 
е постигнат во тој период, без неговото пресметана 
во годишен износ. 

Пример: а) дукјанот, односно занимавањето от-
почнало на 1 април 1945 и до крај на годината (за 9 
месеци) е постигнат чист приход 30.000 д. На оваа 
даночна основица од 30.000 д. ке се изврши разрез 
на данокот за 1945 г. по стопа од 19% во сума од 
6.700 д.; 

б) ако е дукјанот односно занимавањето преста-
нало на 15 август 1945 г. и до тој ден е постигнат 
чист приход од 75.000 д. данокот ке се разреже за 
1945 г. на оваа основица 85.000 д. по стопа од 23% 
во су\;а од 17.250 д.; 

в) ако приходот од зграда текол само за 8 ме-
сеци во 1945 г. и изнел 24.000 д., а за останалите 4 
месеци зградата не е употребуена или постанала не-
употребива, разрезот на данокот за 1945 г. ке се 
изврши на даночната основица од 24.000 д. по стопи 
од 18% во сума од 4.320 д. 

2) Даночната година, т. е. годината за која се 
врши разрез на данокот, се поклопуе со календар-
ската година. Кај оние даночни обвезници кои во-
дат работни книги а при кои даночната година не 
се поклопуе со календарската, даночната основица ја 
чини доходокот на онаа работна година која се 
завршава во даночната година за која се врши раз-
рез на данокот. 

Ако работното книговодство ја обвакја работа-
та за период подолг од 12 месеци, утврдениот до-
ходок за целиот тој период ке се сведе на годишен 
и ке се изврши разрез на данокот за дотичната година 
во која е извршено заклучуењето на работните книги, 
а за останалото време преку 12 месеци ке се изврши 
такугјере разрез на данокот спроти приходот кој 
сразмерно отпагја на тоа вре^е. 

Пример: а) билансот на новооснованото "прет-
пријатие е составен за времето од 1 октомври 1944 
до 31 декември 1945 г. т. е. за 15 месеци и утврде-
ниот доходок за тоа време изнесуе 1,200.000 д. Како 
даночна основица за 1945 г. ке служи доходокот 
пресметан за 1? месеци, т. е. 1,200.000 д . : 1 5 X 1 2 = 
960.000 д. на која сума има да се разреже данок по 
стопа од чл. 49 на Законот, а како даночна основица 
за 1944 г. ке служи доходокот, пресметан такугјере 
за 12 месеци, па разрезаниот годишел данок има да 
се сведе на соодветен износ на 3 месеци, сходно про-
писите на поранешниот Закон за непосредните да-
ноци; 

б) билансот на новооснованото претприј 1тие ке 
биде составен за времето од 1 октомври 1945 до 31 
декември 1946 г. т. е. за 15 месеци. Ако утврдениот 
доходок за тоа време (од 15 месеци) изнесе 900.000 д. 
како даночна основица за 1946 г. ке служи доходокот 
пресметан за 12 месеци т. е. 900.000 : 15 X 12 = 720.000 
д. а како даночна основица за 1945 г. ке служи оста-
токот на доходокот, т, е. сумата од дин. 180.000; 

в) работната година трајала 13 месеци и 20 де-
на, што изнесуе вкупно 410 дена. Во овој случај има 
утврдениот чист приход (доходок) да се подели со 
410 дена и резултатот помножи со 365 да би се добил 
годишниот износ на чистиот приход како даночна 
основица за една година. Остатокот на чистиот при-
ход ке биде даночна основица за предходната година. * 

Уз членот 32 
Што е бруто приход и како се изнавогј& чие* приход 

од поедини извори 
1) Доходокот како даночна основица на ©6-

везниците од IV група се добива кога од годиш-
ниот бруто приход на поедини извори се одбиват 
дозволените одбитоци кои по пријавата (сметките) 
не се одбиени (чл. 33 на Законот) и додаваат суми 
кои како одбитсг и не можат да сс признаат а на 
кои чистиот приход по пријавата (сметките) е сма-
лен (чл. 34 на Законот). 

2) Како годишен бруто приход се смета: 
а) кај фактично под закуп (кирија, наем) изда-

дените непокретни и покретни предмети (земјишта, 
згради, машини, алати, намештај и др.) — реално 
постигнатиот паричен износ на закупнината во текот * 
на даночната година, додавајќи на ова и вредноста 
на сите обвези, услуги, чинидби и погодности кои за-
купецот на основа договорот за закуп е должен да 
врши, да дава и чини на закуподателот или на друго 
лице за негова сметка; 

б) кај земјиштата кои сопственикот ги иеволзуе , 
сам — реално постигнатиот вкупен приход од сите, 
гранки на пољоделието и узгредната привредна деј-л 

ност која се обавуе во врска со пољоделието. Това 
е реално постигнатата накнада за продадените про- j 
изводи на земљоделието и на узгредните гранки на 
пољоделието и средната парична вредност на такви 
производи кои даночниот обвезник ги потрошил за 
лична потреба и за потреби на својата фамилија 
(задруга); 

в) ка ј зградите кои фактично не се издаден« тк>Д 
кирија, туку обврзникот сам ги ползува или ги дава 
на ДРУГ на .употреба бесплатно или испод реална га 
вредност — реалната закупна вредност на зградата, 
т. е. вредноста ко„'а би можела да се добие кога 
гт10т1>т.тт«т, Та зграда односно просторија би се'издала 
под закуп. 

(1) Кога давањето зградата (делот на зградата) 
на друго лице на бесплатна употреба изазвано од 
виша сила (поради пожар, поплава, епидемија, војна, 
збег) или по наредуење на државната власт, тога j 
она не повлечуе даночна обвеза нити обвеза на 
власникот од зградата на подносуење даночна при-
дава за останалите ПРИХОДИ, ДО колку таа обвеза не 
постои по некој друг основ. 

(2) Стварната закупна вредност нема да се утвр-
дуе за зградите односно просториите кои власникот 
како даночен обвезник пи у п о т р е б е за обав^уење 
својата привредна дејност. Овде довогјаат: фабрич-
ки згради, рударски згради, занаетски згради, јавни 
аместишта, згради на железниците, простории з*а 
дукјани, магацини, канцеларии како и во општо сите 
простории кои служат само за обавуење привредни 
дејноста, како и за бесплатно жилиште на работни-
ците и намештениците. 

(3) Ако две или повекје лита заеднички обавуат 
извесна привредна дејност во зградата или просто-
риите кои се сопственост на едниот од нив, кому се 
плакја кирица од заедничките приходи од таа прив-
редна дејност, соодветниот дел на киријата, кој пагја 
на сувласникот кој е сопственик на зградата, пема 
да се внесе во неговиот дел на бруто приходот нити 
да се признае како режија. Доколку пак овој дел 
на киријата е содржан во бруто приходот, има да се 
признае како режија. , 1 

(4) При утврдуењето на даночната основица на 
земљоделците кои се задолжуат со данок по П или 
по IV група нема да се земе во оглед реалната 
вакцина вредност на нивните згради кои ги уно тр е-
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буат сами ако им е главно занимавање пољоделие. 
Но ни во кој случај нема да се внесуе во даночната 

л основица реалната закупна вредност на оние згради 
^односно простории кои се употребуат во пољодел-
ц и цели или во цели за обавуење каква привредна 

i дејност; 
г) ка ј дуваните, претпријатијата и слободните 

зан, имав ања-вкупното примање по одбитокот на 
• сторна (поништените работи), набавните цени на 

стоката, односно по одбиток производните трошкови 
на стоката ставена во промет. 

Кај осигурителните друштва бруто приходот 
е вкупно примање по одбиток на реосигурањата; 

д) к а ј имотните права (патентите, лиценците и 
ел.) — вкупното примање од овие извори на при-
ходите; 

r j ) ка ј изворите на приходите, на кои се плакја 
данок по одбитокот, а кои се внесуат во даночната 
основица на данокот по IV група — вкупното при-
мање од чл. 10 на Законот, на кое се плакја даном 
по одбиток. 

Уз членот 33 
Што се одбива од брутр приходот при утвр дуење го 

на чистиот приход 
При утврдуењето на чистиот приход од разни 

извори се признаваат следните одбитоци од бруто 
приходот: 

1) кај имотните предмети: 
(1) к а ј земјиштето издадено под закуп — тро-

шковмте кои заетуподателот е должен да ги сноси на 
терет н,а закупнината во цел на одржуењв и попра-
вање бонитетот на земјиштето (стајско и вештачко 
гјубре), евентуално дадено семе и други издатоци. 

Кај земјиштето кое сопственикот сам го нспол-
зува-редовните економски трошкови, под кои се 
разбираат: трошковите на сите врсти спрежни и 
рачни работи околу припремање™ на земјиштето, 
околу сеидбата, жетвата, спремање™, чувањето и 
негуењето по доделените производи, трошковите за 
гјубрење, за семе и садници и амортизационите тро-
шкови на уложениот капитал во згради и мртов 
и жив инветар, трош ков ит е на работите за осигу-
р а њ е земјиштето од поплава, со кои не се поголе-
муе вредноста на земјиштето, премиите за осигуру-
в а в зградите и сејанината, платените надници и 
другите трошкови на намештениците и работниците 
во нољоделието, како и сите други издатоци кои се 
направени за постигнуење приходот од пол*оделието, 
не сметајќи ја тука вредноста на уложената работна 
снага на даночниот обвезник и на членовите од 
неговата фамилија односно задруга нити тр отко-
вате на поголемуење вредноста на земјиштето; 

(2) кај зградите — трошкови^ на одржуење, на 
управата и амортизацијата. 

а) под тр сликовите на одржуењето и управата 
се разбираат фактично направените и докажаните 
трошкови за поправки со кои вредноста n;i зграда г: 
не се уголемуе, како и трошковите за осигуруење, 
одржуење чистота, чување зградата (плата, стан и 
сите издатоци на надзорниот — чуварот на куќ-
ната), ватрогасних доприноси, посредните даноци, 
такси и слични издатоци (накнада за вода, освет-
л е њ е , огрев и TH.). Издатоците за в-ода. осветлуење, 
огрев, одржуење чистота и ел., кои обвезникот ги 
сноси за зградите односно просториите што ги упо-
требну е сам за живеење или ги дав-а на др|уг на 
бесплатна употреба не можат да се признаат како 
режија. 

б) На име амортизација на зградите при кои се 
утврдуе бруто приход ке се признае годишно 10% 
од утврдениот бруто приход од односите згради; 

(3) (кај останалите имотни предмети (намештај, 
машини, алати и сл.) — трошковне кои се во непо-
средна врска со постишуењето приходот од дотич-
н о г предмет. 

Од бруто приходот од имотните предмети имаат 
да се одбијат други трошкови кои се реално напра-

вени во врска со постигнуењето бруто приход, како 
што се, на пример, камати на позајмениот капитал 
за подигање згради, за мелиорација на земјиштето 
и TH. каматите пак на капиталот кој е позајмен и 
утрошен во некои други цели, а не во цели на сте-
ч>уење извори на приходот и стечуење самиот при-
ход, на пример за лекуење, за школуење, за набавка 
нужниот намештај и ел., не се одбиваат од бруто 
приходот. Во секој конкретен случај треба даноч-
ниот обвезник да докаже да долговањето вистински 
се односне на имотниот предмет како извор на при-
ходот и уедно да поднесе доказ за висината На вис-
тински платените камати. Ако даночниот обвезник го 
пријави како одбитна ставка износот на платените 
камати кои не стојат во врска со изворот на при* 
ходите, има место и за кривична одговорност. 

Во сето останало, при признавањето одбитоците 
од бруто приходот од имотните предмети, треба 
да се придржуат на соодветните одредби на след-
ната точка. 

2) Ка ј дуваните, претпријатијата и слободните 
занимавања: 

а) закупнината (киријата) за локал и останалите 
работни простории во туѓ j а зграда; 

б) платите и надниците, во пари и натура, на 
работниците и намештениците доколку истите не е t, 
в ек је содржани во производните трошкови, т. е. 
доколку истите се содржани во бруто приходот. 

Не можат да се признаат како одбици платите 
на вла1ск!икот од претпријатието (дуќанот, зани-
мавањето) и на членовите на неговата фамилија (на 
задругата и кукјната заедница), кои живеат во заед-
ничко домаќинство со даночниот обвезник; 

в) каматите на долговите кои ја теретат рабо-
тата, доколку овие поединечно и поименично се по--
кажани и доколку е докажано нивното плак j ање на 
друго лице; 

г) отписите односно дотациите на фондовите на 
име амортизација на предметите кои служат за оба« 
вуење привредната дејност на даночниот обвезник, 
како што се: згради, (простории на зградите), стро-
јеви, мртов и жив инвентар и TH. 

(1) Отписите на име амортизација на овие пред-
мети можат книговодствено-технички да се спрово-
ду ат на два начина: непосредно на односната имотна 
смеша или посредно со резервисан^, т. е. со вне-
•суење сумата на отписот во нарочни фондови, кои 
мораат да бидат точно означени врсти, т. е. посебни 
за секоја арета на предметот (фонд за амортизација 
зградите (просториите) кои служат за обавуење 
привредна дејност, фонд за амортизација сгроевите, 
<Јм>нд за амортизација алатите и TH.). Сумите од овие 
фондови можат да се употребуат само во оние цели 
за кои тие фондови се наменети. 

(2) Ако претпријатието не обавуело работа во 
текот на целата работна година, отписот на име 
амортизација ке се дозволи само за времето на 
работата. Вака ке се постапи и кај амортизацијата 
на новите објекти (згради, машини и TH.), 

(3) Законот дозволу е отпис на име амортизација 
само на оние предмети чија вредност се смалуе по-
ради нивната употреба при обавуењето на привред-
ната дејност. Според тоа не може да се признае от-
пис од вредноста на оние предмети кои не се тоошат 
со нивната употреба во обавуење привредната деј-
ност, како на пример, отпис од вредноста на земји-
штето, нити пак ванредни отпиен од вредностите на 
имотните предмети к а ј кои настанало смалуење на 
вредностите поради собитијата независни од работе-
њето (поради пожар, поплава, војна и др.). 

(4) Освен физичкото трошење на предметите, 
може да се појави смалуење на нивната вредност 
и од други причини, на пример, со и с ф р л а њ е строе-
в м е од употреба поради техничката застарелост. Во 
овие случаи ке се отпише уште неотписаната вред-
ност на предметите, а евентуалната накнада која ке 



Страна XIV — Број 25 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 26 март 1949. 

се постигне при неговата продавачка ке се внесе во 
бруто приход. 

(5) Амортизацијата на предметите кои служат 
за обавуење привреди ата дејност ке се врши на 
основа набавната цена и времето за кое односниот 
предмет може да служи на наменената работна цел, 
земајќи ја во оглед и цената која се добива кога 
предметот ке испадне од употреба. 

(6) Даночниот обвезник е должен уз даночната 
пријава да ги поднесе сите потребни об:'аснуења и 
докази за спроведените отпиен. 

При оцената на поднесените објаснуења и до-
кази ке се земат во разгледање сиге околности из-
ложени од страна на даночниот обвезник и ке се 
пресуди да ли отписите се доволно образложени и 
докажани. При ова испитуење треба да се води смет-
ка и за сите векје спроведени отпиен, така да со 
понатамошни неоправдани отпиен безданочно не би 
создавале прави резерви во сметките кои по својата 
намена треба да преставуат само корекција на вред-
носта од извесниот дел на имотот. 

(7) При оцената висината на амортизацијата 
треба да се придржуе на столите кои се прописани 
од страна на привремените министерства, односно кси 
Се земаат во оглед при утврдуењето на продавач-
и т е цени. Доколку овие стопи не се прописани, 
треба да се придржуе во главно на следните стопи 
кои можат да се сметат со нормален губиток поради 
трошење имотните предмети, и това: за фабрички 
вгради 3%. за дрвени згради (дашчари) 10%, за сто-
пански згради 4%, за фабрички машини 10%, за спе-
цијални машини 15%, за пекји 6%, за оругја и алат 
25%, за мо д t ли 50%, за намештај 10%, за пиоакји 
машини 20%, за кола 15%, за кочин 20%, за особни 
автомобили 20%, за теретни автомобили 25%, за 
(инвестиции на водена сила 8%, за железнички пруги 
5%, за спооводни цеви 15%, за електрични инста-
лации 20%, 38 електпичи водоводи 15%, за теле-
фонски инсталации 15%, за запрежна стока 20%. 

Доколку даночниот обвезник ја извошуе амор-
тизацијата по стопите поголеми од предните, ке се 
обават потребни извигјаи, ке се спроведат расправи 
со даночниот обвезник и прибават мислења на стру-
чни лица, па потоа ке се донесе одлука за призна-
вање висината на отписот. 

При овие оцени треба да се ползуат и евиден-
циите кои ги пропишуе Одлуката за еднообразното 
сметководство (., Службениот лист" бр. 6/45), како на 
прим еп, со картите За строевте и ел. 

(8) На рударските претпријатија се дозволуе 
уште и амортизација и на трошковне околу истра-
жуењето, и това сразмерно на количеството на го-
дишно извадената руда спрема целокупното коли-
чество на откриената руда. 

За рударски претпријатија се сметаат оние прет-
пријатија чија природа на работењето е услсзена 
со постепено исцрпуење самата супстанција на зе-
мјата како што се: чисто рударски претпријатија, 
јагленокоп«, каменоломи, вадење иловача, песок и сл. 

Како трошкови за истражуење се сметаат сите 
трошкови направени до денот на почетокот на експло-
атацијата, и тов? само за нетражење руд** која е 
предмет на експлоатацијата, до ека тр o пировите за 
инвестиции (згради, машини, алат и друг мртов и 
жив инвентар) се амортизуат по предходиће ста-
вови под (1) до (7). 

Како при вакви претпријатија нас тану ат губитоци 
во текот на експлоатацијата поради тоа што самата 
супстанција, на која и почива целта на работата, 
постепено се смалуе со нежното ископуење, исп ar j а да 
во годишниот бруто приход е содржана уедпо и 
©штетата за оној дел на уложениот капитал околу 
истражуењето кој одговара на количеството на суп-
станцијата извадена во текот на работната година. 
Во овој смисал може рудното благо да се схвати 
како едно складиште на сировина, за чија набавка 
еднаш е издадела извесна вредност, , 

Ако на пример во една работна година од такво 
складиште на рудно благо се извади педесетти- дел; 
од неговата првобитна залиха, може да се рече да 
во таа година за набавка сир ов ини е издаден таху-
гјере педесетиот дел од првобитната платена на-
бавна цена, т. е. трошоков ите околу истражуењето. 
Вредноста на рудните залихи се смалила, демек, по 
истекот на таа работна година за една педесетина, 
па, спрема това, може, при изнајдуењето даночната 
основица за односната година,, безданочно да се 
признае отписот на една педесетина на трошковне 
од истражуењето. 

Износот на ам ор Tina аци j ат а на трошковне за 
истражуење ке се изнајде од односот на количество-
то од извадената руда (супстанција) според вкуп-
ното количество на откриената руда. На пример, ако 
вкупното вероватно количество на откриената руда 
изнесу е 20,000.000 тони, а изваденото количество во 
работната година 1,000.000 тони, тога j за односната 
даночна година без даночно ке се отпише 1,000.000 : 
20,000.000, т. е. една двадесетим од трошковне на 
истражуењето. 

Ако некое претпријатие досега не вршило отпиен 
на трошените за истражуење, а ке сака да ги врши, 
ке мора да се спроведе доказна постапка за прво-
битната висина на трошковне за истражуењето, за 
првобитното количество на рудното благо; како и 
за количеството на векје изваденото рудно благо. 
Ако со ваква постапка се констатира да на изведе-, 
ното количество на рудното благо вредноста на уло-
жениот капитал во трошио®ите аа истражуењето 
векје се накнадила, не можат безданочно да се при-
знаваат отписите. На против, ако некој дел од уло-
жен.иот капитал во трошковите на истоажуењето 
ост шал не амортизира, ке се дозволат отпиен само 
до висината на уште неамортизираната сума на тро-
ш е н и т е од истражувањето. 

Исто така ке се признае и отпис на име аморти-
зација на вредноста од она земјиште кое е изземено 
ОД пољоделието, па поради експлоатацијата во дру-
ги цели губи од својата првобитна вредност; 

д) отписите или дотациите на фондовите за по-
к р и л е на сомнителните или ненаплатените барања. 

(1) Отписот на ненаплатените барања може да се 
спроведе непосредно на самата сметка или со резер-
висање преку специјален фонд за покрене jt ненапла-
тените барања. 

За признавање отпиеите на, неналлативите ба-
рања треба да се исполнети следните услови: бара-
њето да е ненаплатено, да е нагаплативоста кон-
кретно и индивидуално образложена и докажана од 
страна на даночниот обвезник и да го одобрил збо-
рот на акционерите (задругарите) односно органот 
кој ги одобруе завршните сметки на државните при-
вредни претпријатија, и ненаплатените барања да се 
покажани под посебна ставка на сметката на губи-
ток и добивка. 

Отписот на ненаплатените барања може Да се 
признае за онаа година во која непаплативоста на-
станала. 

Трошковите околу наплатата на барањата не мо-
жат да се признаат како режија се додека не се 
признае отписот на односните барања, 

(2) Отпиените на сумчителите барања не можат 
да се спроведат непосредно за сметка на должникот, 
туку само со резервисан^ преку специјален фонд га 
покрикје сомнителните барања, и това под услов да' 
сомнителноста на наплатата на тие барања конкрет-
но и индивидуално е покажана и образложена* Фи-
зичките лица не можат безданочно да отпишуат сом-, 
нителнл барања, 

(3) Доколку со дел -ил во целост на наплатата 
на барањата кои се отписани како ненан латив« од-
носно кои се резервисан« преку фондот за покрикје 
на ненаплатените барања или преку фондот ea по* 
крикје на сомнителните барања, наплатените <с>јм# 



ОГЛАСНИ ДЕО 
ОД РЕДАКЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ 

{ НА ФНРЈ" 
Редакцијата на „Службениот лист на Федера-

тивна Народна Република југославија" нема векје 
-'да ги огласуе судските огласи во ванпарничната по-
стапка, како и огласите за амортизација личните 
Исправи, Сите овие и сличните огласи и соопштена 
кои немаат општо државен значај судовите и другите 
установи како и поединците треба да ги упатуат на 
'службените весници на своите народни републики и 
на другите органи одредени за службено објавував 

ina оваа врста. 
Сите овакви ракописи Редакцијата на „Службе-

ниот лист на ФНРЈ" ке ги упатуе отсега на весни-
ците надлежни за низнато сбјавуење. 

Објавите за конфискациите, огласите на прив-
р е д и т е претпријатија, паричните заводи и на това 
слична и отсега ке се објавуат во ©гласниот дел на 
„Службениот лист на ФНРЈ". 

* 

, Редакцијата на „Службениот лист на ФНРЈ" со-
Јмтштуе дека век је не располага ни со еден примерак 
Рд „Службените соопштен^ на Сојузниот уред за 
цени" од бројот 1 до 5 од оваа 1943 година. 

Во иднина претплатата за Службените сооп-
штен^ на Сојузниот уред за цени" ке изнесуе Ди-
нари 232,— за оваа година. 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
ЦАРИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ ЗА МАКЕДОНИЈУ 

Саопштение на решение 
Со решението на Царинскиот инспекторат за Ма-

кедонија бр. 765 од 31 јули 1945 година е казнет 
Зи Ја Керим од село Клобучиште — Албанија за уво-
зно кријухМпарење стока по чл. 145 т, 1 на Царин-
скиот закон со Динари 310.50. 

Со овој оглас се саопшгува на именованиот гор-
ното решение со назначувание да ако не се жали 
против истото во законскиот срок истото решение 
кје се огласи за извршно. 

Бр. 164. — Од Струшката царинарница I ред во 
.Струга, 7 февруари 1946 година. 5245 2-3 

Со решението на Царинскиот инспекторат за Ма-
кедонија бр. 932 од 18 октомври 1945 година е каз-
нат Весел Мустафа од град Елбасан — Албанија за 
'дело увозно криумчарен^ на стока по чл. 145 точка 
•Il на Царинскиот закон со Динари 12.084.— 

Со овој оглас се саопштува именованиот гор-
ното решение со назначувание дека ако не се жали 
против истото во законскиот срок од 15 дена истото 
решение кје се огласи за извршно. 

Бр. 166. — Од Струшката царинарница I ред во 
Струга, 7 февруари 1946 година. 8864 2-3 

К О Н К У Р С И 
УПРАВА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОГЛЕДНОГ ДОБРА 

„НАТАЛИЈИНО" 
т Конкурс за два лугара и једног књиговођу 

Управи Универзитетског огледног добра „Ната--
Ѕијино" потребни су за имање у Дебелом Лугу, Срез 
[ј&вишки, следећи службеници: 

2 лугара, који имају праксе у том послу; 
I књиговођа, вешт за книговодство шумске ин-

дустрије и к'анипулације* 

Плата према Уредби o регулисању надница и 
плата радника и н а м е ш т е н и к у државним и при. 
ватним предузећима. 

Услови: 
1) да су држављани Федеративне Народне Ре-

публике Југославије; 
2) да располажу са прописном спремом за зва. 

ња за која се нуде; 
3) да су душевно и телесно здрави; 
4) да имају активно и пасивно право гласа. 
Ово све доказати документима народних власти. 

Поред овога донети уверење o владању од стране 
месних народних одбора, као оних где сада живе 
тако и оних где су живели за време окупације. 

Молбе прописно таксиране поднети Управи Уни-
зерзитетског огледног добра „Наталијино ,> у Бео-
граду, Крунска ул. бр. 4/V спрат до 15 априла 1946 
године. 

Бр. 81. — Из Управе Универзитетског огледног 
добра „Наталијинз" у Београду, 4 марта 1946 го-
дине. 2(317 3-3 

ПРОДАЈЕ 
ВИС ТРГОВАЧКО И УГОСТИТЕЛСКО А. Д. 

У ЛИКВИДАЦИЈИ 
Булевар Црвене армије 130 продаће остѓпак свог, 

подрумског инвентара путем јавне усмене лицита-
ције у локалу друштва на дан 30 марта 1946 године, 
те се позивају интересенти да присуствују лицита-
цији. 

Инвентари« предмети могу се видети сваког дана 
у друштвеном локалу. 
3006 1-1 Ликвидациони одбор 

СУДСКИ о г л а с и 
СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 

Конфискација имовине Никић Николе 
По предмету колфисхације покретне имовине 

одбеглог народног непријатеља Никића Николе, из 
Београда, улица Дооитејева број 6, која је пописана 
у његовом стану, позивају се повериоци да у p леу 
од петнаест дана пријаве овоме суду своја потра-
ј у в а њ а , у колико желе да их остваре из поменуте 
имовине. 

Процењена вредност имовине је 16.000. динара. 
Кф ЈД. бр. 7/4Р-3. — Од Среског суда за I рејон 

града Београда, 15 Јануара 1946 године. K 2462 1-1 

Конфискација имовине руске емигранте^ породице 
По предмету конфискација покретне имовине од-

бегле руске емигранта^ породице из Београда, До-
ситиЈева улица број 17, кп. a је пописана у њеном 
стану, позивају се повериоци да У року од петнаест 
дана пријаве овоме суду своја потраживање, у ко-
лико желе да их остваре из поменуте имовине. 

Конф. бп. 3566/45. — Од Среског суда за i рејон 
града Београда, 15 јануара 1946 године. K 2461 1-1 

Конфискација имовине Божидара Давидовића 
По предмету конфискације целокупне имовине 

Божидара Давидовића пословође „Бормила" a. A. 
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Добричина ул. бр. 2 власника радње „Копаоник", 
који је осуђен на конфискацију целокупне имовине 
позивају се повериоци да у року од петнаест дана 
пријаве своја потраживање овоме суду. 

Скреће се пажња повериоцима да у смислу чл. 7 
Закона o конфискацији држава одговара o дугови, 
ма и обавезама осуђеног ако су ови настали пре из-
вршења дела само до висине вредности одузете имо-
вине, уз ограничење уз чл. 6 Одлуке АВНОЈ.a од 21 
новембра 1944 године. 

Кфц.бр. 810/45. — Од Среског суда за I рејон 
града београда. IB децембра 1945 годне. 

K 3029 1.1 

Конфискација имовине Карасијеве Марије 
По предмету конфискације покретне имовине 

одбегле нар. непријатеља Караеијева Марије, бив. 
руске емигранткиње из Београда, Гундулићев Ве-
нац бр. 49, која је пописана у њено^ стану као и у 
стану Митровић Александре у Римској ул. бр. 6, 
позивају се повериоци да у року од петнаест дана 
.пријаве овоме суду своја истраживања, у колико 
желе да их остваре из поменуте имовине. 

Конф. бр. 3565/45-2. — Од Среског суда за I ре-
јон града Београда, 15 јануара 1946 године. 

K 2940 1-1 

Конфискација имовине Су ицов Александра 
По предмету конфискације имовине одбеглог 

народног непријатеља Сунцов Александра, бив. ру-
ског емигранта из Београда, Страхинића Бана ул. 
бр. 43, која je пописана у стану Михољицког Ивана 
ју истој згради, позивају се повериоци да у року од 
петнаест дана пријаве овоме суду своја потражи, 
вања, у колико желе да их остваре из ове имовине. 

конф. Ор. 3568/45-3. — Од Среског суда за I ре-
јон грана Београда, 15 јануара 1946 године. 

K 2941 1.1 

Конфискација имовине Малешевића Р. Глише 
lio предмету провођења делимичне кои фис каци j е 

имовине осуђеног Малешевића Р. Глише, обућарског 
радника из Београда, Цариградска ул, број 18, по-
зивају е повериоци да у року од петнаест дана при-
јаве овоме суду своја потраживање, уколико желе 
да их остваре из конфисковане имовине. 

^ Конф. бр. 276/46. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, 5 марта 1946 године. K 3147 1-1 

Амортизација менице 
По предмету поништаја менице издате на дан 

15 децембра 1940 године на суму од 328.001) дин. 
по којој су потписници Милош Б. Манојловић, трго-
вачки заступник као акцептант и Јелена Манојловић 
овдашња као издавалац Срески суд за I рејон града 
Београда објављује да је предлагач Радослав Цви-
јановић, трговачки заступник из Београда, навео да 
му је за време окупације нестала поменута меница. 

Позива се свако у чијим се рукама налази горе 
означена меница да у року од два месеца од дана 
објаве овога огласа у „Службеном листу" означену 
меницу достави овоме суду или поднесе приговоре 
против поништаја исте. У противном по истеку гор-
њег рока суд ће напред поменуту меницу огласити 
неважећом. 

Р. бр. 516/46-3. — Од Среског суда за I рејон 
града Београда, I марта 1946 године. 2887 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА II РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Радомира и Славка Маркова 

Пресудом за суђење злочина и преступа про-
тив српске националне части С.бр. 360/15 од 15 јуна 
1945 године осуђени су Радомир и Славко Марков 
овд. на конфискацију фабрике „Соко" a. д. 

Позивају се сви њихови повериоци, да у року 
од петнаест дана од дана објављивање овога огла-
са пријаве суду своја потрживања, јер је пред овим 
судом у току конфискациони поступак њихове фа-
брике „Соко ' a. д, 

Кфц. бр. И-1/45. — Од Среског суда за II ре-
јон града Београда, 21 децембра 1946 године. 

K 3064 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА lil РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине предузећа „Узор" и других 

Срески суд з»а III рејон града Београда изврши-
ће конфискацију имовине предузећа „Узор" у Кра-
ља Милана ул. бр. 6, власништво одбеглих Стојано-
вић Бранка и Нешића Борисава, и секвестрацију 
имовине Старчевића Добросава^ у улици Краљице 
Наталије бр. 5 и 24. 

O предњем се и з в е ш т а в а сва заинтересована 
лица. 

Кфц. бр. 6479/45, C-265 и 6231/45. — Од Среског 
суда за III рејон града Београда, 4 јануара 1946 го-
дине. K 3092 1-1 

Конфискација имовине Ивана Белчића 
Срески суд за III рејон града Београда изврши, 

ће конфискацију имовине осуђеног Ивана Белчића 
и жене гу Данице из Београда, Бирчанинова бр. 36, 
o чему се обавештавају сва заинтересована лица. 

И. 51/46. — Од Среског суда за III рејон града 
Београда, 12 т р т а 1946 године , K 3047 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА IV РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Лава и Виктора Валпина 

Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-
граду спровешће на дан 12 марта 1946 године кон-
фискацију имовине осуђеног Лава и Виктора Вал-
пина из Београда, са станом у улици Новопазарској 
бр. 17, који jie пресудом поред главне казне осуђен 
и на конфискацију имовине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да У 
року од петнаест дана пријаве овом суду своје 
тр аж бин е. 

И. бр. 75/46. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда у Београду, 22 фебруара 1946 године. 

K 2845 1-1 

Конфискација имовине Обрена Вујовића 
Срески суд за IV рејон града Београда У Бео-

граду спровешће 13 марта 1946 године конфискацију 
имовине осуђеног Обрена Вујовића из Београда, са 
станом у улици Кр. Звонимира бр. 89, који је пре-
судО)М поред главне казне осуђен и на конфискацију 
имовине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да У, 
року од петнаест дана пријаве овом суду своје 
тражбине. 

И. бр. 103/46. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда у Београду, 22 фебруара 1945 год. 

K 2344 1-1 

Конфискација имовине Дмитре Девијации 
Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-

граду спровешће на дан 12 марта 1946 године кон-
фискацију имовине осуђеног Девијанић Дмитре из 
Београда са станом у ул. Ј. Булевар бр. 33 који jie 
пресудом поред главне казне осуђен и на конфиска-
цију имовине 

Позивају се зви повериоци осуђеног лица да У 
року од петнаест дана пријаве своје тражбине овом 
суду. 

И. бр. 93/46. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда У Београду, 28 фебруара 1946 год. 

K 2843 M 
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Конфискација имовине Леонида Севјугова 
Срески суд за IV рејон града Београда у Бео-

граду спровешће 12 марта 1946 године конфискацију 
имовине осуђеног Севјугова Леонида из Београда 
оа станом у улици Тр неко j бр. 9, који је пресудом 
поред главне казне осуђен и на конфискацију имо-
вине. 

Позивају се сви повериоци осуђеног лица да у 
року од петнаест дана пријаве овом суду своје 
т р а ж е н е . 

И. бр, 77/46. — Од Среског суда за IV pejoH 
греда Београда у Београду, 18 фебруара 1946 год. 

K 2842 1-1 

Конфискација имовине Радосава Милисављевића 
Срески суд за IV рејон града Београда спровеш-

ће конфискацију имовине несталог Радосава Мили-
сављевића, улица Господара Вучића бр. 73. 

Овим се позивају сви повереници несталог да У 
року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
огласа пријаве суду евентуална потраживање према 
именованом Радосаву Милосављев,ићу. 

И. бр. 291/45. — Од Среског суда за IV рејон 
града Београда, 26 децембра 1945 године. K 2458 1-1 

Конфискација имовине Прелец Ђурђине 
Срески суд за IV рејон града Београда спровешће 

конфискацију имовине осуђене Прелец Ђурђине, 
домаћице из Београда улица Проте Матеје број 71, 
a по извршној пресуди Војног суда Команде града 
Београда Суд. бр. 496/45. 

Овим се позивају сви повериоци осуђене, да У 
року од петнаест дана од дана објављиван^ овог 
огласа пријаве суду евентуална своја потраживање. 

Кфц. бр. 279/45. — Од Среског суда за IV pejoit 
града Београда, 31 децембра 1945 године. K 2457 1-1 

СРЕСКИ СУД ЗА VH РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА 
Конфискација имовине Павловић Милоша и других 

Позивају се сва заинтересован лица да пријаве 
своја потраживање према Павловић Милошу, Гото-
вац Невенку, Станковић Николи, Мразек Алексан-
дру, Поповић Војимиру, Ђукић Петру, Ђури Нико-
ли, Ракић Павлу, Николајчик Наталији, Радовановић 
Милораду, Веселиновић Михајлу, Ћеремов др. Сте-
вану, Селаковић Миодрагу, Павловић Војиславу и 
Ристић Драгољубу, сви из Београда, у року од пет-
наест дана, пошто је имовина ових лица у смислу 
чл. Закона o конфискацији конфискована. 

Бр. И-53/46, I-XV. — Од Среског суда за VH ре-
јон гграда Београда, 6 марта 1946 године. 

K 3048 1.1 

Конфискација имовине Милутина Станојевића 
По предмету конфискације имовине осуђеног 

Милутина Станојчића са станом у Добрачиној 49 
или 43 позивају се сва евентуална лица да своја 
^дуговања или истраживања према осуђеноме пријава 
овом суду у року од петнаест дана од дана објаве 
овог огласа. 

Бр. 1242/45 И-33. — Од Среског суда за Vil рејон 
т а д а Београда, I новембра 1945 године. 
. K 3148 1-1 

: Конфискација имовине Косте Булгакова 
Позивају се сви повериоци, дужници као и сва 

Гбаинтересована лица, која имају макаква истражива-
ч а , примања, односно дуговања према отсутно^ Ко-
мети Булгаков са станом у ул. Његошевој бр. 71 да 
:
(|1ста пријаве овом суду у року од 15 дана, јер је 
именовани поред остале казне осуђен правоснаж-
е н одлуком Војног, суда команде града Београда 

бр. 589/45 од 26 \;арта 1945 године и на конфискаци« 
ју целокупне имовине. 

Бр. 3574У45-И.141/45. — Од Среског суда за Vil 
рејон града Београда, 9 јануара 1946 године. 

K 2727 1Л 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ВРАЧАРСКОГ У БЕОГРАДУ 
Конфискација имовине браће Стефановић 

Срески суд Среза врачарског у Београду, сво-
јим закључком од 19 јануара 1946 године, К.И. 99/45 
конфисковао је сву покретну и непокретну имовину 
фирме браћа Стефановић у Кијеву-фабрика кон-
зерви. 

Позивају се повериоци ове фирме да у року од 
петнаест дана од дана објаве овога закључка у 
,,Службеном листу3' своја приватноправна потражи-
вање пријаве овоме суду. 

К. И. 99/45. — Од Среског суда Среза врачар-
ско г у Београду, 19 јануара 1946 године. 

K 3146 1-1 

Конфискација имовине Елизабете Елзесер 
Срески суд Среза врачарског у Београду спро-

вешће конфискација имовине Елизабете Елзесер из 
Београда. 

Позивају се сви повериоци да у року од пет-
наест дана од дана објављиван^ овог огласа у „Слу-, 
жбеном листу ФНРЈ" пријаве своја истраживања 
овоме суду. 

КиЛ53/45. — Од Среског суда Среза врачарско!* 
у Београду, 17 јануара 1946 године K 3046 1-1 

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД 
Промене у задружном регистру 

Окружни суд за град Београд објављује да је 
закључком суда Задр. V 337-2 уписана у задружни 
регистар да ће III радничко -службеничко-потрошач-
ко-набављачку задругу с. о. ј. у Београду потписи-
вати Мила Б. Вилотијевић, члан управе и секретар 
задруге и Милан Симић, управник задруге. 

Од Окружног суда за град Београд, 6 марта 1946 
године. 2802 1-1 

Постављења скрбника 
Милица Барачкрв из Београда поднела је Окру-

жном суду за град Београд противу Михајла Барач-
кова тужОу за развод брака. 

По овој тужби одређена је расправа пред овим 
судом на дан IO априла 1946 године у IO часова пре 
подне у соби бр. 28/ 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за скрбника Софроније Ц. Барачковић, штам-
пар из Београда, КОЈИ ће га заступати на његов тро-
шак и опасност, док не дође на суд или не именује 
себи пуномоћника. 

По. 1296 46 — Од Окружног суда за град_ Бео-
град, IO марта 1946 године. 2953 1-1 

Мрћеновић Даница из Београда, поднела је 
Окружном суду за град Београд тужбу за развод 
брака противу Мрђеновић Велимира. 

По овој тужен одређена је расправа пред овим 
судом на дан 3 априла 1946 године у 9 часова соба 
број 21. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се за скрбника Димитрије Николић, адвокат из 
Београда, који ће га заступати на његов трошак 
и опасност, док не дође пред суд или не именује себи 
заступника. 

Посл. бр. По-1133 46 — Од Окружног суда за 
град Београд, 6 марта 1946 године. 2972 1-1 
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ОКРУЖНИ СУД У ПАНЧЕВУ 
Постављење скрбника 

Бахус Ружа, рођ. Коларовић из Панчева, под^ 
нела је овоме суду против туженог Бахус Јожефа 

; сада непознатог боравишта тужбу ради развода 
1 брака. 

По овој тужби одређује се рочиште за 18 април 
1946 године у 9 часова. 

Како је боравиште туженог непознато, одређује 
му се ради заштите његових права за скрбника Или-
ја Т. Илић, адвокат из Панчева, који ће га заступати 
на његов трошак и опасност, док не дође пред суд, 
или не именује пуномоћник. 

Бр. По. 256/46 — Од Окружног суда у Панчеву, 
25 фебруара 1946 године. 2882 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У САРАЈЕВУ 
Стављање под секвестар Земаљске банке за Босну 

и Херцеговину 
У трговачки регистар за друштвене твртке 

( Окружног суда у Сарајеву уписује се данас код 
I „Земаљске банке за Босну и Хердеговину Сарајево" 

слиједеће: 
Одлуком Среског суда у Сарајеву од I фебруара 

1946 године број 1:159/46 дозвољена је услијед пре-
суде Окружног суда у Сарајеву од 30 јануара 1946 
године K. O. 20 46 у смислу чл. 12 тачка 2 Закона o 
конфискацији секвегтрација цјелокупне имовине 
банке. 

Секвестром је именована Привредна банка Босне 
и Херцеговине у Сарајеву, испред које ће послове 
секвестрације водити Есад Ћемерлић и Здравко Ра-
довић, чиновници Привредне банке Босне и Херце-
говине у Сарајеву. Исти ће колективно потписивао 
фирму завода уз назнаку „Секвестри". 

ФИ. бр. 23 08-420 — Од Окружног суда у Сара-
јев v, 16 фебруара 1946 године. 7866 1-1 

од петнаест дана од дана објаве ове одлук« у „Слу, 
жбеном листу". 

У см. чл. 18 истога закона обавјештава се поро-
дица осуђенога, која &.оже одредити свога пуномоћ--
ника ради заштите својих права, која јо ј по чл. 6 
истога закона припадају. 

Попису, према чл. 20 т. I споменутог закона на 
одређени дан имају присуствовати поред судског, 
изасланика и пуномоћник уже породице односно ста-
раоц осуђеника, претставник надлежне управе на-
родних добара, претставник Мјесног н. о. и проце-
нител!. 

Бр. Кр-10/45. — Од Среског суда у Бос. Новом, IO 
августа 1945 године. K 2634 1-1 

Конфискација имовине Клојчник Александра 
На темељу пресуде Суда националне части у Ба , 

њој Луци број Снч. 22/45 осуђен је Клојчник Алек-
сандар (Шандор) из Бос.. Новог на конфискацнју у 
рату стечене имовине, по Закону o одузимању ратне 
имовине у корист државе. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискација позивају 
трећа лица да пријаве своја истраживања У погледу 
споменуте врсте имовине овоме суду најдаље У 
року од петнаест дана од дана објаве ове одлуке 
у „Службеном листу". 

У смислу чл. 8 истога закона обавјештава се по-
родица осуђенога, која може одредити свога пуно-
м о ћ н и к ради заштите својих права, која јо ј по чл. 
6 истога закона припадају. 

Попису, према чл. 20 т. i споменутог закона на 
одређени дан имају ггрисустоввати поред судског 
изасланика и пуномоћник уже породице односно 
стараоц осуђеника, претставник надлежне управе на-
родних добара, претставник Мјесног н. о. и процје-
нитељ. 

Бр. Кр. 9/45. — Од Среског суда у Бос. Новом, 
IO августа 1945 године. K 2635 1-1 

СРЕСКИ СУД У БОСАНСКОМ НОВОМ 
Конфискација имовине Ђогас Ибрахиму 

Н А темељу пресуде В О Ј Н О Г суда I V армије Суд. 
бр. 8/44 од 15 децембра 1944 године осуђен је Tvo-
rac Ибрахим син умр. Ибре и Селиле рођ. Џафић из 
Бос. Костајнице на конфискацију целокупне имови, 
не, по Закону o одузимању имовине у корист Др-
жаве. 

У смислу чл. 7 Закона o конфискацији позивају 
се трећа лица, да пријаве своја потраживање у по-
гледу споменуте имовине ово^е суду најдаље уроку 
од петнаест дана од дана објаве ове одлуке у „Слу-
жбеним листу". 

У смислу чл. 18 истог закона обав Jeu« гава се по-
родица осуђеног, која може одредити свела пуно-
м о ћ н и к ради заштите својик права, која ЈОЈ ПО чл. 
6 истог закона припада^'. 

Попису према чл. 20 тач. S закона на одре-
ђени дан имају присуством u су.-скот иза, 
сланика и пуномоћник уже неро.-" односно ста« 
раоц осуђеника, претставник па управе на-
родних добара, претставник М'.ес.;<;г н. о. и процје* 
нитељ. 

Број Кр-3/45. — Од Среског суда у Бос. Новом 
28 августа 1945 године. K 2633 1-1 

Конфискација имовине Даутовић Мехмеда 
На темељу пресуде Суда националне части у Ба. 

њој Луци opoj Снч, 20/45 осуђен'је Даутовић Мех-
мед из Бос. Новог на конфискацију у рату стечене 
имовине, по Закону o одузимању ратне имовине у 
корист Државе. 

У см. чл. 7 Закона o конфискација позивају се 
трећа лица да пријаве своја потраживање у погледу 
споменуте врсте имовине овоме суду најдаље у рок / 

Конфискација имовине Павловића Драгутина и Пауле 
На темељу пресуде суда за заштиту националне 

части, округ за Хрватско приморје у Сушаку од 15 
јула 1945 године број Кч. 7/45 осуђени су Павловић 
Драгутин индустријалец из Сушака и Павловић Пау-
ла жена Драгутина индустријалкиња из Сушаљка на • 
темељу члана 3 Одлуке o заштити националне части 
на конфискацију читаве имовине. 

На темељу чл. 7 Закона o конфискацији имовине 
позивају се трећа лица, да пријаве своја потражива-
ње у погледу споменуте имовине овоме суду најда-
ље у року од петнаест дана од дана објаве ове од-
луке у „Службеног листу". 

У смислу чл. 18 истог закона обавјештава се по-
родица осуђенога, која може одредити свога пуно-
м о ћ н и к ради заштите својих права, која јој по чл. 
6 истога закона припадају. 

Попису према чл. 20 тач. I споменутог закона на 
одређени дан имају присустовати поред судског, 
изасланика и пуномоћнк уже породице односно ста-
раоц осуђеника, претставник надлежне Управе на. 
родних добара, претставник Мјесног н. о. и процје. 
нитељ. 

Бр. Кр. 11/45. — Од Среског суда у> Бос. Новом, 
7 септембра 1945 године. K 2636 1-1 

KOTARSKI SUD U KARLOVCU 
Konfiskacija imovine Krovinović Nikole 

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje .konfiskacije radnje Krovi-
nović Nikole iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave , 
kod ovoga suda u Toku od 15 dana od dana objavljenja \ 
ovog oglasa. 

Br. Il K 665/46. « Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
14. veljače 1946* к 2595 1-1 
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Konfiskacija imovine Flojhar Julijane 
Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelokupnog 
gostioničarskog uređaja, inventara lokala »Union« u 
Karlovcu, vlasništvo Flojhar Julijane iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja 
ovog oglasa. 

Br. Il K 669/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
14. veljače 1946. K 2596 1-1 

Konfiskacija imovine Kučiš Josipa 
Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije cjelog dućana 
Kučiš Josipa, trgovca iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja 
ovog oglasa. 

Br. Il K 666/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
14. veljače 1946. K 2597 1-1 

Konfiskacija mlina i pilane Miljane Nikole 
Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije mlina i pilane 
za svim pripadajućim inventarom i 4 kom. svinja od 
120—160 kg. Mijavac Nikole iz Iračka. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja 
ovog oglasa. 

Br. Il K 644/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
14. veljače 1946. K 2598 1-1 

Konfiskacija imovine Karlovačke tvornice kože 
Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Karlo-
vačke tvornice kože iz Karlovca. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja 
ovog oglasa. 

Br. Il K 1301/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
26. veljače 1946. K 2599 1-1 

Konfiskacija imovine Prve Hrvatske štedionice d. d. 
podružnica Karlovac 

Kotarski sud u Karlovcu objavljuje, da je pokre-
nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine Prve 
Hrvatske štedionice d. d. podružnica u Karlovcu. 

Pozivaju se vjerovnici, da svoje tražbine prijave 
kod ovoga suda u roku od 15 dana od dana objavljenja 
ovog oglasa. 

Br. Il K 1302/46. — Od Kotarskog suda u Karlovcu, 
26. veljače 1946. K 2600 1-1 

Konfiskacija imovine Dioši Imre 
Kotarski su du Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Dioši Imra, sin Imra i Попе, rođ. 1888 u Do-
roslavu, gostioničar u Erdutu. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V. R. 220/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, l i 
veljače 1946. K 2606 1-1 

Konfiskacija imovine Matin Stjepana 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Matin Stjepana iz Erduta. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u 
roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovoga suda. 

V. R. 225/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. 
veljače 1946. K 2607 1-1 

Konfiskacija imovine Erk Dragutina 
Kotarski su du Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Erk Dragutina, sin Dragutina i Ante rođ. 
Angeli, rođen 1894 u Dalju. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovog suda. 

V. R. 204/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 19. 
veljače 1946. K 2608 1-1 

Konfiskacija imovine Beč Stjepana 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Beč Stjepana, sin Stipe i Marije r. Kovač, 
rođ. 1916 na pustari Floršic kod Osijeka, živi u Erdutu. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V. R. 127/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
l i . , veljače 1946. K 2609 1-1 

KOTARSKI SUD U OSIJEKU 
Konfiskacija imovine Lakšteter Ivke 

Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 
je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđene Lakšteter Ivke iz Osijeka. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji imo-
vine pozivaju se vjerovnici osuđene, da u roku od 15 
dana od dana objave ovog oglasa prijave svoja po-
traživanja kod ovoga suda. 

V. R. 277/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
12. veljače 1946. K 2604 1-1 

Konfiskacija imovine Vilhelm Johana 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje, da je pokre-

nuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđe-
nog Vilhelm Johaana iz Osijeka. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjeglog, da u roku 
od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanje kod ovog suda. 

R. 183/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. 
(veljače 1946. K 2605 1-1 

Konfiskacija imovine Andričević Josipa 
Kotarski sud u Osijeku daje ovime na znanje, da 

je pokrenuo postupak za izvršenje konfiskacije imovine 
osuđenog Andričević Josipa iz Aljmaša. 

Obzirom na • propis či. 7 Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici osuđenog, da u roku 
od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave svoja 
potraživanja kod ovoga suda. 

V. R. 114/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 12. 
veljače 1946. K 2610 1-1 

Konfiskacija imovine Ocić Jovana 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine Ocić Jovana, 
sina Đurina iz Dalja. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
pozivaju se vjerovnici istoga da u roku od 15 dana po 
objavi ovoga oglasa prijave svoja potraživanja kod 
ovoga suda. 

IV. R. 1997/45. — Od Kotarskog suda u Osijeku, 
29. prosinca 1945. K 2611 l- l 

Konfiskacija imovine Vina] Krešimira 
Kotarski sud u Osijeku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Vinaj Krešimira iz Dalja. 

Obzirom na propis či. 7. Zakona o konfiskaciji 
imovine, pozivaju se svi vjerovnici odbjeglog, da u 
roku od 15 dana, od dana objave ovog oglasa prijave 
svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 207/46. — Od Kotarskog suda u Osijeku, l i . 
siječnja 1946. K 2612 1-i 
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KOTARSKI SUD U KRKU 
Konfiskacija imovine Gršković Mile 

Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 
postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđene 
Crnković Mile pok. Antona, kućanice iz Vrbnika kbr. 224. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđene 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. 113/45. — Od Kotarskog suda u Krku, IO. stu-
denoga 1945. K 2594 1-1 

Konfiskacija imovine Volarića Antona 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje ivonfiskacije imovine osuđenog 
iVolarića Antona pok. Petra iz Vrbnika kbr. 166. 

Na osnovu či. 7. zakona o konnskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. 67/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 13. listo-
pada 1945. K 2593 1-1 

da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 124/45. — Od Kotarskog suda u Krku, IO. pro-
sinca 1945. K 2588 1-1 

Konfiskacija imovine Toić Ivana 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Toić Ivana pok. Stjepana iz Vrha kbr. 113. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskac1' 'T'vaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 61/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 28. listo-
pada 1945. K 2587 1-1 

Konfiskacija imovine Žic Rajmonda 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Žic Rajmonda pok. Lucije iz Punta kbr. 327/329. 

Na osnovu ci 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u токи od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. 88/45» — Od Kotarskog suda u Krku, 9. stu-
denoga 1945. K 2592 1-1 

Konfiskacija imovine Harbić Ivana 
Kotarski sud u Krku objavljuje d a ' je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfis*acue imovine o - ^ . o g 
Harbić ivana od Antona, pivničara iz Vrbnika kbr. 154. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. 119/45. — Od Kotarskog suda u Krku, IO. stu-
denoga 1945. K 2591 1-1 

Konfiskacija imovine Gršković Jerka pok. Petra 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Gršković Jerka pok. Petra, svećenika iz Vrbnika kbr. 223. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 66,45. — Od Kotarskog suđa u Krku, 26. listo-
pada 1945. K 2589 1-1 

Konfiskacija imovine Žic Vjekoslava 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Žic Vjekoslava pok. Dinka iz Punta kbr. 744. pobjelog; 
u Italiju. 

Na osnovu ČI. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u гохШ od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suđa. 

R. 84/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 23. listo-
pada 1945. K 2586 M 

Konfiskacija imovine Gršković Jerka 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Gršković Jerka pok. Antona »Kitica«, stud. agronomije 
iz Vrbnika kbr. 224. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđen 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 112/45. — Od Kotarskog suda u Krku, IO. stu-
denoga 1945. K 2585 1-1 

Konfiskacija imovine Tončić Dinka 
Kotarski sud u Krku objavljuje 'da je pokrenuo 

; postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Tončić Dinka pok. Henrika iz Malinske kbr. 71. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

K. 185/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 25. listo-
pada 1945. K 2590 1-1 

Konfiskacija imovine Dr. Milohnića Milana 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Dra Milohnića Milana iz Bogovića. 

Na osnovu či. 7. ' o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 94/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9. stu-
denoga 1945. K 2584 1-1 

Konfiskacija imovine Dekanić Antona 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo' 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Dekanić Antona od Antona i Kate rođ. Frgačić, rođ. 
24. veljače 1917. u Dragibaški, kotar Krk. 

Na osnovu či, 7. z"konn o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja' kod ovog suda. 

R. 48/45. — Od kotarskog suda u Krku, 5. rujna 
1945. K 2583 1-1 

Konfiskacija imovine Lovrić Lucije 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđene 
Lovrić Lucije pok. Mande, studenta iz Gariće kbr. Gl. 

Na osnovu či 7. zakona o konfiskaciji imovine i 1 

izvršen jt konfiskacije pozivaju se vjeî o Vilici r u d i n e 

Konfiskacija imovine Rrusić Mauricija 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Brusić Msuricija »Jovanić« iz Punta kbr. 136. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog? 
da u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoia Dokazivanja kod ovo?- suda 

R. 90/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9. stude-
noga 1945. K 2582 1-1! 

Konfiskacija imovine Žic Antona 
Kotarski sud il Krku objavljuje da je pokreriutf 

postupak za i zv r šu je konfiskacije imovine osuđenog 
Žic' Antona od Frana »Bravaričie« iz Puntat > 
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Na osnovu čl, 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dama od dana objave ovog oglasa pri-

bave svoja potraživanja kod ovog suda. 
R. 184/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 2. stude-

noga 1945. K 2581 M 

Konfiskacija imovine Harbić Nikole 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Harbić Nikole od Antona, pekara iz Vrbnika kbr. 154. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dama od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 118/45. — Od Kotarskog suda u Krku, IO. stu-
denoga 1945. K 2580 M 

Konfiskacija imovine Orlić Nikole 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
, Orlić Nikole pok. Ivana »Ladić« i od Marije rođ. Bone-
fačić iz Punta kbr. 843. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dama od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R 186/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 2. stu-
denoga 1945. K 2578 1-1 

Konfiskacija imovine Dujmović Ivana 
Kotarski sud u Krku objavljuje da јс pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Dujmović Ivana zvanog Stričić, sina Franja i Jele rođ. 
Andrinić, rod. 18. prosinca 1922 u Dragibaški, kotar Krk. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaciji imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 1:5 dama od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 52/45 — Od Kotarskog suda u Krku, 5. listo-
pada 1945. K 2511 1-1 

KOTARSKI SUD U HVARU 
Konfiskacija imovine Dujmović Petra i drugih 
Kotarski sud u Hvaru objavljuje, da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine: Petrić Ma-
rina pok, Jurja iz Velog Grablja na Hvaru pod Konf. 
5-45-3, Dujmović Petra pok. Nikole iz Hvara pod konf. 
10-45-3; Visković Ivama pok. Petra iz Brusja na Hvaru 
pod konf. il-45-6;Makjanić Petra pok. Antuna iz Svi-
rka na Hvaru pod konf. 25-45-9; Trešić-Pavičić Antuna 
pok. Nikole iz Vrban ja na Hvaru pod konf. 21-45-3. 

Pozivaju se svi vjerovnici kao i treća lica, da u 
roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa postave 
svoje zahtjeve kod ovog suda na imovinu, koja je bila 
u posjedu osuđenog lica. 

Isto tako poziva se uža porodica osuđenog lica, da 
se u istom roku prijavi sudu radi određivanja mini-
muma potrebnog za njihovo uzdržavnje. 

I br. 5-45. — Od Kotarskog suda u Hvaru, IO. 
siječnja lf lo, Rudine*.,, K 2492, M 

KOTARSKI SUD U NOVOM 
Konfiskacija imovine Saftić Vinka Antunova i Saftić 

Cecilije 
Kotarski sud u Novom ovime objavljuje da j> o d -

sudnom pravomoćnom presudom od 5. veljače 1946. Pr. 
27/46-3 presuđeno, da se sva imovina Saftić Vinka An-
tunova i Saftić Cecilije Vinkove iz Podskoča 59 odno-
sno 46, sada na bijegu, kao narodnih neprijatelja kon-
fiscira u korist države. 

Pozivaju se vjerovnici spomenutih, da svoja po-
traživanja u smislu či. 7 zakona o konfiskaciji imovine 
i o izvršenju iste prijave ovom sudu u roku od 15 dana 
od dana objave ovog oglasa u »Službenom listu« FNRJ. 

Pr. 27/46-4. — Od Kotarskog suda u Novom, 20., 
veljače 1946. K 2491 1-1 

Konfiskacija imovine Bon Vinka 
Kotarski sud u Krku objavljuje da je pokrenuo 

postupak za izvršenje konfiskacije imovine osuđenog 
Bon Vinka pok. Marka, postolara iz Punta kbr. 517. 

Na osnovu či. 7. zakona o konfiskaci j imovine i 
izvršenja konfiskacije pozivaju se vjerovnici osuđenog 
da u roku od 15 dama od dana objave ovog oglasa pri-
jave svoja potraživanja kod ovog suda. 

R. 87/45. — Od Kotarskog suda u Krku, 9. stude-
noga 1945. K 2579 1-1 

Konfiskacija imovine dr. Milorada Stražnickog Ivanova 
Kotarski sud u Novom objavljuje, da je presudom 

Okružnog suda za grad Zagreb od 19. studenoga 1945. > 
br. Kz. 549/45. Dr. Milorad Stražnicki Ivanov, profesor > 
u Zagrebu proglašen krivim, da je kao član upravnog: 
odbora Bankovnog društva za Hrvatsku privredno sa-
rađivao sa okupatorom i neprijateljem na t a j način, što 
su on i ostali velikim razmjerima financirali trgovinu 
sa Njemačkom, pružali garancije njemačkim i ustaškim 
tvrtkama i odobravali im velike kredite i tako stavljali; 
na raspolaganje znatna novčana sredstva okupatoru i 
neprijatelju, pomažući time jačanje njihove ekonomske 
snage i ratnog potencijala, čime su počinili zločin it 
či. IO zakona o krivičnim djelima protiv naroda i / ža-
ve, s česra se kažnjava sa 5 godina lišenja slobode s 
prinudnim radom, 5 godina gubitka političkih i gra-
đanskih prava te konfiskacijom imovine. 

Pozivaju se vjerovnici spomenutoga, da prijave 
ovom sudu svoja potraživanja u smislu či. 7 zakona 
o konfiskaciji i o izvršenju iste u roku od 15 dana od 
dana ovog oglašenja u Službenom listu FDRJ. 

Pr. 48/46-2. — Od Kotarskog suda u Novom, 22. 
veljače 1946. 

KOTARSKI SUD U BAKRU 
Konfiskacija imovine Cticulić Lucije 

Objavljuje se, da je pred ovim sudom pokrenut 
postupak konfiskacije imovine Cuculić Lucije Marti-
nove, žene Dragutina iz Kukuljanova, kotar Bakar, pa 
se ovime pozivaju njezini vjerovnici, da u roku od 
15 dana od dana ove objave u »Službenom listu«, pri-
jave ovom sudu svoja potraživanja. 

Gr. 114/45. — Od Kotarskog suda u Bakru, 14. 
siječnja 1946. K 2732 l-l 

KOTARSKI SUD U SISKU 
Konfiskacija imovine štirmer Josipa 

Kotarski sud u Sisku ovim daje na znanje, da je 
poveden postupak za konfiskaciju imovine СЛ mer 
Josipa iz Siska. 

Pozivaju se vjerovnici, da prijave svoja potraži-
vanja u roku od petnaest dana kod ovog suda. 

Posl. br. 19/46. — Kotarski sud u Sisku, 29. si-
ječnja 1946, K 2733 l-l 

KOTARSKI SUD U KRIŽEVCIMA 
Konfiskacija imovine Stipić Stjepana 

Kotarski sud u Križevcima objavljuje, da je te-
meljem, pravomoćne izvršne presude Okružnog suda 
u Bjelovaru od 25. srpnja 1945. br. K. II. 33/45 po-
veden postupak kod ovoga suda za konfiskaciju star 
klarske radnje Stipić Stjepana iz Križevaca. 

Uslijed toga pozivaju se svi vjerovnici imenova-
nog, da u roku od 15 dana prijave svoja potraživanja 
kod ovoga suda. 

K. II. 33/45. — Od Kotarskog suda u Križevcima, 
IG, siječnja 1546. K 2734 1-1 
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KOTARSKI SUD U DVORU NA UNI 
Konfiskacija imovine Stanković Mate, Dragana i Stefana 

Kotarski sud Dvoru na Uni objavljuje da je na 
osnovu či. 28 toč. I. Zakona o konfiskaciji povodom 
prijave Kotarskog odbora u Dvoru na Uni presudom 
od IO prosinca 1945. god. bruj I 111/45 presudio Stan-
ković Matu, Dragana i Stefana kbr. 2 iz Divuše na 
konfiskaciju imovine i idealnih dijelova imovine, koje 
imaju u zadrugi Stanković kbr. 2 iz Divuše te da je 
protiv presuđenih poveo postupak za sprovođenje kon-
fiskacija. 

Pozivaju se svi vjerovnici presuđenih , da u roku 
od 15 dana od dana proglašenja ove objave, kod ovoga 
suda prijave svoja potraživanja, koja imadu protiv pre-
suđenoga. 

Posl broj J-111/45. — Od Kotarskog suda u Dvoru 
na Uni, IO prosinca 1945. K 2688 1-1 

СРЕСКИ СУД У НОВОМ САДУ 
Конфискација имовине Такач Фр^ње 

Срески суд одредио je спровођење конфискација 
покретне и непокретне имовине млд. Такач Фрање 
из Старог Футш a. те стига позива повериоце, да У 
року од петнаест дана пријаве овоме суду своја 
истраживања у погледу конфисковане имовине. 

Кфц. бр. 1878/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду. K 2570 1-1 

Конфискација имовине Такач Андрије 
Срески суд одредио je спровођење конфискација 

покретне и непокретне имовине малод. Такач Ан-
дрије из Старог Футо! a, те стога позива повериоце, 
да у року од петнаест дана пријаве овоме суду своЈа 
истраживања у погледу конфисковане имовине. 

Кфц. бр. 1757/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду. K 2569 1-1 

Конфискација имовине Нађ Фрање Александра 
Срески суд одредио je спровођење конфискација 

покретне и непокретне имовине Нађ Фрање Алек-
сандра из H O B O I Сада, те стога позива повериоце, 
да v року од петнаес! дана пријаве овоме суду 
своја истраживања У погледу конфискације имовине. 

Кфц. ор. 781/45. — Од Среског суда У Новом 
Саду, 4 фебруара 1946 године. K 2565 1-1 

Конфискација имовине Бенчи Павла 
Срески суд одредио је спровођење конфискације 

покретне и непокретне имовине Бгнчи Павла (син 
Павла) из Руменке, те стога позива повериоце, да у 
року од петнаест дана пријаве своја истраживања 
овоме суду у победу конфисковане имовине. 

Кфц. бр. 1734/45. — Од Среског суда у Новом 
Саду. K 2567 1-1 

Конфискација имовине Санто Јаноша 
Срески суд одредио jie спровођење конфискације 

покретне и непокретне имовине Санто Јаноша, из 
Н О В О Ј Сада, те стога позива повериоце, да у року 
од петнаест да:*а пријаве овоме суду своја истра-
живања у погледу конфиска.ци*е имовине. 

Кфц. бр 1/46 — Од Среског суда у Новом 
4 фебруара 1946 године. K 2566 1-1 

ОКРУЖНИ СУД У ПАНЧЕВУ 
постављења с к р о т е а 

Мајхел Јулијана рођена Менеши из Вршца, под-
нела je против Мајхел Франца тужбу ради развода 
брака. 

lio овој тужби одређено је рочиште за 26 март 
1946 Једине у IO часова. 

Како je боравиште туженог непознато поставља 
му се ради заштите његових права за скрбника др. 
Душан Pааивојевић, адвокат из Панчева, кој« ће га 

заступати на његов трошак и опасност, док не дође 
пред суд или не именује пуиомоћника. 

Бр. По-229/46. — Од Окружног суда у Панчеву, 
15 фебруара 1946 године. K 3268 1-1 

Тужиља Гринвалд Вера, рођена Волф кројачица 
из Вршца, поднела је против туженог Гринвалд Ос-
кара из Вршца тужбу ради развода брака. 

По овој туже« одређује се рочиште за 29 март 
1946 године у 10.30 часова. 

Како је боравиште туженог непознато поставља 
му се ради заштите његових права за скрбника Илија 
Атанацковил, адвокат из Панчева, К О Ј И ће га засту-
пати на његов трошак и опасност, док не дође пред 
суд, или не именује пуномоћник. 

Бр. По-140/46. — Од Окружног суда у Панчеву, 
23 фебруара 1946 године. K 3048 1-1 

СРЕСКИ СУД СРЕЗА ПРОКУПАЧКОГ 
У ПРОКУПЉУ 

Конфискација имовине Спасоја Ристића и других 
Срески суд Среза прокупачког у Прокупљу од 

31 јануара 1946 године Кфц. бр. 126, 132, 125, 124, 
128, 129, 134, 120, 121, 122, i23, 133/46 решио „е да се 
спроведе конфискација целокупне покретне и не-
покретне имовине народних непријатеља и то: Спа-
соја Ристића, из Југовца, Сибина Филиповића из 
Белогоша, Драгољуба Недељковића из Г. Топонице, 
Радомира Алексића из i'. Речице, Александра и 
Миодрага Ђурковића, Милорада Кнежевића, Јеврема 
Недељковића из Белољича, Станислава Поповића, 
Боривоја Вековића, Видосава Стојића из Бресничића, 
Станимира Петровића из Г. Речице и Живојина 
Ђорђевића из Бресничића. 

Овим огласом се позивају сви повериоци да У 
року од петнаест дана пријаве своја истражувања 
у противном сносиће законске последице. 

Од Среско! суда Среза прокупачког у Про«-
купљу, 31 јануара 1946 године. K 2510 1-1 

СРЕСКИ СУД У ТУЗЛИ 
Конфискација имовине Матеш Барбаре и других 

Код Среског суда у Тузли води се поступак 
по Закону o конфискацији против: Матеш Барбаре 
рођене Андреаси из Тузле, — Франц Рајцера, Јозе-
фова из Тузле, — Милке Мангер рођене Гру син a из 
Тузле, — Берг Јурице и Берг Мери пок. Лудвига из 
Тузле, — Конрад Рудолфа пок. Рудолфа, — Стеи-
метз Ане, рођ. Конрад и Хермине Хакенслер рођ.' 
Конрад сви из Манеза, Хелене Кланцер — Конрад из 
Тузле, — Делдена Владимира пок. Еугенија из За-
греба, Узеирбеговић Едхема УД. Салихаге из Маг-
лаја, Милана Марковића пок. Јове из Тузле, — 
Мервар Бранка пок. Ивана из Тузле, — Хофбауер 
рођ. Мервар Милке из Тузле, — Алфреда Брауна из 
Беча као сувласника у творници М. Фишла и Синови 
у Креки и Касумовић Ахмета из Тузле. 

Позивају се повериоци горе наведених да у року 
од петнаест дана пријаве своја истраживања против 
истих код овог суда 

Р-178/46-1. — Од Среског суда у Тузли, 25 фебру-
ара 1946 године. K 2514 1-1 

СРЕСКИ СУД У КАЛИНОВИКУ 
Конфискација имовине Гојковић Живка и других 

Срески суд у Калиновиќ врши конфискацлју 
имовине доле наведених лица* 

Гојковић Јове Живко из Пухарина, Ждрале Веса 
Благојева из Јажића, Нитић Милана Гаврова из 
Јажића. Ковач Мила Бранкова из Оиља, Марић Јозе 
Ђуровог из Обља, Трнка Фејзе Хаџина из Аргуда* 
Ковачевић Петра Милутина из Бреседовца и Рагуж 
Анђелка из Обља. 

Позивају се сви повериоци именованих да своја 
истраживања пријаве у року од петнаест дана 
овоме суду. 

Кфц. бр. 236—241, 267 и 266/46. — Од Среског 
суда у Калиновику. K 2515 A-i 
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НАМЕНА БАНКА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕ-
ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛВИЈЕ ФИЛИЈАЛА У ПЕТРОВ-

ГРАДУ 
Окружни суд у Петровграду објављује овим да 

је данас донео следећи 
З а к љ у ч а к 

Поводом предње пријаве a на основу Закона o 
изменама Закона o Народној банди бивше Краљеви-
не Југославије од 17 јуна 193Ј године са изменама 
и донунама од 14 септембра 1940 године изгласаног 
од Савезне скупштине и Скупштине народа ^стако-
творне скупштине на дан 15 јануара 1946 године 
обнародованом у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 6 
од 18 јануара 1946 године и огласа своје Централе 
у Београду o регистрован^ промена назива фирме 
'бр. 15533 2 од I фебруара 1946 године, потврђеног 
код Окружног суда за град Београд у Београду под 
Фи. бр. 52,46 од 5 фебруара 1946 године објављеног 
у „Службеном листу" бр. 13 од 12 фебруара 1946 го-
дине наређује се да се у овосудски регистар за 
друштвене фирме у свесци V изврши следеће убеле-
ж е н а : брише се досадашњи назив фирме „Народна 
банка Краљевине Југославије филијала у Петров-
граду" a убележава се нови назив фирме „Народна 
банка Федеративне Народне Републике Југославије 
филијала у Петровграду". 

Надаље убележава се брисања имена досада-
шњих овлашћених на потпис фирме службеника То-
доровића Здравка и Чељуске Стевана, a убележава^ 
се право колективног потписивања фирме банкине, 
и то: Ђорђу Томићу в. д. управника филијале, Све-
колику Попову, чиновнику, a у отсуству једног од 
њих Зорна лазарев, чиновнику исте филијале, е там 
fca пословне потписе стављају испод штамбиља фир-
ме у исто онако како су их код суда депоновали и ria 
основу истога настале промене спровео у свесци V 
рвосудског регистра за друштвене фирме. 

Бр. фд. 757/46/23. — Од Окружног суда у Пе-
троеграду, 23 фебруара 1946 године. 7997 1-1 

ДРУЖЕСТВ& И ЗБОРОВИ 
МАЧВАНСКИ КРЕДИТНИ ЗАВОД У ШАПЦУ 
Позива своје акционаре на двадесет први ре-

довни годишњи збор, КОЈИ ће се одржати у недељу 
28 априла 1046 године у IO часова пре подне у своме 
локалу Карађорђева улица брод 3. 

Дневни ред: 
I') отварање збора са избором делавође, три 

акционара за бројење гласова и потписивање за-
писника; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора са завршним рачунима за 1945 годину; 

3) одлука збора o раду и давање разрешнице 
Управном и Надзорном одбору За рад и рачуне У 
1945 години; 

4) предлози у смислу чл 43 и 52 наших правила; 
5) избор потребног броја чланова за Управни и 

Надзорни одбор према чл. 19 и 27 правила. 
Акционари који желе учествовати на овом збору 

дужни су положити своје акцизе или признанице од 
Предатих акциза овлашћеном заводу за чување вре-
дећих папира најдаље на три дана пред збор и то 
до 24 априла 1946 године. 

17 марта 1946 године, Шабац. 
. 3267 1-3 Управа 

БОЉЕВАЧКА ПРИВРЕДНА БАНКА A. Д. 
ИЗ БОЉЕВЦА 

'Одржаће ХХХШ редовну годишњу скупштину 
'својих акционара на дан 28 априла 1946 године 
у IO часова пре подне у своме локалу У Бољевцу са 
^следећи*! дневним редом; 

1) избор деловође и тр« члана за оверу за-
писника; 

2) читање биланса са извештајем Управног и 
Надзорног одбора за рад и рачуне 1945 године; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне 1945 године; 

4) избор 5 чланова Управног и 2 члана Надзор-
ног одбора; 

5) решавање o предлозима акционара који се 
поднесу на основу члана 42 тач. 7 правила банчииих. 

Позивају се акционари да изволе депонова ги 
своје акције у канцеларии банчиној до 24 априла 
1946 године закључно. 

Ако' се скупштина одређеног дана због недо-
вољног броја акциЈа и акционара не би могла одр-
жати, онда ће се иста одржати 8 маја 1^46 године, 
са оноликим брОЈем колико тада буде заступљено. 

Бољевац, 14 марта 1946 године. 
9352 1-1 Управа 

ДУНАВ A. Д. ЗА ПРОМЕТ МАШИНА, МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА И ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, БЕОГРАД 

Позива акционаре на своју Vil редовну годишњу , 
скупштину, Koja ће се одржати 2S априла 1946 го- , 
дине у l i часова пре подне у друштвеним просто-
ријама у ул. Јанка Вукотића 17, са следећим днев-
ним редом. 

1) избор деловође и двојице бројача гласова, 
који ће уједно бити и оверачи записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o 
друштвеном раду и завршним рачунима за 1945 
годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору; 

4) утврђивање награда члановима Управног и 
Надзорног одбора; 

5) избор Управног и Надзорног одбора; 
6) евентуалне. 
Акционари К О Ј И желе присуствовати овом збору, 

дужни су најдаље до 24 априла 1846 године депо-
нова™ CBOje акције код Индустријске банке .Југо-
с л в и ј е a. д. (Банкарско друштво a. д. у ликвида-
ц и ј а , Београд, и поднети уверење надлежних вла-
сти да нису лишени активног и пасивног изборног 
права и права заузимања изборних функција у дру-
штвеним организацијама. 

Београд, 19 марта 1946 године. 
2980 1-3 Управни одбор 

ЛАЛОВСКА КРЕДИТНА БАНКА A. Д. У ЛАПОВУ 
Лаловска кредитна банка a. д. у Лапову одр-

жаће своју 19 редовну годишњу скупштину на дан 
28 априла 1946 године у Лапову у IO часова пре 
подне у својим просторијама са следећим дневним 
редом: 

1) избор деловође и три члана за оверу за-
писника; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o раду у пословној 1945 години; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) читање биланса и решење o губитку; 
5) решење o личним и материјалном издацима 

за 1915 годину; 
6) питања и предлози. 
Позивају се акционари да одређеног дана дођу 

на скупштину. Права на решавање имају они акцио-
нари који на три Дс:,на пре ек;, пилане депонују своје 
акције тј. 24 априла 1946 до 16 часова. 
2928 1-3 Управа 
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ТАЛАСПАПИР А. Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕ-
РАДУ ТАЛАСАСТОГ КАРТОНА И ХАРТИЈЕ 

У БЕОГРАДУ 
Одржаће свој V редовни збор акционара на дан 

26 априла 1946 године у друштвеним просторијама 
у Београду, Ђурићева ул. 26, у 11 часова пре подне 
са следећим дневним редом: 

1) избор деловође збора и 2 бројача гласова и 
оверача записника; 

2) извештај Управног одбора o раду у 1945 го-
дини; 

3) читање завршних рачуна и подела добити; 
4) извештај Надзорног одбора; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
6) избор Управног и Надзорног одбора и 
7) предлози акционара, ако их буде било. 
Депоновање акција до 20 априла 1946 године 

закључио. 
3005 1-3 Управа 

АУТО ПРОМЕТ A. Д. БЕОГРАД 
Одржаће своју редовну годишњу скупштину 

акционара, на дан 28 априла 1946 године у IO часова 
пре подне у улици Булевар Црвене армије 17, лево, 
први спрат, у Београду, са следећим дневним редом.: 

1) конституисање скупштине; 
2) читање биланса и извештаја Управног и Над-

зорног одбора и давање разрешнице; 
3) евентуални предлози. 
Позивају се акционари да депонују своје акције 

на друштвеној благајни до 25 априла 1946 године. 
Сваки акционар је дужан донети потврду на-

родне власти да није лишен бирачког права. 
22 марта 1946 године, Београд. 

3004 1-3 Управа 

i. ВИС ТРГОВАЧКО И УГОСТИТЕЛСКО А. Д. 
У ЛИКВИДАЦИЈА!, БЕОГРАД 

Позива акционаре на редован збор за 28 април 
1946 године у 11 часова, Булевар Црвене армије 130, 
са овим дневним редом. 

1) извор зборских функционера; 
2) извештај одбора, са билансом за 1945 и прво 

тромесечје 1946 године; 
3) давање разрешнице; 
4) предлог o подели добити; 
5) бирање чланова за оба одбора; 
6) евентуални предлози. 
Реверсе o депонованим акцијама предати у кан-

целар иј и друштва до 19 априла. 
2885 1-3 Ликвидациони одбор 

СМЕДЕРЕВСКА КРЕДИТНА БАНКА A, Д. 
БЕОГРАД 

Одржаће свој 67 редовни збор акционара у су-
боту k,/ априла 1946 године у 16 часова у Оанчином 
локалу у Београду, Теразије бр. 39 са следећим 
дневним редом: 

1) избор деловође и два бројача гласова и оверу 
скунштинског записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o ра^ 
ду и завршним рачунима у 1945 години, 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад у 1945 години, као и ранијим члано-
вима истих одбора у 1944 години; 

4) избор четири члана за Надзорни одбор; и 
5) питања и предлози. 
Акционари К О Ј И желе да суделују на збору, 

имају депонова™ акције или потврде банака, на бан-
чиној благајни у Београду најдаље до 24 априла 
1946 године до 12 часова закључно. Акционари fce уз 

потврду банака, или уз акције поднет« и уверене 
надлежних власти да нису лишени активног и па-
сивног права гласа. 
2894 1-3 Управа 

ЧИНОВНИЧКА БАНКА A. Д. БЕОГРАД 
Одржаће 41 редовни збор акционара 28 априла 

1946 године у IO часова пре подне у банчином ло-
калу Обилићев венац 27 у Београду са овим дневним 
редом: 

1) избор часништва; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора са билансом за 1945 годину. Примање извештаја 
и давање разрешнице Управном и Надзорном од-
бору за рад и рачуне у 1945 години; 

3) решавање o предлозима по чл. 45 банчиних 
правила; 

4) бирање потребног броја чланова за Управни 
и Надзорни одбор. 

Акционари, који желе да учествују на збору, 
имају депоновати акције или потврде банака Чинов-
ничкој банци најдаље до 24 априла 1946 године. 
2870 1-3 Управа 

ДУНАВСКО ТРГОВАЧКО ДРУШТВО A. Д. 
БЕОГРАД 

Позива акционаре на једанаести збор који ће се 
одржати 30 априла 1946 године у l i часова Краља 
Петра 30. 

Дневни ред: 
1) избор деловође и три оверача и бројача гла-

сова; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора за 1945 годину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за 1945 годину; 
4) избор једног члана за Управни и једног за 

Надзорни одбор; 
5) предлози и решавања по њима, ако их буде 

било (члан 26 друштвених правила). 
Позивају се акционари да депонују своје акције 

најдаље до 27 априла 1946 године. 
2974 1-3 Управа 

ТРГОВАЧКО ПРИВРЕДНА БАНКА A. Д. 
У СОКО БАЊИ 

Одржаће свој XV редован годишњи збор акцио-
нара на да« 14 априла 1946 године у IO часова пре 
подне у свом локалу са овим дневним редом: 

1) избор деловође и три члана за бројање гла-
сова и оверу записника; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора са билансом; 

3) решавање o добитку и губитку; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне у минулој години; 
5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор; 
6) предлог Управног одбора o ликвидација (пре-

станку рада) и избор Ликвидационог одбора. 
На збору могу присуствовати сви они акционари 

који на три дана пре збора своје акције депонују, 
банци на благајни. 

Ако не буде довољан број основне главнице 
пријављен држаће се други збор истога дана у 14 
часова са истим дневним редом који ће решавати 
пуноважно означене предмете са оноликим бројем* 
колико их се буде пријавило. 

26 фебруара 1946 године 
Соко Бања 

2340 2-3 Управа 

„ЗВЕЗДА" A. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ — БЕОГРАД I 
Одржаће ванредни збор акционара на дан 4 маја 

.Ц46 године у 16 часова после подне, у своји* 
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даријана Фабрисова улица бр. 8 у Београду, са овим 
дневним редом; 

1) конституисање збора; 
2) примање к знању биланса за 1945 годину који 

је поднео одређени делегат Министарства трговине 
п индустрије, као и читање извештаја Управног од-
бора; 

3) бирање управе и то: четири члана за Управни 
одбор. 

Позивају се акционари који желе учествовати на 
овом збору, да депонују акције код банке „Злати-
бор" t. д. у Београду најдаље до 30 априла 1946 го-
дине. 
2371 2-3 Управни одбор 

КЊАЖЕВАЧКА ЗАДРУГА ЗА КРЕДИТ И ШТЕДЊУ 
Одржаће XXXVIII редовни Збор акционара на 

дан 14 априла 1946 године у 9 часова пре подне у 
своме локалу са овим дневним редом: 

l i избор деловође и три акционара за бројање 
гласова и оверу записника; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o раду и рачунима за 1945 годину; 

3 | давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) предлози ако их буде било; 
Џ бирање Управно;1 и Надзорног одбора. 
Акционари који желе збору присуствоваги дуж-

ни су депоновати своје акције на благајни задруге 
на три дана пре састанка збора (односно потврде 
оних банака код којих се акције налазе у депоу). 

Књажевац, 15 фебруара 1946 године. 
5964 2-3 Управни одбор 

ПРИВРЕДНО A. Д. „ПРИВАД" У НИШУ 
Одржаће свој I редовни збор акционара на дан 

28 априла 1946 године у Нишу, у сали Удружења 
трговаца у ул. Пашићевој бр. 57, у 9 часова пре 
подне, са следећим дневним редом: 

1) избор деловође збора и 2 бројача гласова и 
оверача записника; 

2) извештај Управног одбора o раду у 1945 го-
дини; 

Ц читање завршних рачуна и подела добити; 
4) извештај Надзорног одбора; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
6) предлог Окружног народног одбора o откупу, 

акција од свих приватника и других акционара; 
7) избор Управног и Надзорног одбора и 
8) питања и предлози. 
Позивају се акционари да најкасније до 25 апри-

ла 1946 године депонују своје потврде на благајни 
Привредног a. д. у Нишу, улица Обреновићева бр. 52. 

Акционари ће уз потврду поднети и уверење 
надлежне власти o томе да нису лишени активног 
и пасивног права гласа. 
2605 2-3 Управа 

ТРГОВАЧКА БАНКА „ЛУВР" — ЗАЈЕЧАР 
'Одржаће 25 редовни збор акционара 14 априла 

1946 године у десет чассва у банчином локалу са 
дневним редом: 

1) изиор часништва; 
2) извештај Управног и Надзорног одбора са би-

лансом. Примање извештаја и давање разрешнице за 
рад и рачуне у 1945 години; 

, , 3) решавање o дневницама за дежурство и сед-
нице; 

4) предлози по члану 44 бирачких правила; 
' ' В ^ ^ р а њ с ч/равног и 1*аДо^рнси одбора. 

, Ш априла 1946 .године. 
tua а н а ' 

СРПСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРО-
МАШИНСКА ПРЕДУЗЕЋА (СКРАЋЕНО „СРПСКО 

АДЕМИ1) У БЕОГРАДУ 
Одржаће свој двадесетшести редовни годишњи 

збор акционара на дан 28 априла 1946 године у 11 
часова пре подне у својим просторијама у Београду, 
у Балканској улици бр. 21, са овим дневним редом: 

1) избор секретара збора и три члана за оверу 
записника и бројање гласова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o 
раду у 1945 години са читањем завршних рачуна за 
ову годину, претресање и решавање o истим; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор; 
5) предлози акционара у смислу друштвених 

правила, ако их буде било. 
Позивају се акционари, који желе да учествују 

на овоме збору, да депонују своје акције најдаље 
до на пет дана пре збора друштвеној благајни у 
Београду, Балканска улица бр. 21. 
2541 2-3 Управа 

РАДИО A. Д. 
Одржаће 25 априла 1946 године у l i часова, Кнез 

Михајлова 7, редовни збор акционара. 
Дневни ред: 

1) избор делоссђе и оверача; 
2) извештај Управног и Надзорног одбора за 

1945 годину, 
3) разрешница одборима; 
4) избор Управног и Надзорног одбора; 
5) предлози акционара 
Депоновање акција код Југословенског кредит-

ног завода, Кнез Михајлова 36, најдаље до 20 априла. 
2549 2-3 

ИНДУСТРИЈСКА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ A. Д. 
БЕОГРАД 

Одржаће на дан 14 априла 1946 године свој I ре-
довни збор акционара, са следећим дневним редом: 

1) избор деловиве збора и три акционара за ове-
раче записника и бројаче гласова; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o раду 
и завршним рачунима за 1945 годину и доношење 
одлуке o подели чисте добити; 

3) давање разрешнице члановима Управног и 
Надзорног одбора за њихов рад у 1945 годину; 

4) измене и допуне друштвених правила; 
5) избор Управног и Надзорног одбора; 
6) питања и предлози уколико их буде било. 
Збор ће се одржати у просторијама банке, Кра-

ља Петра ул. 21, у IO часова 
Сви акционари, који желе да присуствују збору, 

дужни су да своје акције депонирају на друштвеној 
благајни најдаље до IO априла 1946 године у 12 ча-
сова 

Београд, 2 марта 1946 године. Управа 
2001 3-3 

A. Д. ЗА ТРГОВИНУ СА ИНОСТРАНСТВОМ У 
БЕОГРАДУ 

Одржаће на дан 27 априла 1946 године у 16 ча-
сова ПО подне У СВО.И.М просторијама у улици Оби-
лићев Венац 17/11 шести редовни збор акционара са 
овим дневним редом: 

1) избор деловође и два оверача записника; 
2) читање биланса и извештаја Управног и Над-

зорног одбора и давање разрешнице; 
3) предлози чланова, који буду поднети до 20 

априла; 
4) избор 3 члана за Надзорни одбор. 
Позивају се акционари, да депонују своје акције 

на друштвеној благајни до 24 априла у подне. 
261;2 2>-$ ; ' ' f.r j Управа 
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„СТЕГ' А. Д. 
Одржаће IX редовни збор акционера на дан 

8 априла 1946 године у 5 часова после подне у дру-
штвеним просторијама, Ресавска ул. 62, Београд, са 
следећим дневним редом: 

Г) конституисање збора; 
2) извештај Управног и Надзорног одбора; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору; 
4) избор Управног и Надзорног одбора; 
5) промена правила; 
6) евентуалне, питања и предложи. 
Акционари који желе учествовати на овом збору 

дужни су депоновати своје акције на друштвеној 
благајни у Београду, најкасније до 4 априла 1946 
године до 12 часова. 

Београд, 28 фебруара 1946. 
2032 3-3 Управа 

КЊАЖЕВАЧКА ШТЕДИОНИЦА 
Одржаће 52-гу редовну годишњу скупштину 

својих акционара на дан 28 априла 1946 године, у 
9 часова пре подне, у своме локалу, са следећим 
дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за пребро-
јавање гласова и оверу записника збора; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
; бора o раду и рачунима за 1946 годину; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 1945 години; 

4) решавање o ликвидацији Штедионице, као и 
оних акционара који су на пет дана пре скупшгин-
ског састанка писмено поднели Управном одбору; 

5) избор чланова за Управни и Надзорни одбор 
и три члана за ликвидациони одбор. 

Акционари, КОЈИ желе учествовати на овој скуп-
штини, имају деионовати своје акције најдаље до 
24 априла 1946 године. 
5477 3-3 Управа 

ТРГОВАЧКО ИНДУСТРИЈСКО A. Д. „ИБАР" 
У КРАЉЕВУ 

Одржаће на дан 14 априла 1946 године у IO ча-
сова пре подне у просторијама гостионице „Цен-
трал" у Краљеву своју прву редовну годишњу скуп-
штину акционара са дневним радом: 

1) отварање збора и бирање секретара збора и 
два оверача зборског записника који су у исто вре-
ме и бројачи гласова; 

2) читање извештаја Управног и Надзорног од-
бора o раду са билансом за 1945 годину ; 

3) решавање o пословном вишку; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад у 1945 години; 
5) решавање o предлозима Управног и Надзор-

ног одбора и појединих акционара, који морају 
бити написмено поднети Управном одбору најмање 
на десет дана пре збора; 

6) бирање нових чланова Управног и Надзор-
ног одбора према одредбама Чл. 24 и 32 друштве-
них правила. 

Позивају се акционари да изволе учествовати на 
овоме збору е тим да су дужни своје акције - при-
времене потврде o упису и уплати акција депоно-
в а н на друштвеној благајни најдаље на три дана 
пре збора тј. закључно до IO априла 1946 године 
до 18 часова. Исто тако сваки акционар дужан је 
поднети уверење надлежне власти да није лишен 
активног и пасивног права у друштвеним органи-
зацијама, a у вези расписа Министарства трговине 
и снабдевања Србије, Трговачко одељење III број 
29171/45. 

Краљево, 8 марта 1946 године. 
2281 3-3 Управни одбор 

PREKOMORSKA PLOVIDBA D. D. SUŠAK 
Saziva na temelju odobrenja Ministarstva trgovine 

i opskrbe u Zagrebu, odjela trgovine od 7. marta 1946. 
godine br. 2434/B izvanrednu glavnu skupštinu dioni-
čara, koja će se održati na dan 3. aprila 1946 godine 
u IO Ул sati prije podne u društvenim prostorijama u 
Zagrebu, Jelačićev trg 10а/1П. sa slijedećim dnevnim 
redom: 

1) izbor ravnateljstva; 
2) izbor Nadzornog odbora. 
Prema navedenoj odluci Ministarstva trgovine i 

opskrbe »mogu prava, koja proizlaze iz posjeda dio-
nica, vršiti samo oni dioničari, čije su dionice propisno 
registrirane, te koji se mogu iskazati službenom pot-
vrdom nadležnih vlasti, da nijesu osuđeni na gubitak 
političkih i pojedinih građanskih, prava. 

Dioničari koji žele vršiti pravo glasa, imadu se 
iskazati potvrdom o tome, da su položili svoje dionice 
najmanje 8 dana prije glavne skupštine kod Zemalj-
ske banke za Hrvatsku u Sušaku ili Zagrebu. 

Ako se ne bi ova glavna skupština mogla održati 
zbog toga, što ne bude zastupana najmanje petina 
društvene glavnice, održati će se nova izvanredna glavna 
skupština u smislu ČI. 38. društvenih pravila sa istim 
dnevnim redom na dan 18. aprila 1946. godine na istome 
mjestu, u 10^ sati prije podne. Ta će skupština moći 
da punovažno odluči o svim točkama dnevnoga reda 
bez obzira na dio društvene glavnice, koji će* na njoj 
biti zastupan. 2513 3-3 

УДРУЖЕНА БАНКА A. Д. ШАБАЦ 
Одржаће III редован збор својих акционара на 

дан 28 априла 1946 године у 9 часова пре подне у 
банчино^ локалу, са дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) извештаји Управног и Надзорног одбора; 
3) давање разрешнице Управном л Надзорном 

одбору; 
4) предлози Управе; 
5) предлози појединих акционара који су благо-

времено поднети; 
6) избор чланова за Управни и Надзорни одбор. 
Депоновање акција до 24 априла 1946 године за . 

кључно. 
8260 3-3 Управа 

ПОДРИНСКА ЗЕМЉОРАДНИЦИ БАНКА A. Д. 
У ЛОЗНИЦИ 

Извештава своје акционаре да ће у недељу 7 
априла 1946 године у 9 часова пре подне у банчином 
локалу одржати ХХШ редовни збор акционара, са 
овим дневним редом: 

1) избор деловође и три акционара за бројање 
гласова и оверу зборског записника; 

2) извештај Управног одбора и Надзорног од-
бора o раду банке у 1945 години са закључним ра-
чунима; 

3) давање разрешнице Управном и Надзорном 
одбору за рад и рачуне у 19d5 години; 

4) избор шесторице чланова Управног одбора и 
избор четворице чланова Надзорног одбора на осно-
ву чл. I l и 20 банчиних правила; 

5) предлози Управног одбора и појединих ак-
ционара ако се пријаве на десет дана пред збор са 
тим предлозима. 

Депоновање акција за акционаре чије акције ни-
су депоноване код нашег завода до 2 априла 1946 
године до 17 часова. 

Ако се овог дана не јави довољан број акцио-
нара, други збор са истим дневним редом и на истом 
месту и у исто време одржаће се 17 априла 1946 го-
дине и одлуке овог збора биће пуноважне без об-
зира на број дошавших акционара. 

26 фебруара 1946 године 
Лозница 

7157 3-3 Управа 
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УДЕОНИЧКА ЗАДРУГА А. Д., БЕОГРАД 
Одржаће 41 редовну годишњу скупштину акци-

онара на дан 25 априла 1946 године у l i часова пре 
подне у просторијама Јадранско-подукавске банке 
K Београду, са овим дневним редом: 

1) конституисање скупштине; 
2) извештај o раду Управног одбора у 1945 го-

дини; 
3) извештај o раду Надзорног одбора у 1945 

години; 
4) давање разрешнице Управном и Надзорном 

одбору за рад и рачуне у 1945 години; 
5) избор чланова у Управни и Надзорни одбор; 
6) евентуални предлози. 
Акционари који желе учествовати на скупштини 

[дужни су депоновати своје акције најкасније до 
(укључиво 21 априла 1946 године и то на благајни 
Јадранско-подунавске банке у Београду, где ће им 
се издати потврда и улазнице за скупштину. 

Исто тако сваки акционар је дужан донети по-
тврду народне власти, да није лишен активног и па-
сивног бирачког права. 
2188 2-3 Управа 

БРАЋА П. ДИМИТРИЈЕВИЋ A. Д. БЕОГРАД 
Позива своје акционаре на пети редовни годи-

шњи збор друштва, који ће се одржати у суботу; 
27 априла 1946 године у 17 часова после подне у; 
друштвеним просторијама у улици Кнеза од Сембе-
рије број IO са следећим дневним редом: 

1) конституисање збора, избор деловође и дво-
јице акционара за бројање гласова, који су уједно 
и (берачи записника; 

2) извештај Управног одбора o раду друштва 
и читање биланса за 1945 годину; 

3) извештај Надзорног одбора; 
4) решавање o подели чисте добити; 
5) давање разрешнице Управном и Надзорном 

.одбору; 
6) избор четири члана Управног одбора на место 

отступелих којима је мандат истекао (чл. 33 дру-
штвених правила); 

7) избор Једног члана Надзорног одбора, на ме-
сто отступелог, коме је мандат истекао (чл. 38 дру-
штвених правила). 

Акционари, који желе да суделују на овом збору, 
морају у смислу члана 17 друштвених правила, да 
депонују своје акцизе на друштвеној благајни нај-
касније до 19 априла 1946 године, закључно. 
2713 2-3 Управни одбор 

БАЛКАН ОИЛ КОМПАНИЈА A. Д. БЕОГРАД 
Позива акционаре на девети редовни годишњи 

ебор на дан 27 априла 1946 године у 17 часова ио 
подне у Београду, Добрачина улица број 2/1 са овим 
^дневним редом: 

1) конституисање збора; 
2) читање извештаја Управног и Надзорног од-

бора са завршним рачунима за 1945 годину; 
3) давање разрешнице Управном и Надзорном 

[одбору; 
4) предлог Управног одбора за ликвидациЈу дру-

штва; 
5) избор Управног (Лшшидационог одбора) и 

Надзорног одбора; 
6) евентуални предлози. 
Позивају се акционари да депонују потррде де-

поновани* акција друштвеној благајни најдаље на 
Фри дан пре збора, 
2744 2-3 Управа 

ЈАГОДИНСКА БАНКА, ЈАГОДИНА 
Одржаће 36 збор акционара 28 априла 1946 го-

дине у 9 часова у банчиним просторијама са овим 
дневним редом: 

1) избор деловође и два оверача записника; 
2) извештај оба одбора o раду, и билансу за 1945 

годину; 
3) давање разрешнице одборима; 
4) избор чланова оба одбора по члану Д 27 и 

35 банчиних правила; 
5) предлози по члану 54 банчинЈих правила. 
Депоновање акција вршиће се на банчиној бла-

гајни до 25 априла 1946 године. 8345 2-3 

БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА A. Д. БЕОГРАД 
Позива своје акционаре на 45 редовни годишњи 

збор, који ће се одржати на дан 28 априла 1946 го-
дине у 10% часова пре подне у банчином локалу у, 
улици Кнез ^Лихајловој број 38 у Београду са овим 
дневним редом: 

1) конституисање збора, избор деловође збора 
и три потписника записника; 

2) извештај Управног и Надзорног одбора o раду 
и завршним рачунима у. 1945 години и давање раз« 
решнице одборима; 

3) решавање o евентуалној фузији; 
4) решавање o евентуалним изменама и допунама 

банчиних правила; 
5) предлози по члану 65 банчиних правила и 
6) избор потребног броја чланова у одборе. 
Акционари, који желе да суделују на збору, има-

ју депонова™ акциЈе или потврде банака, на банчи-
ној благајни најдаље до 22 априла 1946 године за-
кључно. 
2316 3-3 Управни одбор 

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ 
ЛИЧНА КАРТА Борзош Данице из Јагодине, огла-

шава се неважећом. 2956 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА на име Величков Миша број 

53929 оглашава се неважећом. 2920 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 913842 издата на име Сто-

јановић Р. Душана оглашава се неважећом. 
2921 M 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 780278 издата на име Бар-
барић Драго оглашава се неважећом. 2922 1-1 

ДОЗВОЛА за пиштољ калибар 9 мм. марке „Берета' 
број 566948 оглашава се неважећим. — Штаб И ни-
жињерске бригаде. 2924 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 00836 издата од Школе за 
везу Земун проглашава се неважећом. 2925 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од стране Среског народног 
одбора У Тополи под бр. 379 оглашавам неважећом. 
— Божидар Јевтинијевић земљорад. из Гор. Трнаве 

2926 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 792072 Пејковић Стевана 

и ВОЈНА КЊИЖИЦА број 731069 Бенка Самуила 
оглашавају се неважећим. 2923 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 877438 на име Модрић Бо-
жо оглашава се неважећом. 2901 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 461296 издата на име Даут-
беговић Ахмет оглашава се неважећом. 2902 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА 6poj 33442 издата на име Арна-
утовић Јусуфа проглашава се неважећом. 

2933 1-i 



Страна XIV — Број 25 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 26 март 1949. 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 31093 издата на име Иветић 
Боже оглашава се неважећом. 2904 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 03798 издата на име Ђурђе-
вић Тодора оглашава се неважећом. 2905 1-1 

УВЕРЕЊЕ o демобилизација број 87 издато на име 
Бебић Филипа Марије оглашава се неважећим. 

2903 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 554097 на име Манић Милу-
тина Миодрага из села Врбова Срез Врање, огла-

шава се неважећим. 2907 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 446641 издата на име Радић 

Милан оглашава се неважећом. 2910 1-1 
ВОЈНА КЊИЖИЦА број 524729 и УВЕРЕЊЕ o демо-

билизација број 1395 издати на име Кресовић / Ј афо 
оглашавају се неважећим. 2911 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 699952 издата на име Tom 
Станко оглашава сз неважећом. 2912 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 240747 оглаша-
вам неважећом. — др. Лазар Станојевић 

2937 1-1 
ПОТВРДУ за ношење признања храбрости и споме-

нице из 1941 године оглашавам неважећом. — Јово 
Станић. 5497 1-1 

ИНДЕКС и ЂАЧКИ ЛИСТ издате од Правног фа-
култета v Београду оглашавам неважећим. — Та-
хир Хаџић. 8421 1-1 

МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО издато од Дубровач-
ке гимназије 1941 године оглашавам неважећим. 
— Игор Палавичини. 2141 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ издато на име Ћосо Или-
јина Милка оглашава се неважећим. 2913 1-1 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 391597 издата на име Ан-
тонић Леополд, оглашава се неважећом. 2914 1-1 
ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 899578 издата на име Ра-

дивојчевић Илија оглашава се неважећом. 2915 1-1 
ВОЈНИЧКА К Њ И Ж И Ц А број 327447 издата на име 

Радови« Миливоја оглашава се неважећом. 
2916 1-1 

ВОЈНУ К Њ И Ж И Ц У број 371 и УВЕРЕЊЕ o демо-
билизација оглашава се неважећим. — Алић Ху-
сеин Бајрин из села Шија Срез Тешањ. 2917 1-1 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А број 926600 издата на име Ри-
бац Александар оглашава се неважећом. 2918 1-1 

ВОЈНА К Њ И Ж И Ц А на име Ановић Гавре бр. 5535 
оглашава се неважећом. 2919 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 673162 иа име Синчић 
Ивана оглашава се неважећом. 2908 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 940281 оглашавам не-
важећом. — Бранко POTKO. 2909 I-J 

ВОЈНА КЊИЖИЦА и ДОЗВОЛА ЗА ГРАД издата 
на име поручника Ћорлуке Славка изгубљене су и 
оглашавају се неважећим. 8060 1-1 

ИНВАЛИДСКО УВЕРЕЊЕ издато на име Цвијовић 
(Миленка) Милице, издато од Инвалидске комисије 
Војне болнице у Панчеву, изгубљено је и оглашава 
се неважећим. 7894 i - i 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Управног стсека Среског 
народни! одбора у Куршумлији под бр. 1292 огла-
шавам неважећом. 7430 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 573.191 издата од Мостарског 
ВОЈНОГ подручја на име Ибрахимпашића (Алије) 
Есада изгубљена je и оглашава се неважећом. 

7407 1-1 
ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ са РЕШЕЊЕМ O СТАЛНОЈ 

НЕСПОСОБНОСТ!! издату од Лекарске комисије у 
Сремско) Митровици 12 септембра 1945 године огла-
шавам неважећом, — Урош Радић, Ковин. 7432 1-i 

ОКРУГЛИ ШТАМБИЉ Дирекције државног поло- , 
привредног добра, Црвенка, ћирилицом, нестао је 
и оглашава се неважећим. 6707 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 721.438 издата на име Тра-
вина Миле изгубљена је и оглашава се неважећом* 

7804 1 - i 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 572.371 издата на име Анте-: 
љевића Милана изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 7Ѕ04 a 1-1. 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 715.848 издата на име Нодило 
Антуна изгубљена је и оглашава се неважећом. 

7804 6 1-1, 
БЕСПЛАТНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ КАРТЕ за превоз рад-

ника бр.: 314.016, 314.018 и 314.029 издате од VIH 
т. т. секције у Параћину на име Милићевића Пре-
драга, Динића Душака и Павићевића Александра 
изгубљене су и оглашавају се неважећим. — VIH т. 
т. секција у Параћину. 7809 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 304.899 оглашавам нева-
жећом. — Илија Р. Домазет. 7554 1-1; 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Месног народног одбора 
у Крепољину изгубио сам, па је оглашавам нева-
жећом. — Милутин Борђевић из Крепољина, Срез 
хомољски. 7555 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 470.223 издата на име Жунића 
Стјепана изгубљена је и оглашава се неважећом. 

7488 1 - i , 
ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 684.151 и ПЛАТНА КЊИ-

ЖИЦА бр. 77.593, серија »П« на име Јурчана Анте, 
канетана, оглашавају се неважећим. 7701 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО и легитимацију оглашавам нева-, 
жећим. — Добривоје Л а з а р е в ^ Каменица, Ниш. 

8423 1.1 
ЂАЧКИ ИНДЕКС оглашавам неважећим. — Тахир 

Хадровић, писар Окружног суда, Мостар. 
8421 г л : 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Народног одбора огла. 
шавам неважећом. — Ђорђе Пауновић, Ниш. 

8424 1-1 
ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Ниша 

оглашавам неважећом. — Господинка Стевановић, 
Цвијићева 22, Ниш. 8426 1-1 . 

ЛИЧНУ КАРТУ изгубио сам и оглашавам је нева. 
жећом. — Славко Л. Васић, из Ћуприје, Моравска 
број 29. 8046 1-1 

ОБЈАВА број 58052 издата на име Сретнев Алек-
сандра изгубљена je и оглашава се н е в а ж е ћ о м / 

7889 I .I l ' 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 117274 оглашавам неваже-

ћом. — Тодоровић Маринко, штаб IV прол. брк- -
гаде, Il пролет, дивизије, Битољ. 8420 1-1! 

ВОЈНИЧКЕ ИСПРАВЕ број 161 и 165 оглашавам не- > 
важећим. — Урошевић Живадин, Ћуприја. 8422 1-1!. 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ број 194 918 оглашавам не-
важећом. — Милутин Милетић, потпоручник, Бе-
ране. - 8425 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 738493/45 оглашавам нева.-
жећом. — Дренић Радован, Нови Сад, 8427 1-1! 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 199.372 па име Петровског 
Трајана Кире изгубљена je и оглашава се нева-
жећом. 7704 1-11 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 178897/45 на име Еминов* 
скот Абедика Шукри изгубљена је и оглашава се 
неважећом. • 7958 1.1! 

ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 965493 оглашавам не-, 
важећом. — Иван Ј, Јереб. 2Ј42 1-1) 
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ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 180011 изгубио сам и огла-
шавам је неважећом. — Крсто Дукић, Београд. 

2350 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 101179, издату од Војне ака-

демије, сада Пешадиског војног училишта, огла-
шавам неважећом. — Демуш Гутић. 2346 1-1 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ШОФЕРСКУ д о з в о л у 
бр. 105066 издату од Ауто пука у Београду изгу-
био сам и оглашавам их неважећим. — Миладин 
Ћирић, Београд. 2399 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 159579 издата на име Сто-
шића (Петра) Радомира погубљена је и оглашава 
се неважећом. 7939 1-11 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ Радисава Милор одавића по-, 
рудника бр. 183617 и Србислава Пиљојчића бр. 
61254 изгубљене су и оглашавају се неважећим. 

8042 l-l1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 859827 издата на име Јова-
новић Миливоја из Новог Милановца, Среза крагуј 
јевачког оглашава се неважећом. 8032 1-1 

ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА издата на име ПениК 
Ивана, потпоручмика, изгубљена је и оглашава се 
неважећом. 86986 1-1; 

ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА број 26664 на име Шћепа-
н о в е Милоша поручника, изгубљена је и огла-1 

шава се неважећом. 8698г 1-1' 
ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА број 514115 на име Јова-

новић Боре потпоручник^., изгубљена је и огла-
шава се неважећоим. 8698д 1-Г 

ВОЈНА ЛЕГИТИМАЦИЈА на име Вучић Николе, 
потпоручник^, изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 8698ђ 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 388025 и УВЕРЕЊЕ o де-
мобилизацији број 1134 издата на име Јокић Мике 
заставника, изгубљени су и оглашавају се нева-
жећим. 8698a 1-1' 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 298237 и УВЕРЕЊЕ o де-, 
мобилизацији на име Сунајко Лепосаве оглаша-
шавају се неважећим. 8698 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324289 оглашавам неваже-
ћом. — Урош Љубисављевић. 7812 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324686 оглашавам неваже-
ћом. — Милутин Лукић. 7812a 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324761 оглашавам неваже-
ћом. — Трифун Рашковић. 78126 I-1; 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324413 оглашавам неваже-
ћом. — Богољуб Павловић. 7812в 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324475 оглашавам неважен 
ћом. — Душан Бјелотомић. 7812г 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ издату од XXXI бригаде огла-
шавам неважећом. — Драгољуб Петровић. 

7812д U l 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324690 оглашавам неваже-

ћом. — Радомир Сремчевић. 7812ђ 1-1 
В01НУ КЊИЖИЦУ бр. 324795 оглашавам неваже-

ћом. — Србољуб Јовић. 7812е 1-1 
ВОЈНУ КЊИЖИЦУ издату од XXXI бригаде огла-

шавам неважећом. — Станоје Исаиловић. 
7812ж 1-1 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 324533 оглашавам неваже. 
ћом.— Крстивоје Степић. 7812з 1-1 

ОБЈАВУ o демо би лиз аци ЈИ изгубио сам и оглашавам 
је неважећом. — Милорад Савић из Лесковца, по-
шта Ваљево. 1-1 

ОБЈАВА бр. 35 Светомира Стевановића из Доњег 
Статовца, Среза пусторечког, оглашава се 
LIOM. 

БЕЛУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ бр. 697, 
оглашавам неважећом. — Борислав У. Брадић, сту-
дент права, Београд. 2333 1-1 

ОБЈАВЕ серије »A«, жуте: бр. 76.008 — на име Фи-
липи Никое Мирко; бр. 72.972 — на име Шарац 
Јована Мићо; бр. 72.533 — на име Стеља Николе 
Обрад, и бр. 72.394 — на име Дошен Мане Раде, 
оглашавају се неважећим. 7559 a I -1 

ОБЈАВЕ серије »A«, црвене: бр. 71.333 — на име Бура 
Марков Љубо; бр. 44.322 — на име Башић Јосипа 
Младен; бр. 71.331 — на име Микулић Рока Нико; 
бр. 71.459 — на име Шода Шарић Марко; бр. 71.447 
— на име Трбојевић Марка Петар и бр. 71.452 — 
на име Лукић Петар, оглашавају се неважећим. 

7559 1-1 
ЛИЧНА ЛЕГИТИМАЦИЈА бр. 51/45 издата од По-

морске команде Средњег Јадрана; ВОЈНА КЊИ-
ЖИЦА бр. 993.257 издата од Политичког одељења 
Команде Југословенске морнарице; ПЛАТНА КЊИ-
ЖИЦА, серија hb, бр. 42.040, издата од Финансиског 
одељења Команде Југословенске морнарице; ОБЈА-
ВА ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ Сплит—Београд 
if натраг, Серија »С«, бр. 75.651, издата од Команде 
'Југословенов морнарице и ПРИВРЕМЕНА ПО-
ТВРДА за ношење Споменице из 1941 године, из-
дата од VIH. корпуса на име капетана Зуанића Ј. 
Томислава изгубљене су и оглашавају се неваже-
ћим. 8290 1-1 

БЕЛУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ оглашавам неважећом. — 
— Живојин Исаковић, Косанчићев Венац 9. 

2279 1-1 
ЗАРОБЉЕНИЧКУ ОБЈАВУ издату од Прихватилишта 

у Суботици, ПОТВРДУ РАТНЕ ШТЕТЕ бр. 674/45 
и УВЕРЕЊЕ издато од Општине пешчанске изгу-
био сам и оглашавам их неважећим. — Влајко Ја-
шаровић, Пешчаника, пошта Корман, Срез мо-
равски. 6305 1-1 

ВОЈНЕ КЊИЖИЦЕ: бр. 392.448 — на име Коцет 
(Јосипа) Мирка; бр. 438.753 — на име Феиззловић 
(Шефкије) Шефкија и бр. 237.947 — на име Зувић 
(Тихомира) Љубише, изгубљене су и оглашавају 
се неважећим. 7552 1-1 

ВОЈНИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 239.120 издату од 
Управе војне болнице у Панчеву и УВЕРЕЊЕ O 
ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ издато од Санитетског оде-
љења Команде позадине III Југословенске армије 
оглашавам неважећим. — Василија Т. Безбрадица, 
Војна болница лаких рањеника, Панчево. 7702 1-1 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА издата од Команде Загребач-
ког војног подручја — Финансијски отсек, на име 
Хорватић Максо оглашава се неважећом. 7594 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 101.189 издата капетану Пи-
липовићу Ђоки и ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 101.619 
издата капетану Љубишићу Недељку оглашавају 
се неважећим. 6614 1-1 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА бр. РД 61.001 издата од Финан-
сиског отсека Команде позадине II пролетерске 
далматинске ударне бригаде на име поручника Мар-
четића Мићана оглашава се неважећом. 7994 1-1 

ПЛАТНА КЊИЖИЦА бр. РД 61.078 издата од Финан-
сиског отсека Команде позадине li пролетерске 
далматинске ударне бригаде на име потпоручник 
Славица Анте оглашава се неважећом. 7994 a 1-1 

ВОЈНИЧКА КЊИЖИЦА бр. 216.132 издата на име 
Витаса Миленка изгубљена је и оглашава се нева-
жећом. 8002 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 546 873 и УВЕРЕЊЕ бр. 1750 
од 5 септембра 1945 године на име Етверт Јаромира 
из Дарувара оглашавају се неважећим. 7445 l i 
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ВОЈНА КЊИЖИЦА бр. 646.507 издата на име Сабо 
Ђуро изгубљена је и оглашава се неважећом. 

7405 1-1 
ЖУТЕ ПУТНЕ ОБЈАВЕ серије »A«: бр. 57.294 — 

Иванковић! Гаје; бр. 79.158 — Чвркића Бранка; 
бр. 57220 — Топаловић Милице; бр. 57.224 — Ми-
тића Китана; бр. 57.264 — Кеглевића Мирослава; бр. 
79.194 — Чернова Симеуна; серије „См бр. 84.825 — 
Мишића Миодрага; Ор. 84.828 — Барловића Бранка; 
бр. 84.732 — Лазарева Лазе; бр. 84.633 — Ивано-
вића Војислава; бр. 84.543 — ХаЈрудимова Алек-
сандра; бр. 84.757 — Милановића Алекснадра; бр. 
84.7^6 — Кеглевића Мирослава, бр. 84.457 — Стан-
ковића Илије; бр. 84.718 — Јовића Боривоја; бр. 
84.733 — Жикића Александра; бр. 84.680 — Костића 
Радосава, бр. 84.697 — Аризановића Сотира; бр. 

. 84.754 — Ћирића Николе; бр. 84.854 — Спасића 
Александра; бр. 84.794 — Жуковског Јована, издате 
од Артилериског наставног центра бр. 2 — Крагу-
јевац — оглашавају се неважећим. 7449 1-1 

ВОЈНУ ЛЕГИТИМАЦИЈА Г. Пр. ОБЈАВУ O СТАЛ-
НОЈ НЕСПОСОБНОСТ И, ИНВАЛИДСКО УВЕ-
РЕЊЕ - ОДЛУКУ, ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ОРУЖНИ ЛИСТ и ЧЛАНСКУ КАРТУ УСАОЈ-а 
оглашавам неважећим. — Срећко Прокић, ученик 
УШ разреда гимназије, Крагујевац. 8274 1-1 

УПУТНИЦУ ЗА БЕСПЛАТНУ ВОЖЊУ бр. 000.038 
оглашавам неважећом. — Сестак Андрија, т. т. 

, радник, Суботица. 8263 1-1 
ОБЈАВУ O ДЕМОБИЛИЗАЦИЈИ издату од Нишког 

војног подручја оглашавам неважећом. — Боривоје 
Ничић, Ниш. 8265 l - l 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ 
оглашавам неважећим. — Павловић Милорад, Ниш. 

8272 1-1 
ПОТРОШАЧКЕ КЊИЖИЦЕ бр. 4847 и 4848 оглаша-

вам неважећим. — Цветко Станковић,, Крагујевац. 
8273 1-1 

МЕСЕЧНУ ЂАЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 3/45 на име 
Надежде Брковић, ученице I разреда Ћилимарске 
школе у Нишу оглашавам неважећом. — Надежда 
Брковип, ученица i разреда Ћилимариске школе, 
Јована Ристића 45, Лесковац. 8275 1-1 

В О Ј Н У К Њ И Ж И Ц У и У В Е Р Е Њ Е O Д Е М О Б И Л И З А -
Ц И Ј И оглашавам неважећим. — Јованка Петровић, 
Ниш. 8271 1-1 

СВЕДОЧАНСТВО o свршеном IV разреду основне 
школе у Дошо) Трнава 01лашавам неважећим. — 
СтоЈанка Радосављевић из Доа.е Трнаве, Срез алек-
синачки. 8270 1-1 

ЛЕ1ИГИМАЦИЈУ изда!у од Среског народног од-
бора — Отсек унутрашњих послова у Алексинцу, 
бр. 2225/45 оглашавам невади ћом. — Милија Миљ-
ковић, Делиград — Алексинац. 8269 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ »Р-2« оглашавам нева-
жећом. — Ђорђе Ђорђевић, Милоша Обилића 4, 
Ћуприја. 8268 1-1 

КУЋНУ ЛИСТУ оглашавам неважећом. — Стеван На-
стић, чиновник поште, Ћуприја. 8266 1-1 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 3786/45 издату од Команде гра-
да у Нишу оглашавам неважећом. — Александар 
Вучковип, пензионер, Ниш. 8264 1-1 

СИНДИКАЛНУ ЧЛАНСКУ КАРТУ бр. 115.3166816 
оглашавам неважећом. — Новаковић Бранко, Ћу-
прија. 8230 1-1 

ПРИЈАВУ РАТНЕ ШТЕТЕ оглашавам неважећом. — 
Боривоје Савић, Кушиљево — Свилајнац. 8262 1-1 

ВОЈНИЧКУ ИСПРАВУ бр. 327.606 оглашавам нева-
жећом, — Јевтић Живорад, Ниш. 3261 1-1 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ »К« оглашавам неваже-
ћом. — Сава Милојевић, Ћуприја. 6267 1-1 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 08939 издата на име Гајић1 

Светомира изгубљена је и оглашава се неваже-
ћом. 2135 1-1! 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ број 45469 издату од Југосло-
в е н о в армије оглашавам неважећом. — Даринка 
Божиновић. 2103 1-1, 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 361838 издата на име Ше. 
ристовски Адемов Алија изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 4684 I - I 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 362777 издата на име Ми* 
дошевски Е. Нау\: изгубљена је и проглашава се 
важећом. 4684a 1-1; 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 361886 издата на име Дав-
чевског С. Димитра изгубљена је и оглашава 
се неважећом. 46846 1-1< 

ВОЈНА КЊИЖИЦА број 361139 издата на име Ла . 
зевског Наумов Тоде изгубљена је и оглашава CS 
неважећом. 46845 l-li 

ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 238727 издату од Војне бол-
нице у Ковину оглашавам неважећом. — Ђорђевић' 
Велибор, магационер. 3333 I - li 

ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ бр. 769820 оглашавам^ нева-
жећом. — Брезомир Цветковић. 7565 1-1; 

А У Т О М О Б И Л И ^ ТАБЛУ бр. 275 са аутомобила 
марке »Плимут« за 1946 г о д и н у Министарство ино-
страних послова оглашава неважећом. 2389 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 434 издату од Среског народног 
одбора у Трстенику изгубио сам и оглашавам је 
неважећом. — Љубинко Илић, опанчар, Трстеник. 

2391 1-1 
ЧЛАНСКУ КАРТУ бр. 457 изгубио сам и оглашавам 

је неважећом. — Милан Крстић. 2388 1-1; 
ЛЕГИТИМАЦИЈА за снабдевање бр. 33.472 Надежде 

В. Петковић оглашава се неважећом. 2334 1-1 

ЛИЧНУ КАРТУ издату од Команде града Београда 
оглашавам неважећом. — Војислав Ђураковић, Кра-; 
љевића Марка 9. 2335 l - l 

ЛИЧНУ КАРТУ бр. 388/46 издату од Месног одбора 
у Кичеву изгубио сам и оглашавам је неважећом. 
Ајдар Осман, Зајас-Кнчево. 2337 l - l 

2 ПАСОША за 2 коња оглашавам неважећим. — Бо-
жидар Филиповић. 2338 1-1, 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ радничко-намештеничке 
задруге I рејона оглашавам неважећом. — Јован 
М. Гаћеша. 2339 1-1 

ДОЗВОЛУ сталног боравка издату од IV рејона 
оглашавам неважећом. — Александар Микичић, 
Мачванска 22. 2341 1-1, 

ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр 234371 за снабдевање изгубио 
сам и оглашавам је неважећом. — Банковић Љ у -
бинка. Босанска 14, 2343 1-1' 

ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г" бр. 87945/46 изгу« 
била сам и оглашавам је неважећом. — Надежда 
Живановић, Молерова 38. 2344 1-1 

Г & 5 Н О 
Пошто ме је моја жена Ружица Живановић", рођене 

Ђокић, напустила пре више од 2 године, то i« 
се одричем и не признајем никакве дугове*које 
направила од дана када ме je напунила. — Љуби-
сав Живановић, Земун, 3040 1-1 



Втори««, 26 март 1946. СЛУЖБЕН, .ЛИСТ Број 25 — Страна 265 

ке се внесат во даночната основица како приход за 
онаа година во која се наплатени; 

r j ) (1) посредните даноци (општиот и вкупниот 
данок на работниот промет, данокот на луксуз и 
трошарина), таксите, царините и ел., под услов сите 
овие издатоци да се фактично направени или по 
сметка p ез ер вие аки, да стоат во врска со работењето 
во дотична та година и да се содржани во бруто 
приходот. Ако овие издатоци се односот на некоја 
порано работна односно даночна година, не можат 
'да се признаат како одбиток од даночната основица 
ea годината во која се извршени, до колку порано 
можеле да се предвидат и резервисан а това не е 
направено. 

(2) Социјалните доприноси за болесничко то или 
пензиското осигуруење на нам е имениците се призна-
ваат како одбиток само во висина во која претприја-
тието е обвезно да, ги сноси по законот. 

(3) Премиите за ооигуруење зградите односно 
Просториите кои служат за обавуење привреде ат а 
дејност, премиите за осигуруење дук j а нит е, стоката, 
строевите и сл. од пожар, провалио крадење, про-
невера и др. 

(4) Приредите за односните комори, член армиите 
за присилни удружења и други обвезни давачки и 
издатоци; 

е) приходите од инострмство под условите пред--
видени во чл. 6 на Законот, т. е. под услов на ре-
ципроцитет и уз доказ да на нив во иеостраество 
е платен соодветниот непосреден данок; 

ж) пренесената добивка од претходните рабо-
тни години, која векје порано е обваната со данокот; 

з) сумите кои осигурителните претпријатија ги 
ставаат во премиски резерви по поедините гранки на 
осигурањата, како и каматите на такви резерви се 
[додека тие суми н се употребат за други цели. Овие 
премии се појавуат по билансите под назив „резер-
вна премија" („математичка резрва", „премијска 
причува") или под назив „преносна премија" („фонд 
на преносната премија"). 

(1) Како според постоекјите прописи за осигу-
руење в/иаииата на резервните премии к а ј осигуру-
ењето на животот мора секоја година да биде пре-
сметана, това резервирањата на име оваа премија 
безданочно ке се признаваат само до в и с и н а в а пре-
сметаниот износ. Доколку поради изв аир едните при-' 
лики нек j е биде возможно на осигурителните прет-, 
при јатна за некоја година да ја извршат оваа пре-
сметка, безданочно ке се признава резервата нај-
мноугу до 80% од вкупно уплатените премии за 
односната година по одбиток на реосигурањата. 

Но и во овој друг случај претпријатијата ке би-
дат должни накнадно да поднесат податоци ла де-
финитивна пресметка на резервните премии за одно-
сната година штом таа пресметка ке биде готова. 
Овие податоци ке се земат во оглед ири разрезот 
на данокот за годината во која се поднесени. 

(2) На име на премиските резерви кај осигуру-
ењата против елементарните штети, доколку не ке 
биде со посебен закон инаку одредена, може без-
дан очно да се признае најмногу 40% од вкупно 
уплатените премии во текот на работната година по 
одбитокот на реосигурањето. 

(3) И каматите на такви резервни фондови се 
одбиваат од даночната основица. Во овие камати 
спагјаат само оние кои припаѓаат на резервната 
премија (на математичката резерва), и това само 
кај осигуруењето на животот, оти, обично на крајот 
на секоја година, на износот на р е з е р в а т а премија 
се додава камата најмногу 4—5% заради пој акиу-, 
elbe на таа резерва. Спрема ова, сите останали врсти 
камати кои друштвото пи прима се сметаат по при* 
£од на друштвото и подлежуат на плакјање данок. 

(4) Сите напред поброени врсти на премините 
резерви, како и каматите на такви резервни фондови, 
gf уважава ат ада ШШЛ^Ш m даночната рска-

вица се дотогај додека тие суми не се употребат за 
други цели. Да би можело ова да се контролира, 
осигурителните друштва ке бидат должни по смет-
ката на губиток и добивка за секоја работна година 
сите врсти на примените резерви од поминатата го-
дина да ги покажат како добиток (приход) по 
лансот на текукјата работна година, а сите дотации 
на овие резервни фондови од приходот за текукјата 
работна година друштвата имаат да ги покажат како 
долг (пасива) по билансот на таа година,; 

и) секој губиток и издаток ко ј се чини ва терет 
на векје ода.ноче:ниот фонд. 

(1) Да би можело ова во пракса правилно да се 
спроведе, треба да се знае да има фондови: 1) кои во 
целост се векѓе оданочени, 2) кои во целост се не-
оданочени и 3) кои делимично се оданом ени а дели-
мично се неоданочени. 

Покрај това во секој конкретен случај треба да 
се утврди уште и: 

да ли трошењето од некој од пре,дните фондови 
е извршено во цели кои даночно се уважаваат, и 

да ли трошењето од некој од предните Лондови 
е извршено во цели кои даночно не се уваокаваат. 

Спрема това треба да се постапи на следните 
начини: 

(а) ако трошената се вршат во цели кон даноч-
но се уважаваат, не можат да се внесуат во даночна 
основица, без оглед на това да ли тие трошења се 
вршат на терет на оданочениот, неоданочениот или 
мешовитиот фонд; 

(б) ако трошената се вршат од оданочениот 
'фонд во цели кои даночно не се уважаваат, нема да 
Се внесуат во даночна основица; 

(в) ако трошењата се вршат од мешовитиот фонд 
во цели кои даночно не се уважаваат, мораат пропор-

ционално да се поделат според односот на оданоче-
ниот и неоданочениот дел на фондот и да се уважи 
оној дел на трошењето што пагја на оданочениот 
дел на фондот. На пример: в>о резервниот фонд од 
100.000 д. е содржано 20.000 д. оданочени и 80.000 д. 
неоданочени резерви. Од тој фонд претпријатието 
покрива некој губиток од 10.000 д. Оваа сума нај-
прво има да се подели сразмерно на оданочените 
и неоданочените резерви (X : 10.000 — 20.000 : 100.000), 
според тоа отпагја од 10.000 д. на оданочените ре-
зерви износ од 2.000 д., а на неоданочениот износ од 
8.000 д. Ако сега конкретно се работи за еден издаток 
кој даночно не се уважава, тогај износот од 8.000 д» 
ке се внесе во даночната основица. 

(2) Кај народните одбори кои вршат разрез на 
данокот на правни лица ке се води евиденција за со-
стојбата на резервните фондови на секое претприја-
тие од односната територија, од која ке се видат 
посебно износите на одакочените, неоданоченнте, и 
(мешовитите фондови. 

Од оваа евиденција мора да се види на каков 
начин се постапило при разрезот на данокот, одно-
сно при утврдуењ- то даночната основица, со проме-
ните што настанале во текот на годината пооади до-
тациите односно трошеното на резервните Фондови.-
Во таа цел ке се гсолзуат податоците од евиденции-
те кои векје постоат, во противно ке се утврди со* 
стојбата на фондовите и категорисањето со м е ђ у -
собно објасниење со даночниот обвезник; 

j) освен напред наведените одбитоци, се призна-
ваат и сите други фактично направени издатоци кои 
служиле на стечуење приход доколку не се изземени 
по чл. 34 на Законот. Овде довогјаат нарочно: т р -
и к о в и т е за огрев, осветлуење, канцелариски мате-
ријал, поштански, телеграфски и телефонски трош-
кови, трошкови за одржуење зградите и простории-
те кои служат за работење, ако со това не се уго-
лемуе вредноста на имотот, трошкови за одржу-
ење мртвиот и живиот инвентар, судски трошкови 
{ако не се во врска со утужуењето на барањата), 

адвокатски трошкови, трошкови за одржуеље скут. 
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штините (трошкови за огласуење, пријави на судот, 
штампање извештаите, огласуења на билансот), тро-
шкови на реклама, патни трошкови кои фактичну ce 
направени во уобичаените граници и биле потребни 
за постигнуење добивка. Исто така ке се признаат 
и сите други издатоци доколку се во врска со рабо-
тењето и доколку се движат во уобичаените граници, 
што ке се цени за секој конкретен случај. Што се 
однесуе до оснивачките трошкови, и оние начелно се 
признават како режија, но не можат одеднаш да 
се отпишат, туку најмалку во текот на пет година. 

4) кај приходот од имотните права се призна-
ваат трошковите што се фактично направени во вр-
ска со постигнуење приходот. Во трошковите на 
оваа врста спагјаат и амортизационите трошкови 
•на алатот и материјалот, што се утрошени во созда-
вањето изворите на проходот (на пример за создал 
вање патенти и патентно право и ел.). 

б) Кај приходот што начелно подлежуе на да-
нок по одбиток не се (признаваат никакви одбитоци 
на име режиските трошкови. Со исклучение, само кај 
приходот од односот на службата се признаваат на-
кнадите на трошковите (онерозни принадлежности) 
кои се изземаат од даночната основица на донокот 
по одбиток. 

Уз членот 34 
Што не може се одбие од бруто приходот пр« 

утврдуењето чистиот приход 
Не тежат како одбитоци по членот 33 на Зако-

нот да се признаат: 
1) сумите употребени од текукјите приходи за 

уголемуење претпријатието или дукјанот, за уголе-
муење работниот капитал или за израмнуење дол-
говите. 

(1) Под уголемуење имотот се разбира како по-
раст на имотот во смисла на умножуење имотните 
предмети (на пример купујачка земјиште, зидање 
згради од текукјиот -приход), така и уголемуење 
имотот во смисла на прошируење претпријатието (на 
пример улагање приходот во нови инвестиции, на ме-
лиорации, а такугјере и на исплата долговите на прет« 
пријатне). 

(2) Ако издатоците на уголемуењето имотот не 
се покриваат од текукјите приходи, туку за нив се 
употребуат сумите од основниот или позајмениот 
капитал или сумите од оданочените резервни фон-
дови, тогај употребените суми не влегуат во дано-
чна основица. 

(3) Расходите за мелиорации се додаваат на чи-
стиот приход доколку со ним се уголемуе вредноста 
на имотот. Да ли пак овие издатоци се јавуат како 
текукји оправки (за нужно одржуење) или како 
издатоци зз ттолемуење вредноста на имотот, се 
решава во секој посебен случај според конкретните 
прилики. На пример бојадисуење оградата, кровот 
и ел. мора да се уважи, но замената на старата ог-
рада, стариот кров со нов се смета како оправка 
која ја уголемуе вредноста на имотот и расходите за 
неа се додаваат на чистата добивка по билансот; 

2) платените или резервисаните непосредни и 
месни даноци за своја или тугја сметка. Непосред-
ните данон,: се данок на доходок и данок на наслед-
ства и подароци: 

3) тропковите на стопанството на даночниот об-
везник, макар во која форма; 

4) каматите на целокупниот уложен сопствен 
капитал. 

Како сопствен уложен капитал се сметаат салоо 
сопствените средсва (имот) кон припаѓаат на да-
ночниот обвезник, а кои се уложени во имотни пред-
мети1 или имотно право, однсно во привредно- те. 
ковинске) работење како извор на данокот на под-
ложниог приход. Така, на пример, сопствен е ка-
питалот кај акционерските друштва и командитните 
друштва на акции основната главница, општиот ре-
зервни фонд и сите останали прави резервни фон-
дови со кои претпријатијата слободно располага!, 

потоа пренесената добивка од минатата година; кај 
задругите — сумата на уплатените удели на задру-
гарите и сумата на нивната штедња; кај друштвата1 

со ограничена гаранција и рударските друштва — 
темелните уплати односно вредноста на куке заедно 
со доплатите; кај останалите претпријатија, Дук-
јаните и занимавањата — сопствените средства што 
се вложени во нив; 

5) губитоците од предходните работни години. 
Во смисла одредбите чл. 31, то, 2 буква ж) чл. 33 

и точ. 5 чл. 34 Законот, приходите на секоја даночна 
односно работна година преставуат посебна даночна 
основица, па приходите од една година можат да 
бидат теретени само со оние издатоци кои ја те-
ретат работната година чиј приход е предмет Hd 
оданочуењето. Во точ. 2 буква ж) чл. 33 Законот е 
предвидено да нема да се оданочуат приходите што 
се векје оданочуени во минатите години што, значи 
да ке се оданочуат оние приходи од минатите го. 
дини кои уште не се оданочени 

Од даночната оснивица не можат, демек, да се 
оданочени. 

Од даночната оснивица не можат, демек, да се 
одбиат губитоците од предходните работни години, 
кои векје настанале во предходиће работни години, 
и оние издатоци кои постојале и биле познати или 
можеле да бидат предвидени. Спрема тоа, при утвр-
дуење на даночната основица можат да се уважат 
издатоците кои се однесуат на една порано работна 
година ако за нив даночниот обвезник не знаел ни-
ти можел да ги резерви са, и ако реално се напра-
вени во подоцната работна година; 

6) накнадите или ползите кои правните лица ги 
»сплатуат макар во кој вид на оснивачите и друтите 
членови во нивна полза или на нивните фамилии или 
нивните претпријатија; 

7)тантиемите, дневниците и другите слични на-
гради на членовите од управниот и надзорниот од-
бор, како и недоговорените тантиеми на останалите 
службеници на претпријатието. Обвеза на прекри ја* 
тието на исплата тантиемите на останалите службе-
ници се утврду е со статути и специални договори; 

8) сите останали издатоци и губитоци кои не се 
во врска со работењето. Овде довогјаат нарочно: 
подароците и недоговорените награди на наменете'* 
ниците и1 другите лица и секоеврсни други слични 
необ:;езни издатоци кои не се во непосредна врска 
со работењето и кои не се движат во уобичаените 
граници. v 

Уз членот 35 
Смалуење даночната основица 

1) При разрезот на данокот се признаваат след-
ни олеснуења: 

а) кај земјишните заедници (селски, општински, 
племенски и слични) се смалуе даночната основица 
за 30%. Земјишните заедници ке се одан очу ат како 
даночни обвезници на Ц група. И кај нив може да 
се утврдуе даночната основица помала односно- по-
голема од катастарскиот чист приход (чл. 17 Зако-
нот и Правилникот); 

б) ка ј останалите даночни обвезници — фшич* 
ките лица, чија годишна даночна основица (дохо-
д о в не преминуе 60.000 д. се смалуе даночната ос-
новица за секое малолетно дете за 5%. Исто така, 
кај даночните обвезници кои се постари од 60 го-
дини', а чија годишна даночна основица не премину^ 
60.000 д., се смалуе даночната основица за 10%. И 
во едниот и во вториот случај данокот се разрезуе 
»по стопата која одговара на смалената даночна ос-
новица. 

2) При смалуењето на даночната основица тре-
ба да се придржуе на следните правила: 

а) ка ј даночните обвезници на приходите од оД> 
носот на службата: 

(1) ка ј работниците и на^ештениците' кб« се 
должни да имаат даночна книшка, смалуењето на! 
даночната основица ке се уважуе дури тога] кога 
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'ika нивните даночни книшки ке се убележат подато-
ците за малолетните деца кои немаат самостоен до-
х о д о в односно за неговите години старости; 

(2) кај останалите службеници, кои не се должни 
Да имаат даночна книшка, ке се ползуат расположи-
вите податоци за бројот на малолетните деци (пода-

роците според кои се иоплатуе додатокот на де-
цата). Доколку даночниот обвезник има ^малолетни 

'Деца за кои не прима додаток одбитокот ке се 
признае само ако се поднесат полноважни докази; 

(3) лицата чини вкупни приходи од повекје од-
носи на служба не преминуат годишно 60.000 д., од-
носно месечно 5.000, неделно 1.200 или дневно 200 
д. дааат право на смалуење данокот на основица 
при сите односи на службата; 

(4) лицата чии вкупни приходи од повекје односи 
на службата преминуат годишно 60.000 д., односно 
месечно 5.000, неделно 1.200 или дневно 200 д. не-

м а а т право на смалуење даночната основица ни 
к а ј еден однос на службата. Во овој случај даночни-
от обвезник е должен да ги обавести сите работо-

, Датели да приходите му ја преминуат ^ з н а ч е н а т а 
. сума и да нема право на смалуење даночната осно-
вица. Во противно ке ги сноси зоконските после-
дици; 

(5) ако се таткото и мајката даночни обвезници, 
, одбитокот за децата ке се признае ка ј таткото; ако 
, е само таткото или само мајката даночен обвезник, 
тогај одбитокот ке се признае ка ј оној родител ко ј 
е даночен обвезник. Ако пак родителите не живеат 
заедно, одбитокот ке се признае на оној родител ко ј 
го издржава детето; 

(6) промените кои настануат во текот на годи-
ната поради смалуењето на даночната основица ис-
под означениот цензус ка ј повекје односи на служ-
бата или поради уголе^уењето бројот на малолет-
ните деца кои немаат самостоен доходок, даночниот 
обвезник е должен да ги пријави, а смелуењето на 
'даночната основица по чл. 35 на Законот ке му се 
признае од првата наредна исплата после пријаву-
ењето. Кога намештеникот стои само во еден однос 
на службата, самиот работодател ке го врши сма-
луењето на даночната основица кога она ке падне 
испод означениот цензус; 

(7) исто така даночниот обвезник е должен да 
ги пријави и сите промени кои н а с т а н а т во текот 
на годината поради зтолемуењето на даночната 
основица преку означениот цензус ка ј пове;кје односи 
на службата или поради смалуењето бројот на ма-
лолетните деца »ои немаат самостоен доходок. Во 
тој случај смалуењето на даночната основица пре-
стануе при првата наредна исплата која следи после 
настануењето на тие услови. Во противно, ако тоза 
не пријави, ке ги сноси законските последици. При 
уголемуењето ка приходот преку означениот цензус 
од еден однос на службата самиот работодател е 
должен да престане да го врши смалуењето па да-
ночната основица. 

б) Кај даночните обвезници за данокот на хоно-
рари, награди и слични приходи надвор од односот 
на службата: 

(1) к а ј приходите на оваа врста кои се на по-
вратен карактер, т. е. кои се пресметаат во годиш-
ниот износ поради изнајдуењето на даночната стопа, 
треба во се да се придржуат на п р е д х о д и ћ е правила 
под а), кои важат за смалуење даночната основица 
при разрезот на данокот на приходите од односот 
на службата; 

(2) кај приходите кои немаат повратен карактер, 
кои по својата природа не можат да се пресметаат 
во годишен износ, туку к а ј кои се применуе даноч-
ната стопа која одговара на нивниот износ;, не мо-
жат да се прим ену ат одредбите на чл. 35 Законот. 

в) Кај даночните обвезници на приход од уло-
вите на штедња к а ј кредитните установи не може 

jizta се врши смалуење на даночната .основица по тон. 
il и 3 лл. 35 на Законот. 

г) Ка ј даночните обвезници за данокот на при-
ход од хартии оз вредности и удели не може таку-
гјере да се врши смалуење на даночната основица 
по точ. 1 и 3 чл. 35 на Законот. 

д) Кај сите предни даночни обвезници кон имаат 
и приходи од други извори поради кои на-вкупните 
приходи (сем на приходите од улозите на штедња 
к а ј кредитните установи) се задолжуат со данок по 
пријавата (IV група), во текот на годината, при ема-
луењето даночната основица на данокот по одбиток, 
во се ке се постапи на предните начини, а при годи-
шниот разрез на данокот по пријава ке се постапи 
како ка ј даночните обвезници од IV група (види 
понатаму под е). 

r j ) Кај даночните обвезници од IH група (по 
фик ен и от став) не постои даночна основица па не 
може ни да се врши нејзиното смалуење нити пак 
смалуење на самиот данок. 

е) Кај даночните обвезници кои се задолжуат со 
данок по II и IV група, одбитокот ке се признава 
според бројот на малолетните деца односно годините 
старсстта на даночниот обвезник на денот 31 де-
кември онаа година за која се врши разрезот на да-
нокот, а при одредуење аконтацијата на данокот ка ј 
новите обвезници — према состојбата на денот на 
почетокот даночната обвеза. 

ж) Прописите од чл. 35 Законот не се однесу ат 
на утврдуење основица за разрез на данокот на на-
следствата и подароци. 

з) Смалуењето на даночната основица поради 
малолетните деца не го исклучуе истовремено и сма-
луењето и поради годините старостта на даночниот 
обвезник нити обрнато, туку обата ова смалуења 
можат да се спечалат истовремено кај еден даночен 
обвезник. Така, на пример, ако даночниот обвезник 
е стар преку 60 години а има две малолетни деца, 
неговата даночна основица се смалуе за 20%. 

3) Како малолетно дете се смета секое законито, 
позаконето, усвоено и ванбрачно дете д о 18 тодич;! 
старост, кое нема самостоен доходок. Малолетното 
дете (до 18 години старост) ке се смета да нема са-
мостоен доходок, т. е. да родителот има право на 
смалуење даночната основица поради малолетното 
дете во оној случај кога нему, на родителот, во др-
жавна или приватна служба му приоѓала право на 
прием додатокот на дете до 14 години старост. На 
даночните обвезници од II и IV група ке се врши 
смалуење на даночната основица поради мололет-
ните деца испод 18 години старост под ис пит е услови 
под кои би им се вршило това смалуење кога би 
биле во државна или приватна служба, т. е. под кои 
би им припаѓало право на примање додаток на деца 
до 14 години старост. За в а н б р а ч н о г дете даночниот 
обвезник мора да докаже да го издржава. 

4) Како доказ за малолетните деца ке послужи 
крштеницата (извод од книгите на родените) или по-
тврдата на надлежниот местен народен одбор, која 
може да биде дадена на даночната книшка на дано-
кот по одбиток на приходите од односот на служ-
бата, во списокот на даночните обвезници од И гру-
па и на самата даночна пријава на обврзникот од IV 
група. Овие податоци не подле жу ат на такса. 

Во случај на сумња, обвезникот е должен да даде 
писмена изјава оти децата, поради кои сака смалу-
ење на даночната основица, немаат самостоен дохо-
дов. Оваа изјава не подлежуе на такса. За неточната 
изјава ке се применат прописите од чл. 61 на Законот. 

Уз членот 36 
Кои даночни обвезници поднесуат даночна пријава 

Даночните пријави се должни да ги поднесуат: 
1) даночните обвезници од чл. 9 на Законот до-

колку имаат и други приходи кои во начело ке под-
лежу ат на данок по одбиток (по I група); 

2) обвезниците од И група (земљоделците) ако, 
осим приходите од пољоделието и приходите од уло-
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зите на штедња кај кредитните установи, имаат и 
други приходи; 

3) o бв ез ни цит е од ИТ група под условите од ст. 
2 чл. 20 на Законот; 

4) Обвезниците од IV група — физички лица 
за сите свои приходи со исклучение за приходите од 
уловите на штедња кај кредитните установи, додека 
правните лица во своите пријави мораат да ги пока-
жат и приходите од улозите на штедња кај кредит-
ните установи. 

Уз членот 37 
Кои даночни обвезници се должни да водат работни 
книги и какви податоци поднесуат уз даночната при-

јава. Поднесуење ликвидациониот биланс 
1) Работните книги се должни да ги водат след-

ните даночни обвезници: 
а) правните лица, како што се: акционерски 

друштва, командати друштва на акции, друштва 
со ограничена гаранција, привредни задруги, осигу-
рителни друштва, штедилници, удружења, самостој. 
ни фондови и задужбини, државни тековински прет-
пријати ја, и TH.; 

б) физичките лада кои се власници на индустри-
ски, рударски, банкарски, бродарски и мегјународно-
аранспортни претпријатија и мењачници; 

в) физичките лица на кои даночната основица 
пз данокот на доходок е утврдена со 200.000 д. или 
новекје на територија на една народна република. 

2) (1) Обвезата на водење работни книги за 
обвезниците од предната точка под в) почнуе од 
првиот ден на вториот месец по примањето изве-
штајот за утврдената даночна основица и разреза-
т и данок. Оваа должност и^а да се истакне во 
споменатиот извештај. 

Евентуално поднесената жалба не го лишуе да-
ночниот обвезник од должноста на водење работни 
книги до одлуката на повисока инстанција. 

(2) Должноста на водење работни книги од стра-
на на даночните обвезници од точ. I под в) на овој 
член на Правилникот престануе на крајот на втората 
година по годината за која даночната основица е 
утврдена испод 200.000 д. 

3) Даночните обвезници кои се должни да водат 
работни книги се обвезни уз даночната пријава да 
подесат завршни сметки. 

4) Правните лица кои влегуат во ликвидација 
се должни да. поднесат за това пријава во смисла 
членот 4 на Законот во рок од 15 дена од денот на 
влегуењето во ликвидација. Пријавата се поднесу е 
на оној народен одбор кај кого на това друштво се 
врши разрез на данокот. 

(1) Ако правното лице наставуе со работењето 
и за време ликвидацијата, влечењето во ликвида, 
ција нема никакво влијание на даночната обвеза. Во 
тој случај е должно да поднесуе даночна пријава за 
секоја даночна година како да не е во ликвидација. 

(2) Правното лице ке се смета да наставило со 
работените во оние случаи кога обавуе нови работи 
(купујачка на стока, преработујачка на постојекјите 
и набавените сировину давање нови кредити и ел.).? 
Спрема това нема да се смета работењето да е на-
бавено во ликвидација кога се врши распродавачка 
на залихите на стоката, наплатуење пораните бара-
ња и каматите по ним и ел. 

(3) Ако правното лице не наставуе со работе-
њето за време на ликвидацијата, е должно да подне-
се даночна пријава за време од последниот одано-
чен биланс до денот на влечењето во ликвидација. 
Пријавата се подносуе во рок од 60 дена од денот 
на влегуењето во ликвидација. Реализираниот чист 
приход во тоа време ке се смета како годишна да-
ночна основица на онаа година во која ликвидаци-
јата нестапила. 

(4) По окончањето на самата ликвидација да-
ночниот обвезник е должен да поднесе уз даночната 
пријава ликвидационен биланс во рок од 60 дена 
од денот на конечната ликвидација. 

(5) Полазната точка на ликвидационата даночна 

основица е неоданочениот вишок на имотот на кра-1 

јот на ликвидацијата изнад имотот на последниот, 
оданочен биланс (почетен ликвидационен имот), оти 
пораните губитоци биле векје даночно призната. На 
тој вишок треба да се додадат сите одобруења од- , 
носно издатоци за време од последниот оданочен 
биланс до свршетокот на ликвидацијата, кои по про-
писите чл. 34 на Законот не се признаваат како од-
битоци, а од него да се одбиат сите за тоа време 
реализирани расходи, кои во смисла на прописите 
од чл. 33 на Законот даночно се признаваат. На тој: 
начин добиената сума преставуе даночна основица 
на ликвидацијата. 

Имотот на последниот оданочен биланс преставуе 
почетен ликвидационен имот од даночно гледање. 
Тој имот настануе како разлика пом ег ју активата и 
пасивата на последниот оданочен биланс. Kaji това 
сметање не влегуат во актива пренесените губитоци 
од пораните години, а во пасива не влегуе уловената 
главница со пренесените добивки од пораните го-
дини и оданочените резерви. Према това коректив-' 
ните ставки, како на пример амо(ртизацио?ните фон-
дови и останатите неоданочени резерви, влегуат во 
пасива. 

Имотот кој во текот или на крајот на ликви-
дацијата се дели на акционерите или на другите 
власници на 'Претпријатието или, по нивното Tip иста* 
нуење, на трети лица, преставке конечна ликвида-
ција на имотот. 

Даночната основица на ликвидацијата се пресме-
туе по доле наведениот пример на овој начин: 

Билансот на оданочената работна година бил 
следни: 

а к т и в а 
земјишта и згради 600.000 
построев* а 1,000.000 
залихи 200.000 
вредносни папири 100.000 
должници 270.000 
благајна 30.000 
губиток 500.000 

2,700.000 
п а с и в а 

основна главница 1,000.000 
слободни резерви 100.000 
амортизациони фонд (неодапо-

чени) 450.000 
цовер,'ители 1,150.000 

2,700.000 
По ликвидација на активата и пасивата, т. е. по" 

реализирањето на сите активни делова на имотот 
и исплата на ств np:-."! та пасива е добиена состојба! 

а к т и в а 
благајна 580.000 
губиток 520.000 

1,100.000 
: п а е и в а 

основна главница i 1,000.000 
слободни резерви 100.000 

' 1,100.000 
Од ова излегуе да на акционерите може да сс 

подели 580.000 д. (т.е. 1,100.000 д. од основната глав-
ница и слободните резерви по-малку 520.000 д. гу-
биток), Камо чистиот имот по последното одано-
чуење на билансот износуел 600.000 д. (т.е. основната 
главница 1,000.000 д. поречку слободни резерви 
100.000 д. помалку губиток 500.000 д.), излегу е да 
примањето на акционерите по ликвидациониот биланс 
е Јшмало од чистиот имот на почетокот на ликви-
дацијата. 0(ваа разлика од 20.000 д. -пр е ставу® пре-
трпен губиток за време ликвидацијата. Но, да би се 
утврдило да ли постом даночна основица, овој гу-
биток има да се смали за износот на оние издатоци, 
извршени за време ликвидацијата, кои доно чио не се 
признаваат. Ако во текот на ликвидацијата било по-
делено на акционерите 100.000 д., платено непосреден 
данок и местен данок 60.000 д., резервисано за не-
посреден данок и местен данок 30.000 д., исплатен* 
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други издатоци кои даночно не се признаваат 
40.000 д., тога) неодзначениот вишок на ликвидацио-
ниот имот ке износи: 
вишо« за поделба на крајот на 

ликвидацијата 580.000 
поделен добиток во текот на 

Л1и'кв!^аци>та 100.000 
платен непосреден данок и местен 

данок 60.000 
резервисан непосреден данок и 

местен данок 30.000 
непризнати други издатоци 40.000 810.000 
помалку почетен ликвидацион имот 600.000 
ликвидацион вишок за одоначуење износите 210.000 

(6) Поделба имотот на ликвидираното претпри-
јатие помегју неговите членови не може да се из-
врши додека не се разреже и не плати, сиот данок 
до престанувањето на даночната обвеза. 

Уз членот 38 и 39 
Кога, кому и како се поднесуе даночна пријава 

1) Даночната пријава се поднесу е по општиот 
јавен позив и во рок во него предвиден. Рокот не 
може да биде покус од 30 дена нити подолг од 
60 дена. Него го одредуат министерите на финан-
сиите н>а народните републики. 

2) Правните лица на кои се врши разрез на 
Данокот по билансот се должни да поднесат даночна 
пријава во рок од 60 дена по свршетокот на работ-
ната година, по влечењето во ликвидација, одно-
сно по окончањето на ликвидацијата. 

3) Даночната пријава се предава непосредно на 
оној народен одбор кај кого се врши разрез на 
данокот или посредно преку ме ст ни от народен од-
бор. Правните лица можат да предадат пријава и 
преку околискиот (реонскиот) народен одбор на 
своето место на седиштето. Народниот одбор, кому 
пријавата е предадена, е должен да даде на даноч-
ниот обвезник потврда за поднесената даночна при-
јава. 

4) Оние неписмени и недоволно писмени да-
ночни обвезници, кои не се савезни да водат работни 
книги, можат да поднесат пријава и усмено кај око-
лискиот (реонскиот) или месниот народен одбор. 
Усмените пријави се даваат во записник без такса 
и за нивната продавачка се издаваат потврди. За 
записник ке се угоотребуе прописен образец на да-
ночната придава и на него ке се означи „Усмена 
записничка даночна пријава". На даночниот обвез-
ник ке му се поставуат прашања по ред како во 
образецот се предвидени, а одговорите ке се внесуат 
во односните рубрики на образецот. Вака дадената 
даночна пријава ке ја потпише даночниот обвезник, 
односно ке стави отисак на својот кажипрст. При-
јавата ке ја потпише службеникот што ја потп орну ел 
и уште еден службеник или друго лице како сведок. 

5) Даночната пријава не може да се предава 
преку пошта. Ако пак биде предадена пре^у пошта, 
се омета како ден на примање оној ден кота поштата 
'За предала на дотичнимт народен одбор, без оглед 
на това да ли на поштата е предадена како просто 
или како препорачано писмо уз прост или повратен 
p еце пие. 

6) Физичките лица, кои на територија на еден 
околиски народен одбор имаат повекје извор« на 
приходи, се должни во својата даночна пријава да го 
назначат поединачно секој извор на приходот, како 
по нивниот број и врстите така и по нивните места, 
како и висина на тие -приходи. 

7) Како едно место на извор на приходот ев 
виете територијата на еден местен народен одбор; 

8) Како посебни врсти sa извор на приходот ее 
сметаат: 

(1) службен однос; 
(2) хонорари, награди и*слични приходи надвор 

од 'односот на службата; 

(3) улози на штедеа на правните лица кај кре-
дитните установи; 

(4) хартии од вредност (акции, облиѓации) и за-
другар ски удели; 

(5) земјиште; 
(6) згради; 
(7) сите други имотни предмети; 
(8) претпријатија, дукјани и самостојни зани-

мавања; 
(9) имотни права (патенти, лиценци, ренти, али* 

ментации, камати-освен оние под (3) — и ел.); 
10) сите други случајни приходи (коњуктурна 

добивки, лотариоки згодитак и ел.). 
9) Како посебни единици за извор на приходот, 

се сметаат: 
(1) секој службен однос посебно; 
(2) сите хонорари, награди и слични приходи 

заедно; 
(3) сите улози на штедња на правните лица кзЗ 

кредитните установи заедно; 
(4) сите хартии од вредност и задругарон удели 

заедно; 
(5) сите земјишта (пољоделие) на територијата 

на еден местен народен одбор; 
(6) секоја зграда посебно; 
(7) сите други имотни предмети заедно; 
(8) секое претпријатие, дурјан и самостојно 

занимавање посебно, доколку не се води едно ра* 
ботно книговодство за централата и гранките од* 
носно за сите избори на приходот; 

(9) сите имотни права заедно; 
(10) сите случајни приходи заедно. 
10) При тед носу« љето даночната пријава и раз-

резот на данокот по IV група, ке се смета да nd-* 
текнуат од местото на дошгцилот на даночниот бб-' 
везник приходите по единиците на изворите на при-* 
ходите, кои се наведени ж> претходната точка под 
(2) до (4). (7), (8) и (10). 

11) (1) Физичкото лине кое има извори за при«* 
ходот на територија на повекје околиски (реонски)' 
народни одбори на истата народна република во 
која му е местото на домвцилот, без оглед да ли е 
должно да води работни книги или не, ке ги пријави 
rao својата даночна пријава сите приходи кои има 
на територијата на околискиот (реонскиот) народен 
одбор на своето место на добици лот, и това посебно 
по местото, бројот и врстите, како што е речено во 
точ. 6—10 на овој член од Правилникот (со исклу-
чевме приходот од уловите иа штедња кај кредит-
ните установи). Во таа пријава мораат да се назна-
чат и изворите на приходот, такугјеое по местото, 
бројот и врстите, кои даночниот обвезник ги има 
На територија на другите околиски (реонски) на-
родни одбори на истата народна република, не при-
јав?уејкји ја висината на приходот од тие извори. 

(2) Ако физичкото лице нема никакви извор« 
ни приход на територија од околскиот (реонскиот) 
народен одбор на своето место на дсшицилот (освен 
приходите од ул озн те на штедња кај кредитните 
установи), пак е должно да поднесе даночна при-
јава ка надлежниот околиски (реонски) народен 
одбор на своето место на домирилот и да ги назначи 
изворите на приходот по местото, бројот и врстите, 
кои ги има на територија на други околиски (реон-
ски) народни одбори на истата народна република, 
такЈугјере не пријавујки ги приходите од тие извори. 

(3) На секој друг околиски (реонски) народен 
одбор, надвор од местото на својот домицил на 
територијата од истата народна република, е должен 
даночниот обвезник да поднесе даночна пријава 
за своите приходи, такугјере по местото, бројот и -
врстите, кои ги има на територија од дотичниот на-
роден одбор и да го назначи надлежниот околиски 
(реонски) народен одбор на своето место на доми-
цилот. 

12) (1) физичкото лице кое и^а приходи од те. 
риторија на една околија (рејон) на народната репу-
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блика во која нема домицил е должно да (поднесе 
даночна пријава на дотичниот околиски (реонски) 
народен одбор, назначуејкји ги приходите по место-
то, бројот и врстите на нивниот извор. 

(2) Ако физичкото лице има извори на приходите 
иа териториите од поведе околиски (реонски) народ-
ни одбори на народната република во која нема свој 
доминик ке поднесе даночна пријава на оној око-
лиски (рејонски) народен одбор на чија територија 
има најголем извор на приход (најголем приход) и 
ке ги назначи изворите на приходот кои ги има на 
териториите од другите околиски (реонски) народни 
одбори на истата народна република. 

(3) На секој друг околиски (реонски) народен од-
бор ма таа народна република ке поднесе даночна 
пријава за приходите од територијата на дотичниот 
околиски (реонски) народен одбор и ке го назначи 
околискиот (реонскиот) народен одбор, на чија те-
риторија има најголем извор на приходот. И во овие 
случаи ке се назначи приходот по местото, бројот 
и врстата на изворот. 

(4) Надлежноста на даночната комисија за ут-
врдуење даночната основица на територија на на-
родната република во која даночниот обвезник нема 
свој домицил се утврдуе спроти висината на при-
јавениот а не спроти висината на утврдениот чист 
приход. Ако пријавата не е поднесена, надлежноста 
ке се утврди според даночната основица за лредход-
ната година, а ка ј новите даночни обвезници — 
според предложената даночна основица од страна на 
даночниот референт. 

13) Ако пак физичкото лице има извори на 
приходот на териториите на повекје народни репу-
блики во кои нема свој домицил, ке се постапи во се 
по предходната точка. 

14) Поавните лица ке ги назначат во својата да-
ночна пријава вкупните свои приходи од територи-
јата на целата држава. Оние се должни да поднесат 
даночна пријава на оној народен одбор на чија 
теритооија се навогја нивното седиште. 

Овие лица се должни va даночната пријава да 
поднесат уште и следни прилози: 

(1) еден примерок на завршните сметки (на би-
лансот и на сметката на губитокот и добивката) за 
работната година според која се врши разрез на 
данокот, еден примерок на завршните сметки, за 
предходната работна година и еден примерок на 
друштвените правила. Завршните сметки мораат да 
бидат оверени од страна управата на претприја-
тието односно друштвото. 

За странските друштва, кои имаат свои застап-
н и ц и ^ (филиали, агентури) на територија на на-
шата држава, може, во случај на потреба, надлеж-
ниот народен одбор да сака поднесуење и централ-
ниот биланс, оверен од надлежната власт на дотич-
ната држава и од страна на посланството или гене-
ралниот конзулат на нашата држава; 

(2) записник од скупштинската работа со изве-
штај на управниот и надзорниот одбор за работата 
и сметките за односната работна година; 

(3) подробен преглед сметките на општите ре-
жиски трошкови (кирија, огрев, осветлуваа, канцела-
риски материјал поштарина, државни и местни так-
си и TH-.), како и спецификација на платените непо-
средни даноци и местан даноци; 

(4) список на нагештениците со назначуење 
платите и додатоците и со назначуење кој го плакја 
данокот: самите намештеници или правното лице од 
своите средства; 

(5) список на лицата на кои се исплатени дого-
ворените и недоговорените тантиеми, договорените 
и недоговорените награди и провизии, со назначу-
ење колку е кому исплатено; 

(6) извод за вкупната сума на исплатените ра-
ботнички надници; 

(7) список на ненаплативите барања, ако таков 
расход се покажуе по завршните сметки, и список 

на евентуално наплатените побаруења на оваа врста 
од пораните години; 

(в) преглед на приходот од непокретниот имот,, 
со назначуење приходот внесен во завршите сметки. 
Ако правното лице за свои потреби држи под за-
куп тугја 31 рада, ке приложи оделен извештај: чија 
е зградата, колку и за кое време е платено на соп-
ственикот на име кирија. За неточност на овие по-
датоци следуат последиците од чл. 58 Законот; 

(9) преглед на приходот од каматите (дивиденди) 
од хартии од вредност, по бројот и врстите ва тие 
акти; 

(10) список на гранките ако правното лине ги 
има, со назначуење на кое место и народна репуб-
лика се навогјаат; 

(11) извод од сметките на фабриканта , експло-
атација или стока составени по категориите на тро-
шокот (расходи) и приходот; 

(12) преглед хартиите од вредност со движењето 
на нивниот број во текот на работната годинл; 

(13) прегледи за состојбата, движењето, дотира-
њето и ^ т р о ш о ц и т е во сметката на главнината и 
во сите останали постоекји прави и врзани фондо-
ви, со објаснуење секоја '.проведена промена; 

(14) преглед на каматите, накнадите, провизиите 
и TH., исплатени на домашните или инострачште 
поверители, на главните акционери, на финансиер ит е, 
оснивнчите и тн.; 

(15) список на должниците на кои не им се пре-
сметани каматите; 

(16) список на активните и пасивните преносни 
ставки; 

(17) список на поверители^ (име, боравиште, 
основ и износ на должењето); 

(18) список на членовите од управниот и над-
зорниот одбор на кои е исплатена тантиеиа, награ. 
да и дневница; 

(19) список на необвезните награди и подароци 
(на сиромаси^, друштвата и ти); 

(20) извод од сметката на инвентарот; 
(21) сумарен список на бруто износот без ни-

какви с^алуења (вкупна сума на потражната страна): 
на обавениот промет на стоката, на осигурителните 
премии, камати, провизии и услуги. Во истиот список 
имаат оделио да ги искажат евентуално сторнира* 
ните работи, а кај осигурителните друштва и бо-
нуси. 

Освен напред поброените податоци, претприја-
тијата се должни да дадат обавестуења и да подне-
сат податоци за поедини други сметки, кога това од 
нив сака надлежниот народен одбор, а се должни на 
неговиот лигитимисан испратеник да му дозволат 
увид и преглед на своето книговодство и работни 
документи во врска со конкретниот случај, 

15) Останалите даночни обвезници — физички 
лица, кои се должни да водат работни книги, уз 
даночната пријава се должни да ги поднесат и сите 
прилози кои ги поднесуат правните лица, освен оние 
прилози на кои по природа на својата работа не 
вложат да располагаат на пример од точ. 14 под (2). 

(16) Даночните пријави ке се подносуат »о про-
п е а н и т е званични обрасци. 

Даночната пријава ја поднесуе даночниот об-, 
везник. За правните лица даночната пријава ја под-; 
несуе нивниот преставник, а за лицата под старател-
ство и маса воопште — нивниот старател, застап-
ник или бранител. За малолетните деца даночната 
пријава ја поднесуат родителите односно туторите. 

Даночната пријава може да се поднесуе и преку; 
друго лице со уредно полномокје. 

17) Секоја примена пријава има да се заведе 
во списокот на примените пријави по хронолошкиот 
ред на примањето. Списокот и^а да се води по про-
писаниот образец, кај околискиот и кај окружниот 
народен одбор, , 
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На означеното место на даночната пријава мора 
да се означи со букви денот и месецот, а со циф-
ра годината на 'приемот. Ако пријавата е поднесена 
преку пошта, на неја ке се означи датата кога е 
пријавата примена од поштата и истиот ден има да 
се заведе во список. 

На даночниот обвезник ке се издаде потврда 
за предавање даночната пријава. Потврдата а^ора да 
ги содржи податоците од списокот на .примените 
пријави означуејкји го денот и месецот со букви. 

На последниот ден на општиот рок за подносуе-
ње даночни пријави списокот има да се заклучи со 
ознака колку даночни пријави е поднесено до тој ден. 

Во списокот на примените пријави ке се заве-
дат и даночните пријави кои ке се поднесат после 
истекот на рокот по општо јавниот позив. 

Уз членот 40 

Утврдуење на даночната основица кога не се подне-
суе даночна пријава. Попис на даночните обвезници 

и нивните извори на приход 

1) Ако даночниот обвезник не поднесуе даночна 
пријава во прописан рок даночната основица ке се 
утврди и без пријава. Ако пријавата е поднесела 
после пропеаниот рок а пред донесената оцена, таа 
ке се служи за утвр дуење на даночната основица 
како и да е поднесена во рок, ама даночниот обвез-
ник не се лишуе од казната од чл. 58 на Законот. 

2) Да би надлежниот народен одбор можел да 
контролира да ли сите даночни обвезници 'поднеле 
даночни пријави, односно да ли се задолжува со 
данок по П група лицата која се бават со пол>оде-
лие на закрпеното земјиште, ке лоб ар ат од мествите 
народни одбори да извршат попис на даночните 
обвезници и на изворите на нивните приходи. Напи-
сот има да се обави најдоцна Ло крај на месецот 
февруари на даночната година. 

3) Пописот на даночните обвезнице ке се обавуе 
по листовите на званичника образец. 

4) Пописот на даночните обвезници има да се 
изврши со . обиколуењето од кук ја до кук ја. Мора 
да се попише секое лице кое има приход од имотни 
предмети (од зграда, од земјишта н ел.), од обаву-
ење на некаква привредна дејност (од претпријатија^ 
дук j ани и занимавања), од имотни права (од лицен-
ца, од патенти и ел.), камати од капитал (сем камати 
од улози на штедња кај кредитните установи), ренти, 
хонорари, награди и ел. ван од односот на службата 
и TH., како и даночни обвезници који подлежуат 
на данок по фиксниот став. Нема да се попишат ли-
цата кои имаат само приходи од односот на служ-
бата, нити земјоделците кои се бават само со пољо-
делие на властитиот пољоделци имот, ама требе 
да се внесат лицата кои се бават со пол>оделие на 
закупен имот или како уживатели на тугј имот. 

Местниот народен одбор ке ги достави попи-
сните листи на надлежниот околиски (реонски) на-
роден одбор уз список на попис аните лзица. 

5) Околискиот (реонскиот) народен одбор ке 
оснуе и ке води катастар за секој даночни обвезник 
од TV група чии извори на приходот се најдуат на 
неговата територија. Катастарот се води по месните 
народни одбори, по улиците (селата) и кукјните бро-
еви посебно како група А за обвезници на кои се 
врши разрез на данокот ка ј д сточниот околиски 
(реонски) народен одбор а посебно калсо група Б за 
даночните обвезници за кои даночната комисија дава 
само извештај за висината на приходите од терито-
ријата на дотични от околиски (реонски) народен 
одбор. 

Катастарот ке се води во вид ва морити по про-
пис а ни от образец. 

Катастарот на прелата А ice се кум ерне а посебно 
ад катастарот на групата В. па посебно и ке се др-
жат во евиденција. 

Освен катастарот на групата А и групата Б ке 
се води и катастар на зградите, такугјере по про-
писан образец и тоа посебно за секоја зграда. 

Паради полесно снајдуење во катастарскиот опе-
рат ке се води азбучен регистар по презимињата на 
даночните обвезници заедно за катастарот на гру-
пата А и катастарот на групата Б и за катастарот 
на зградите. 

6) Даночните пријави односно реферати со сите 
податоци кои служиле за утврдуење на даночните 
основици и разрез на данокот има да се улагаат во 
катастарот. 

7) За уредното водење на катастарот и чувањето 
на даночните пријави односно реферати и остана-
лите податоци материјално е одговорен референтот 
на даночната комисија 

8) Пред да се пристапи на сочивуење на пред-
логот, референтот на даночната комисија е должен 
Да го сравни списокот на ттписаните даночни обвез-
ници со катастарот, да ги уложи во катастарот под-
несените даночни пријави, да оснуе катастар за нови 
даночни обвезници и да сочини индувидуални по-
зиви на даночните обвезници кои не поднеле да-
ночни пријави по општиот позив да ги поднесе во 
оставениот рок. 

9) Ако даночниот обвезник не поднесе даночна 
пријава, или ако е поднесе непотполна или недо 
волно исполнета, а околискиот (реонскиот) народен 
одбор не располага со достатачни податоци за сочи-
нуење предлогот за утврдуење на даночната осно- > 
»ица, може да го повика даночниот обвезник да во , 
одредениот рок поднесе односно да ја дополни даноч- ; 
ната пријава и другите податоци. Ако даночниот • 
обвезник »и во овој рок не поднесе даночна ири- » 
јава, односно не ја дополни поднесената пријава ; 
или ве ли поднесе бараните податоци ке му се земе > 
како отежавајукја околност за одмеруење на ка- . 
зната по чл. 58 на*Законот, а даночната основица4 

ке цу се предложи и утврди спрема расположивите 
податоци. За оние даночни обвезници кои воопшто 
не поднесат даночна пријава, ке се предложи и 
утврди даночна основица по рефератот. 

10) . Едновремено со утврдуењето на даночната 
основица ке се одмери и казната од чл. 58 Законот. 
Одлуката за висината на казната ја потпишуат прзт-
седаикот и референтот на даночната комисија како 
финансиски артан« на државната управа на која 
пријавата и се поднесуе 

Уз членот 41 
Должноста на надлештвата и установите, на правните 
и физичките лица да дадат податоци во предметите 

на тугјите даноци 

1) Да би се постигнал правилен разрез на дано-
кот, надлежните народни одбори ке ги присобираат 
сите потребни податоци за даночните обвезници кои 
не поднеле даночни пријави, а освен тоа ке ги прл-
соберат, дололнуаат и проверуат податоците по под-
несените пријави. 

Поради тоа сите надлештава, установи и правни и 
'физички лица, кои располагаат со податоци потребни 
за у т в р ђ е њ е на даночните основици на други да-
ночни обвезници, должни се да ги дадат тие пода-
тоци на надлежниот народен одбор по неговото ба-
рање. 

2) При собирањето односно давањето подато-
ците потребни за разрез на данокот, народните од-
бори односно надлештвата, установите и приватните 
лица Bio главно ке се прадржуат ва следните на-
патствија: 

(1) народните судови се должни да му ги до-
ставу ат на околискиот (реонскиот) народен одбор 
на местата на своето седиште сите решења за про-
мените в*о правото на сопственоста (власништво) на 
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поседот, плодоуживањата или наследниот закуп на 
непокретностите. Народните судови ке ги доставу ат 
на околискиот (реонскиот) народен одбор и сите 
решења за отворање и ликвидација на стечаи со 
податоци на кој начин ликвидацијата е проведена, 
потоа пресудите за утужените побаруења, решената 
за јавните продавачка, пресудите за рентите (али-
ментации, издржуења и сл.), решења за интабула-
ции, решења за регистрирање фирми и промени РО 
тој поглед и т. н. Овие судски одлуки има да се до-
ставуат на околискиот (реонскиот) паро'тен одбор 
истовремено кога и на интересентите (странките). 

Освен тоа, народните судови се должни, на кон-
кретно барање на надлежниот набоден одбор, да му 
дадат обавестуења по сите други случаи, доколку 
спагјат во судска надлежност а стои во врска со 
разрезот на данокот; 

државните надлештва и установи, како и уста-
новите под државна контрола должни се да ги до-
ставуат на околискиот (непалскиот) изроден одбор на 
местото на своето седиште податоците за изврше-
ните исплати во јавните работи за склопените прав-
ни работи со физичките и правните лина (со лифе-
рантите, предузимачите, посредниците, застапниците 
и т. н.); 

(3) царинарниците, поштите, железниците, брод-
ските претпријатија, како и сите други државни и 
приватни транспортни претпријатија должни се да 
iги доставаат на срескиот одбор на местото на сво-
ето седиште сите податоци за увозуење, извозуење 
и пренесуење на стока. За извозуењето на стоката 
во ин o стр анс т во и увозуење од иностраиство пода-
тоците ке ги доставаат само царинарниците. 

Кај споменатите vcTano3H односно претпријатија 
можат народните одбори надлежни за местото на 
нивното седиште, да испратат свои специјални орган« 
кои на лице место, од книгите и документите, да 
приооберат потребни податоци. 

(4) Сите остана ли по а в ни и физички лица, па и 
државни привредни претпријатија, должни се да ги 
дадат сите расположиви податоци rio секое кон-
кретно барање на надлежниот народен одбор за 
одреден даночен обвезник или за одпелена врста 
работа (за нагештеници, адвокати, лекари и др.)*, 

(5) Надлештва кои издават одлуки за подигање 
и употребуење на грађевини, односно за почетокот 
и престанокот на каква привредна дејност, должни 
се да ги доставуат своите одлуки на околискиот (ре-
онскиот) народен одбор еа своето место на седи-
штето истовремено кога и на заинтересираните лица 
(странки). 

3) Ако надлештвата, установите, правните и фи-
зичките лица не ги пружат бараните податоци, ке 
сносат законски последици од ст. 3 чл„ 58 на Зако-
нот. Кај надлештвата и установите казната ке ја 
сносат одговорните лица, а кај приватните физич-
ките лица, подразбирајќи овде и 'државните при-
вредни претпријатија, казната ке ја сносат логич-
ните правни и физички лица. 

4) Околискиот (реонскиот) народен одбор е дол-
жен присобраиите податоци да ги среди и уложи 
во катастар на групата А и групата Б поради пол-
зу ење при утвр дуење го на даночните основици, од-
воено поради давање извештај за обврзниците кои 
се задолжуат кај некој друг народен одбор. 

Податоците за обвезниците од катастарот на 
групата Б, кои се од носу ат на изворите на прихо-
дите по кои се дава извештај за висината на даноч-
ната основица, ке се достават на надлежните народни 
одбори на нивните места на домицилот заедно со 
извештајот на даночната комисија. Останалите по-
датоци на овие обвезници и иа обвезниците кои на 
подручје™ на дотичниот околиски (реонски) народен 
одбор немаат ни извори на приход ни место на 
домицил, ке се доставуат веднага на надлежниот на-
роден одбор на нивното место на домицилот, одно-
сно на местата на седиштата на правните лица. 

5) Со цел за присобирана податоци за утврђ-
ење на даночните основици можат да се сослушаат 
сведоци и вештаци, да се бараат разјаснуења м да 
се испитуат работните книги. 

Уз членот 42 
Состав и надлежност на даночните комисии ири око-
лиските (реонските) и окружните народни одбори 

1) За утврдуење даночните основици на обвез-
ниците кои се должни да поднесуат даночни пријави 
(IV група), како и на сите обвезници на И група 
надлежни се даночните комисии, и тоа: 

а) за физички лица кои се обвез**ици на IV 
група и за сите даночни обвезници на И група да-
ночната комисија при околискиот (реонскиот) изро-
ден одбор; 

6) за правни лица-даночната комисија при окру-
жниот народен одбор односно при околискиот на-
роден одбор во народните републики кои немаат 
окрузи. Министрите от p на Финансиите на народната 
република може да одреди да една даночна комисија 
биде надлежна за оовезниците-правните лица од те-
риторијата на повекје окрузи односно околии. Со 
вакво решење мораат да бидат благовремено запо-
знаени даночните обвезници. 

2) (1) И даночната комисија при околискиот (ре-
онскиот) народен одбор и даночната комисија при 
окружниот народен одбор се саетои од претседник 
и четири члена. 

(2) Претседчикот на комисијата е член ва око-
лискиот (реонскиот) односно окружниот народен од-
бор кој раководи оо финансиските работи »а тој 
одбор. 

(3) Од останал ите четири члена на комисијата 
при ' околискиот народен одбор моја утврдуе да-
ночна основица по претходната точка под а), нај* 
малку двајца членон мораат да бидат од територи-
јата на месниот (реонскиот) народен одбор »а чија 
територија е местото на домицилот на даночниот 
обвезник, односно најголем извор на приходот на 
даночниот обвезник чисто место на домицилу* не 
е во таја народна република. Сем, тоа,, еден член 
на комисијата мора да биде од привреди ата гранка 
на даночниот обвезник. 

(4) Како една привредна гранка се сметаат еите 
работења кои подпагјаат под една привредна одно-
сно сталешка комора (пољоделца, занатска, трго-
винска, индустриска, апотекара^, адвокатска ит.н.). 
Како посебна привредна гранка се сметаат зградите1 

и другите имотни предмети и права, исклучително 
пољоделието. Приходите који подлежуат на данок 
по одбиток и случајните приходи се сметаат уз онаа 
привредна гранка по која даночниот обвезник има 
најголеми приходи. Ако даночниот обвезник освен 
овие приходи нема други приходи кои ја повлечуат 
неговата обвеза на плаќање данок по пријава, ке 
биде надлежна даночната комисија во оној состав 
во кој е надлежна за трговските работи. 

3) Кај утврдуењето на даночната основица за 
обвезниците кои имаат приходи од повекјз извори^ 
надлежна е комисијата во оној состав во кој е над-
лежна за предмет на најголемиот приход по при-
јава на даночниот обвезник не земајќи ги во обзири 
приходите на кои се плак j а данок по одбиток. Ако 
пријавата не е поднесена, стварната надлежност се 
утврдуе спрема предметот на изворот на најголе-
миот приход спрема задолжуењето за претходната 
година, односно кај новите даночни обвезници спо-
ред предлогот на стручниот референт, такугјере не 
земајќи ги во обзир приходите на кои се идаија 
данок по одбиток. 

4) За чланови на даночната комисија при окру-
жниот односно околискиот народен одбор, која ги 
утврдуе даночните основици по точ. 1 под б) на овој 
член на Правилникот не се прописани услови од прет-
ходните ставови, и не се барани да бидат од џе~ 
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iUl даночниот обвезник нити да се од неговата 
привредна гранка. За членови на оваја комисија ке 

ke иоставуат првенствено лица кои ги познаваат 
[hpiepедните прилики на територијата на деночната 
комисија и, по возможност, кои ли познаваат прин-
ципите на книговодството. 

5) Членовите на комисијата ги поставуе и сме-
ну е извршниот одбор на околискиот (реонскиот) од-
носно окружниот народен одбор при кои комисијата 
работи. 

6> Да би можела работата на даночната комисија 
несмекјавано да се обавуе, на секој редовен член на 
даночната комисија ке се постави и негов заменик, 
под исти услови под кои се поставуе и редовен член. 
Заменикот на редовниот член на даночната комиси-
ја ке учествуе во работата на даночната комисија 
кога редовниот член е оправдано спречен или не 
се одзвие на позивот да присуствуе на расправата на 
даночната комисија, како и тогај кога се утврдуе 
даночна основица на редовниот член или на некој 
од членовите на неговата фимилија. 

7) Прстседкикот во отсаство и кога се утврдуе 
даночна основица за него или на некој од членовите 
на неговата фамилија го заменуе членот на околи, 
СКИ01' (реонскиот) односно окружниот народен од-

јбор кого ке го избере за негов заменик околискиот 
v (реонскиот) односно окружниот народен одбор. Ако 
'околискиот (реонскиот) односно окружниот народен 
'..одбор не заседава, заменикот на претседникот на ко" 
/ мисијата ке го избере извршниот одбор од дотич. 
ниот народен одбор. 

8) Членовите на комисијата положуат заклетва 
пред иочетокот на работата. Заклетвата се положуе 
пред претседникот на комисијата. За положената за-
клетва има да се сочини и овери записник. 

Заклетвата гласи: „Ја, H. Н., се заколнуам со че-
ста на својот народ оти верно ке му служам на наро. 

''дот, аги ке ги чуван и бранам придобивките на на-
родноослободителната борба, оти својата должност 
по законите и законските наредби ке ја вршам сове-
сно. марљиво и непристрасно". 

Функцијата на членовите на даночната коми. 
сија е аочесна граѓанска должност. Републикански-
от Министер на финансиите може Да им одреди 
дневници како накнада за створените трошкови, од-
носно изгубениот приход. Овие дневници се од оне-
розен карактер и неподлежуат на данок. 

IO) Местната надлежност на даночната комисија 
за утврдуење на деночните основици на обвезници, 
те од II група и на физичките лица — на обвезници-
те од IV група се одредуе спрема местото на AOIVH-
дилот на доночниот обвезник односно спрема ме-
стото на најголемиот извор на приходот во народна-
в а република во која не се најдуе местото на доми-
^цилот. Ако даночниот обвезник има повекје извори 
foa приход на територијата од повекје околии на 
.една народна република во која N.y е местото на 
јдомицилот, тогај даночната комисија, која е надлеж-
на за местото на домицилот на даночниот обвезник, 
асе ја утврди висината на чистиот приход по секој 
извор на приходот на територијата од таа народна 
република. За давање извештај за висината на чи-
стиот приход на ваквии обвезници чинот домицил се 
најдуе на територијата од другиот околиски (реон. 
ски) народен одбор на истата народна република, 
месната надлежност на даночната комисија се утвр-
д е спрега местото на најголемиот извор на при-
ходот. 

Правилата од претходниот став имаат аналогно 
Ода се п р и м е н а т и во случај кога еден даночни об-
везник има повекје извори на приход на територија 

ј:од повекје околии на една народна република во 
'која нема место домицил, со тоа што местната над-
лежност на даночната комисија се утврдуе спрема 
^местото на најголемиот извор на приходот. 

За правни лица оваа надлежност се одреду® 
ffcppeug седиштето на нивната управа. 

11) При секоја даночна комисија постои стручен 
даночен референт и негов заменик. Стручниот ре-
ферент и неговиот заменик за даночната комисија 
при околискиот (реонскиот) народен одбор ги одре-
ДУе окружниот народен одбор, односно извршниот 
одбор на окружниот народен одбор, а референтот и 
неговиот заменик за даночната комисија при окруж-
ниот народен одбор го одредуе министерството на 
финансиите на народната република. 

Стручниот референт е должен во работата да ја 
помага даночната комисија. Тој мора за секој кон-
кретен случај да поднесуе свој предлог. Предлогот 
мора да биде образложен и поткрепен со податоци 
собрани по чл. 41 на Законот или со непосредно 
разгледање на поедини извори на приходите на да-
ночниот обвезник, прилики и услови под кои овој 
ги постигнуе приходите и под кои живее. 

12) Претседникот на даночната комисија го утвр-
дуе денот на седниците и дневниот ред. Утврдени-
от ред на расправите може да се промени само во 
изванредните случаи, но така да неодржаните рас-
прави се стават н а дневен ред дури после расправи-
те кои векје се ставени на дневниот ред. 

13) Даночната комисија се составуе во седници 
на позив на претседникот. Ако повиканиот член е 
спречен да дајде на седница, должен е благовремено 
да го извести председникот, ко ј тога ј го повикуе од-
носниот заменик 

Уз членот 43 
Утврдував даночните основици од страна 

на даночните комисии 
1) Постапката за собирање податоци за прихо-

дите од пољоделието поради утврдуење на даноч-
ната основица на обвезниците од IJ група прописан 
е во чл. 17 на Правилникот. 

Објавуење списокот на предлогот ке се врши на 
ист начин како и за обвезниците на IV група, на ко ј 
даночните основици им ги утврдуе даночната коми-
сија при околискиот (реонскиот) народен одбор. 

2) Кај даночните обвезници од IV група се раз-
лику ат: 

а) правните лица на кој даночната основица им 
ја утврдуе во прв степен даночната комисија при 
окружниот народен одбор и 

б) физичките лица на кој даночната основица им 
ја утврдуе во прв степен даночната комисија при 
околискиот (реонскиот) народен одбор. 

И кај едните и ка ј другите даночни обвезници, 
како полазна основа за сочинуење на предлогот и 
утврдуење на даночните основици ке служи редовно 
даночната пријава, прилози и докази на даночниот 
обвезник. 

А) Правни лица 
1) Правните лица редовно се обвезни на водење 

работно книговодство. 
2) Како полазна основа за давање предлог и 

утврдуење на даночната основица ке служи прија-
вениот чист приход (доходок), т. е. добивката која 
е покажана по завршните сметки. На оваа добивка 
(доходок) има да се додадат сите оние износи на кој 
чистиот приход (добивка) по завршните сметки е 
смален, а кој во смисла на чл. 34 на Законот не мо-
жат да се признаат како одбитоци. Исто така има од 
покажаниот приход (добивка) да се одбијат оние из-
носи кои по чл. 33 на Законот се признаваат како 
одбитоци, доколку по завршните сметки не се векје 
одбиени. 

3) Стварниот приход не е секогаш покажан по 
завршните сметки како добивка, туку истиот е многу 
често на ра^ни начини и под разни назизи уште пред 
заклучуењето на книгите поделен по пат на исплати 
или о д о б р е њ е , резервисан преку текукји ге сме гк ! 

или под разни работни издатоци покажан како га-
ленски трошок. Да би се п о д е л б а т а или резерви: -
ната добивка подвргнала на одано^уење, мора и -
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мелио да се испита даночната пријава со завршните 
сметки и сите прилози. По потреба можат да се по-
бараат од даночниот обвезник и накнадни докази и 
објаснуења. 

4) Надлежната народна власт може да влезе и 
во испитуење на одената на вредноста на сите по-
стојећи залихи (материјал, сировину узгредни про-
дукти, одпадоци, полупроизводи. готови производи 
и готова стока) кога најде оти е таа оцена неоправ-
дано пониска од набавната односно производната 
цена. При испитуењето на разлозите на пониската 
цена требе да се утврди набавната односно произ-
водната цена на залихите и да се земат во разгле-
даше сите објаснуења кои претпријатието ги изнело 
за опрадање на пониските цени, па во оглед на 
околностите кои биле меродавни во моментот на 
оценуење на имотот, ке се донесе заклучок. Ако по-
сле ова испитуење се утврди оти залихите нео-
правдано биле оценети знатно под набавната одно-
сно производната цена, тогај овие и вака утврдени 
разлики ке се внесат во даночната основица. Нема 
да се оспораваат оние пониски оцени за кои иостоат 
оправдани разлози како што се: расипуење во зали-
хите, губиток во тежина, растурање во фабрикатите, 
сировини или материали, и т. н. 

Да би можело да се постапуе по предните од-
редби, даночниот обвезник е должен Да во даноч-
ната пријава и во нејзините прилози соопшти точен 
износ на пониско оценуење на залихите, разлозите 
поради кој е пониско оцената извршена и да под-
несе податоци од кои да се види над кој имот и како 
е пониска оцена спроведена. 

5) Разликите кој можат да настанат во оценуе-
.њето на залихите се утврдуат на основа на набавна-
т а односно производната цена. Калкулацијата на на-
јбавната односно производната цена ке се врши на 
начин предвиден во Одлуката за еднообразно смет-
ководство. Даночниот обвезник е должен оваа калку-
лација да ја покаже на барање на даночните органи. 

6) Да поедините неисправни или фиктивни кни-
жења во сметките, кои служат За основица за кал-
кулација на набавната односно производната цена, 
не би довеле до зголемуење на овие цени, ке се ис-
клучат од калкуланијата сите оние ставки кои да-
ночно не се признаваат а кои влегле во даночната 
основица, како: а) издатоци за нови инвестиции, на-
бавки, мелиорација и т. н., кој се неисправно пре-
фрлени на см. на фабрикации на место на см. на 
имот; б) сите фиктивни и други книжења кои не 
представуат трошкови на набавки или продукции 
и т. н. 

Од истите разлози ке се додадат во калкулаци-
јата сите ставки, кои спагјаат во калкулација на 
набавната односно производната цена, а кои се кни-
жени во други успешни сметки кои не идат во оглед 
при калкулацијата на речените цени. 

7) Хартиите од вредност ке се попишуат исто 
така по набавните цени. Доколку даночниот обвез-

^ ник ги пописуе хартиите од вредност по курсната 
вредност на денот на заклучокот на работните кни-
ги, нереализованите добитоци, кои од овој попис би 
можеле да резолтираат. нема да се внесуат во да-
ночната основица, а исто така и нереализованите гу. 
битоци нема да се признаат како одбитоци од да-
ночната основица. 

8) Ако се посумња да пријавената добивка не од-
говара на стварната состојба спрема обимот и вр-
стата на работењето на даночниот обвезник, ке се 

. проба со прегледот на книгите и книжните доку-
менти да се пронајде стварната добивка. 

' 9) Доколку надлежниот народен одбор, односно 
. даночната комисија ни со преглед на книгите не 
. може да дојде до правилна даночна основица, па 

поради тоа оправдано посумња во веродостојноста 
, на книгите и книжните документи, ке ја утврди да-

ночната основица по своето слободно уверење, зе-
мајќи ја во обзир пријавата и собраните податоци. 

Оправдана сумња во исправност на книгите ке 
се појави, на пример, во следните случаи: 

(1) кога покажаниот бруто промет не одговара 
на висината на продукционите и административните 
трошкови, на висината на набавените и утрошените 
сировини, на исплатените надници; 

(2) кога покажаниот бруто промет е многу по-
мал од бруто прометот кај слични претпријатија кои 
работат под еднакви околности, а претпријатието не 
може веродостојно да ја оправда оваа разлика во 
прометот; 

(3) кога спрема при собраните податоци обаве-
ниот промет бил поголем од покажаниот; 

(4) кога книжењата во работните книги се вр-
шени без веродостојни книжни документи или се 
документите сумњиви, а претпријатието не ја до . 
каже нивната истинитост; 

(5) ако книжните ставки во книгите се бришани, 
страниците искинати, па се добие утисак оти прет-
пријатието води уште и тајно книговодство; 

(6) ако претпријатието го ускрати увидот или 
прегледот на книгите; 

(7) ако претпријатието не ги води или не ги по-
каже помокјните работни книги без кои не може 
да се изврши ефикасна контрола на работењето и на 
успехот. 

10) По предното ке се постапи и тогај кога да-
ночниот обвезник не поднесе даночна пријава. 

11) Предлогот за висината на даночната основи-
ца на правните лица има технички да се обработи 
така од него да може да се видат пријавениот чист 
приход односно губитокот и поединачно сите при-
бегни и одбити« ставки, сходно на образецот на ре-
шението за разрез данокот на правните лица. 

12) Правните лица уз потврда ке се обавесте 
преку надлежниот местен (реонски) народен одбор 
за денот на расправата и висината на предлогот 
најмалку на 8 дена пред денот на расправата, со 
забелешка да можат да присаствуат на расправата на 
даночната комисија при утврдуењето на даночната 
основица. Ова може да биде објавено уште и преку 
дневна штампа. 

13) Кај даночните обвезници кои водат работно 
книговодство може министерството на финансиите 
на народната република да организира превентивна 
контрола на предлогот. 

Б) Физички лица 
1) При составуењето предлогот на физичките 

лица кои се должни да водат работно книговодство 
или го водат необавезно и барат да им се утврди да-
ночната основица по него, ке се постапи во еве ана-
логно со одредбите изнесени напред под А за прав-
ните лица. 

2) Кај останале!е даночни обвезници референ-
том на основа присобраните податоци, упоредуења-
та и личното сазнање ке установи да ли пријавениот 
приход одговара на стварната состојба, па ако најде 
да не одговара на стварната состојба ке заснуе свој 
предлог: 

а) на упоредуење со даночниот обвезник на кој 
предлогот е заснован или оцената донесена на со-
стојбата во работните книги; 

б) присобраните податоци по чл. 41 на Законот; 
в) на упоредуење со даночните обвезници на кои 

им е предлогот заснован или оцената донесена на 
основа присобраните податоци. 

При составуењето предлогот на било кој од 
предните начини треба да се има пред вид општите-
и месните прилики, местото каде се најдуе изворот' 
на приходот, како и сите останал и конкретни чи*! 
именици кои се од утицај на правилното оценуење на 
приходите. 

Кај физичките лица кои имат приходи од пове-
кје извори, предлогот за доходок преставуе собир 
на чистите приходи rio одбитокот собирот на загу-
бите, утврдени посебно по единиците на изворите на 
приходите. Што се смета под место и посебна едини-



Вторник, 26 март 1946. СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 25—^ Страна 27t* 

ца н« изворите на приходи објавено е во точ. 6—9 
чл. 38 и на Правилникот. 

3} На даночните обвезници кои не поднесат да-
ночна пријава, ке им се предложи даночна основица 
по |>ефератот на еден од предните начини. 

4) И кај даночните обвезници кои не водат ра-
ботно книговодство може Министерството на финан-
сиите на народната република да организира пре-
вентивна контрола на предлозите пред нивното об-
ј а в е л е . 

5) (1) Спрема утврдениот дневен ред на седни-
ците на даночната комисија ке се сочини список на 
даночните обвезници за секоја седница посебно. 
Списокот има да се сочини по пропеаниот образец. 

(2) Списокот на предлогот има да се достави на 
надлежниот местен народен одбор благовремено, така 
да овој може да го изложи на јавен увид БО своето 
седиште и неговото излагање да го објави најмалку 
на осум дена пред денот на расправата. 

(3) Месниот народен одбор на крај на списо-
кот ке стави потврда за денот на неговато излагање 
и ке го врати на деночната комисија најдалеку до 
почетокот на работата на даночната комисија. По-
тврдата требе да гласи: „предниот список беше из-
ложен на јавен увид кај овој Местен народен одбор 
од ден до ден 194 — год, 
а неговото излагање било објавено на ден 
194— г. <преку " (на пр. со барабанче, 
афиширање, весници). 

(4) Да не би се задржавала работата на даноч-
ната комисија на местото на домицилот на даночниот 
обвезник поради чекање на извештајот на даночна--
та комисија од друга околија, на чија територија 
даночниот обвезник има извори на приход треба да 
се придржуе на следните правила: 

Одма по изработуењето на даночниот распоред 
и пријемот на податоците од чл. 17 на Правилникот 
за даночните обвезници од II група, односно одма 
по заклучокот на пријегот на даночните пријави од 
општиот позив за даночните обвезници од IV група, 
даночниот референт ке ги сочини својте предлози 
за сите даночни обвезници чие место на домицилот 
из е на територијата на дотичната околија (рејон), 
а кои на таа територија имаат извори на приход. 
Предлозите ке се сочинат за даночните обвезници од 
Il група во вид на список, а за даночните обвезници 
од IV група — индивидуално по даночните пријави 
односне реферати. 

Овие предлози нема да се објавуат преку месни-
те народни одбори оти предлогот на референтот на 
местото на домицилот даночниот обвезник ке ги 
обвати и овие приходи. 

Штом даночниот референт ги сочини своите 
предлози, поетседникот на даночната комисија ке 
ја свика даночната комисија. По секој предлог да-
ночната комисија ке го даде својот извештај (ми. 
слење) за висината на чистиот приход по поедини-
те извори на приходот (по местата и единиците на 
изворот на приходот како се назначени под точ. 
6—9 чл. 38 и 39 на Правилникот). Даночниот обвез-
ник нема да се известие за оваа одлука на даночна-
та комисија па ни тој ни даночниот референт не мо-
жат да поднесат жалба. 

Кога даночната комисија го даде својот изве-
•штај, даночниот оддел одма ке го извести за тоа 
надлежниот околиски (рејонски) народен одбор на 
местото на домицилот на даночниот обвезник. Во 
извештајот требе да се истакне колку е чистиот при-
ход по предлогот на референтом а колкав по оцена-
та (мислењето) на даночната комисија и тоа посеб-
но по единиците на изворите на приходот. 

Кај околискиот (реонскиот) народен одбор на 
местото на домицилот на даночниот обвезник, пред-
лозите даночните обвезници кои имаат извори на 
ГЗДихо^и на/терИторијата на други околии (реони) ке 
Дје г о ^ а в 6 т у а т и објавуат на крајот, т. е-:поштом се 
^ ^ M ^ ^ b t u i i ^ j i i ^ t ; на Даночната комисија од тие 

Аналогно со предните правила ке се постапи и 
кога даночниот обвезник има извори на приходи на 
територија од повекје околии на една народна ре-
публика од која нема место на домицил, со тоа што« 
за утврдуење даночната основица е надлежна даноч-
ната комисија на околијата во кој даночниот обвез-
ник има најголем извор на приход, а останалите да--
ночни комисии ке даваат само извештаи за висината 
на чистиот приход од својата територија. 

В) Сувласнички извори на приход 
Ако повекје даночни обвезници имаат заеднички 

извор на приход (ортачки ду кј ани, заеднички ку к ј« 
и сл.), секој од нив должен е да ги покаже по сво-
јата даночна пријава имињата и местото на доми-
цилот на своите сувласници, целокупниот приход од 
тој за ед,ички извор, во кој дел на приходот уче-
ствуат поедините сувласници и да го пријави својот 
дел на приходот од тој заеднички извор како и 
својте приходи од другите извори. 

Сите прилози кои се однесуат на заеднички 
извор на преход ке ги поднесуе првиот сувласник 
уз својата даночна пријава. 

Даночниот референт ке ги сравни мену себе 
сите даночни пријави по кои е пријавен заедничкиот 
извор на приходот и ке установи да ли се истиот 
слага во тој дел. Потоа по даночната пријава на 
првиот сувласник ке го обработи својот предлог во' 
поглед на целокупниот приход од заедничкиот из-
вор и ке назначи колку од тој приход пр ип ar j а на 
овој даночни обвезник, а колку на поедините друг« 
сувласници. Приладајукјиот-дел на чистиот приход 
од заедничкиот извор има да се убележи на соод-
ветното место на предлогот по даночните пријави 
на сите сувласници, со назначуење оти е предлогот, 
заснован на податоци и докажи уз даночната при-
јава на првиот сувлас 

Г) За работата па даночната комисија 
1) На седниците на даночната комисија може да 

присуствуе даночниот обвезник или неговиот за-; 
етапни«, односно полномошник. Како застапник мо-' 
же да се појави: мажот за жената си, жената за 
мажот, родителите за децата, децата постари од 18 
години за родителите, задругар за задругарот, су-
власник за сувласника, како и секое друго лице 
кое се обртно или за плата не бави со такво зани-
мање. Како полномошници со уредно полномокјие 
или со ополномокјуењето пред даночната комисија 
можат да се јавуат правозастапници. За правни 
лица можат да се јавуат нивните претставници од-
носно полномошници, а за лица под стрателство и 
маси во општо нивниот старател, застапник. Исто 
така, на даночната комисија може да присуствуе, 
по нејзиното одобруење, и секое друго лице кое ги 
поднело такви податоци за приходите на даночниот 
обвезник најдоцна претходниот ден пред расправата 
на даночната комисија. 

2) Даночниот обвезник односно неговиот застап-
ник или полномошник нити други лица не можат да 
бидат приватни при донесуењето на самата оцена. 

3) Претседник от односно неговиот заменик ра-
ководи со расправите на седницата и одговорен е 
за редот и правилното примеле ње на Законот. 

4) Даночната комисија решуе полноважно ако 
се пр ис атни претседникот односно неговиот заменик 
и барем .уште двајца членови односно заменици, од 
кои кај даночната комисија при околискиот народен 
од Гор мора да биде еден од местото на даночниот 
обвезник, а друг од неговата привредна rpc. ГАЗ. 

Даночната комисија донесуе решења со мнозин-
ство на гласови на присатните членови. (Репере:: i от 
не гласа). Ако при гласањето не се постигне мно-
зинство за една оцена, ке се додаде гласот кој за 
даночниот обвезник е најнсповолен н,а следното по 
поволно гласање дури така не се добие мнозинство 
на една оцена. На пример членот А гласа за ^ п о ч -
вата основицу од 50,000*— д., членот Б за 45.000.—, 
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членот В за 42.000.-—, а членовите Г и Д за 40.000.-— 
д. Во овој случај гласот на членот А ке се додаде 
на гласот на членот Б за 45.000.— д. но уште не се 
постигнало мнозинство, па обата овие гласови ке се 
додат на гласот В за 42.090 д. и така ке се добие 
мнозинство за даночната основица од 42.000 д. 

5) Кај даночните обвезници од IV група, кои 
се должни да водат работни книги, како и кај оние 
кои ги водат необвезно, даночната комисија ке ja 
цени вистиноста на завршните сметки и спрема нај-
дената стварна состојба ке ја утврда даночната 
основица. 

Ако во завршните сметки на физичките лица е 
покажан доходокот од територијата на повекје на-
родни републики има истиот да се подели по из-
носите кои одговараат на стварните приходи од 
нивните територии. Во таа цел мора и даночниот 
обвезник да даде потребни податоци. 

6) Кај останалите даночни обвезници под IV, 
група и кај сите обвезници од II група даночната 
комисија ке ја утврди даночната основица по своето 
слободно уверење, земајќи ја во обзир даночната 
пријава, предлогот на референтот и собраните по-
датоци. 

7) Кај физичките лица кои имаат приходи од 
више извори по врстите и местото, мора да се ут-
врди чистиот приход односно губитокот посебно 
по секоја врста и место на изворот на приходот, 
така да собирот на чистите приходи по одбитокот 

ла собирот на губмтоците преставуе вкупна даночна 
основица. 

8) При оцената приходот од сувласничкиот из-
вор даночната комисија ке постану е аналогно со 
одредбите од точ. В на овој член на Правилникот, 
т. е. ке наведе колку изнесу е вкупниот приход од 
заедничкиот извор и BIO кој дел на приходот уче-
ствуе даночниот обвезник. При ова требе да се пази 
да вкупниот приход од заедничкиот извор мора да 
биде еднаков ка ј сите сувласници, а во даночната 
основица на секој сувласник мора да биде внесен 
соодветниот дел на вкупниот приход спрема делот 
на су власништво™ односно делот на приходот. 

Уз членот 44 
Образложеше на даночната комисија во записникот 

1) За седниците на даночната комисија се води 
седнички записник, на заглавјето' на записникот t е 
мсиишуат имињата на председавајукјиот, присатните 
членови и даночниот референт. Од записникот мора 
да се види колкав е чистиот приход односно губи-
токот утврден посебно по секој извор на приходот 
и колку изнесуе даночната основица. Уште .истиот 
ден, по свршетокот на расправата, записникот го 
потпишуат претседавајукјиот и членовите кои при-
саетвуеле на расправата. Р е ф е р а т о т на даночната 
комисија не го потписуе записникот. 

2) Решењата на даночната комисија за висината 
на даночните основици мораат во записникот да 
бидат образложени. Во образложението ке се истак-
не начинот на кој е утврдена д а н о ч н а т а основица 
и од кои разлози. 

3) Кај даночните обвезници к а ј кои е предлогот 
на референт от заснован по работните книги а ка ј 
кои даночната комисија во целост го прими прдло-
гот на референтот, доволно е да се наведе оти е 
предлогот примен од разлози во него изнесени и 
евентуално уште и од други разлози. Ако даночната 
комисија не прими во целост ваков предлог на ре-
ферентом ке се наведе кои стаБови на предлогот 
се примаат, а кои не се примаат и од кои разлози. 
Кај даночните обвезници на кои им се во целост 
одврлуе состојбата по работните книги, треба да се 
наведат разложите за тоа и начинот на кој е утвр-
дена даночната основица. 

4) Кај сите останати даночни обвезници, на кои 
даночната основица им се утврдуе по слободното 
уверење, треба да се наведат сите конкретни факти 

кои биле од влијанието за донесуењето на таква 
оцена. 

5) Ако во записникот нема доволно место за 
образложение, ке се наведе со него да е образло-
женото дадено на даночната пријава односно »а 
рефератот кога пријавата не е поднесена. ^ 

Уз членот 45 ^ 
Стечуење на приходите од територии на повекје < 

околии 
1) Кога даночниот обвезник — физичко лице-

нца извори на приход на територија од цовек је 
ме.сгни народни одбори на една околија (реон) во 
ко ј му е местото на домицилот, тогај даночната ко-
мисија, во оној состав во ко ј е надлежна за местото 
на дрм иди лот и врстата на најголемиот извор на 
приход, ке го утврди чистиот претход посебно по 
поедините извори и вкупната даночна основима. 

2) Кога даночниот обвезник—физичкото лице— 
има извори на приход на територија од повекје 
околии на една народна република во кое му е 
местото на домицилот, тогај даночната комисија на 
околината (реонот) во кое е местото на домицилот 
на даночниот обвезник, како и по претходната 
точка, ја утврдуе даночната основица во таа на-
родна република. Даночните комисии на останал ите 
околии (реони), во оној состав во кој се надлежни 
за местото и врстата на најголемиот извор на при-
ход спрема пријавата на, даночниот обвезник, ке 
дадат извештај за висината на приходот по поеди-
ните извори од територијата на целата околија на 
тереската комисија на местото на до мирило т иа 
даночниот обвезник. Ако даночниот обвезник не 
поднел даночна пријава, ке биде надлежна даноч-
ната комисија во оној состав во ко ј е надлежна за 
местото и врстата на најголемиот извор на приход 
спрема p asp ез от на данокот за претходната година, 
односно к а ј новите даночни обвезници спрема нај-
големиот извор на приходот по предлогот на рефе-
рентот на даночната комисија. 

3) Кога даночниот обвезник—физичкото л и ц е -
јима извори на приход на територија од пов ек j е око-
лни на една народна република во која не се најдуе 
неговиот домицил, надлежна е за утврдуење на да-
ночната основица во таа народна република даноч-, 
ната комисија на онаа околија (реон) во ко ј се нај-': 
дуе 'најголемиот извор на приходот, и тоа во оној 
состав во ко ј е надлежна за местото и врстата на 
изворот на најголемиот приход. Во сето оставало, 
како и во поглед на давање извештаи, од страна на 
даночната комисија при останалите околиски на-
родни одбори важат одредбите на претходните 
точки. 

4) Местната надлежност на даночната комисија 
за утврдуење даночна основица на правното лице 
се утврдуе спрема местото на седиштето на ј а в -
ното ладе. 

Уз членот 46 
Разврстуење на даночните обвезници по групи. 

Разрезуење данокот и одбиток ка платениот 
данок по I група 

1) Разврстуењето на даночните обвезници — фи-
зичките лица — по групи и разрез на даесхкот по 
даночни основици кои ги утврдила даночната коми-
сија при околискиот (реонскиот) народен одбор го 
врши финансискиот оддел на околискиот (реонски-' 
от) народен одбор на местото на домицилот на да- „ 
ночниот обвезник, односно местото на главниот 
извор на приходот ако се во логичната народна ре-
р епу блика не најдуе домицилот на даночниот об-
везник. 

Исто така надлежниот финансиски отсек пе пред« 
ниот став врши разврстуења на новите даночни об* > 
везници — физички лица — и одредуење аконтацијата 
на данокот во смисла на ст. 2 чл. 47 на Законот. 

Разрезот на данокот по даночните основици кои 
го утврдила даночната комисија пр« окружниот ца-
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роден одбор го врши 'финансискиот оддел на на-
длежниот окружен народен одбор. 

Финансискиот оддел на надлежниот окружен 
народен одбор врши разрез на данокот и одреду-
е be аконтацијата по ст. 2 чл. 47 на Законот во прв 
е rene«, а разврстуење на даночните обвезници — 
физичките лица — и одр еду ењ е аконтацијата на 
данокот во друг степен. 

2) Раерезот на данокот во потесен смисол об-
вакја: одмеруење на казната по ст. 1 и 2 на чл. 58 
на Законот, смалуење на даночната основица поради 
малолетни деца и години на старостта на даночниот 
обвезник, li рим еиу ењ е I и II скала и соодветната 
даночна стопа од чл. 49 на Законот, пресметка на 
данокот, одбиток на платениот данок по I група. 

3) На сите даночни обвезници од IV група, од 
кои во текот на годината е наплатен данокот по 
одбиток на приходи од односот на службата, на хо-
нcp ари, награди и слични приходи ван односот на 
службата, на приходи од хартии од вредност и 
удели, ке се одбие од вкупниот разрезан данок до-
кажано платениот данок на овие приходи. Кај прав-
ните лица ке се одбие и докажан,o платениот данок 
на приходи од улози на штедња кај кредитните 
установи. 

4) Околискиот (реонскиот) народен одбор ке 
сочини посебе« распоред на даночните обвезници 
од II група, а посебен распоред на даночните об-
везници — физичките лида на IV група, за секој 
местен (реонски) народен одбор. P асп op едите ке се 
сочиву ат по званичник образци. 

Ако известен посед на даночник обвезник бил 
привремено ослободен од данок по поранешниот 
Закон за непосредните даноци, има во распоредот 
на, данокот од II група да се покаже катастарскиот 
чист приход и на тој посед, баде j ки од I јануари 
1945 г. престанал о да важи тоа осл об од уење (чл. 69 
на Законот). 

Ако територијата на местениот народен одбор не 
се поклопуе со територијата на катастарската општи-
на, пак распоредот на данокот од II група ке се 
состави спрема територијата на местниот народен 
одбор. 

5) Смалуењето на даночната основица и пре-
сметката на данокот кај даночните обвезници од II 
група ке се врши во самиот распоред. На крајот на 
распоредот ке се потпишат одговорните лица под 
(клаузула оти смалуењето на даночната основица е 
правилно извршено, оти даночните стопи се пра-
вилно применети и данокот точно пресметан. 

Кај даночните обвезници — физичките лица од 
IV група см глумењето на даночната основица поради 
малолетни деца и години на старост на даночниот 
обвезник, пресметката на вкупниот данок и одбиток 
векје наплатениот данок по I група ке се врши на 
самата даночна пријава, односно рефератот ако 
пријавата не е поднесена. Овие работи ке ги пот-
пише чиновник от кој ги извршил. Кај новите да-
ночни обвезници смалуењето на даночната основица 
и пресметката на данокот ке се врши во самата 
одлука за одредуење на аконтацијата по ст. 2 чл. 47 
на Законот. Одлуките за одредуење аконтација ra 
можат да се внесуат во распоредот ако тој не е 
заклучен и прокнижен во годишната даночна смет-
ка, во противно ке се шесуе во месечниот преглед 
на прерасту ењето. 

Уз членот 47 
Плак јање аконтација на данокот од II и IV група 
сирена г.а;;ол>хуењето за претходната година и од-

ре дуење аконтација на нови даночни обвезници 
i ; даночните c ' J - c . и од II и IV група пллк-

јаат аконтација на д еке кот за текукјата година 
спрема задолжуењето за претходната година. 

2) На новите даночни обвезници додека не им 
се изврши првиот разрез на данокот, висината на 
аконтацијата ја одред ve финансискиот орган на 
^државната управа, и тоа: 

(1) На правните лица — финансискиот' оддел на 
оној окружен народен одбор на чија територија сс 
најдуе седиштето на дотичното правно лице; 

(2) на физичките лица — даночниот оддел на 
оној околиски (реонски) народен одбор на чија те-
риторија се најдуе домицилот на даночниот обвез-
ник, без оглед на местото каде се најдуе самиот 
извор на приходот на територијата па дотичната на-
родна република. За одредуење аконтацијата на да-
ночните обвезници кои немаат домицил на терито-
ријата на народната република кај што се најдуват 
изворите на приходе т надлежен е оној околиски на-
роден одбор над чија територија обвезнакот има 
најголем извор на приход. 

Во случај кога новиот извор на приход на но-
виот даночни o6Bt3FHK се најдуе на територијата 
на околината на местото на неговиот домицил, око-
лискиот народен одбор, на чија територија се нај-
дуе изворот на приходот, ке сочини писмен извештај 
за висината на аконтацијата која треба да се одреди 
за односниот извор на приходот и тој извештај ке 
го достави на околискиот народен одбор на местото 
на домицилог на даночниот обвезник. Аналогно ке 
се постапуе кога даночниот обвезник нема домицил 
на територијата на народната република во која 
стекнуе извор на приходи, сотоа што во овој случај 
аконтацијата ја одредуе оној околиски народен од-
бор на чијата територија се најдуе најголемиот из-
вор на приходот. 

Висината на аконтацијата се одредуе со решење, 
сразмерно на векје задолжените слична извори на 
приходот. Од решењето треба да се види кога за-
почнала привредна дејност или вршењето на занима-
вањето, односно кога е стечен имотниот предмет 
или право, па према тоа од кога почнуе даночната 
обвеза. 

а) Кај оние даночни обвезници кои во текот на 
годината, според векје постоекјите извори, стекнат 
и некој нови извори на приход, нема да се утѕрдуе 
висината на аконтацијата за ново стекнатиот извор 
на приходот, па за текукјата година ке се плакја 
аконтација само спрема разрезот на данокот за 
претходната година. 

4) На новите даночни обвезници во смисла на 
прописот од чл. 47 на Законот ке се сметаат и оние 
даночни обвезници од I и III група кои во текот на 
даночната година стекнат некој извор на приход по 
кој се плакја данок иа доходок по II и IV група, 
доколку векје не биле обвезници по една од овие 
две групи. Од друга страна, кога даночниот обвезник 
од II или IV група престане во текот на годината 
да биде даночни обвезник по овие групи, а постане 
обвезник од I или III група нема натаму да плакја 
аконтација за данок на II или IV група. 

Уз членот 48 
Соопштуење разрезот на данокот на даночните 

обвезници 
I) На обвезници^ од il група им се сооиштуе 

разрезот на данокот со ставуење распоредот на 
јавен увид за време од 30 дена. Распоредот се излага 
во просториите на надлежниот местен (реонски) на-
роден одбор. Излагањето распоредот на јавен увид 
има на уо бича ен начин да им се објави на д а н о ц и т е 
обвезници најмалку на едеп ден пред неговото изла-
гање. 

Во овој рок од 30 дена секое лице може да го 
разгледа даночниот распоред без плакјање такса и 
да стави усмен или писмен приговор на грешки од 
сметковната природа, грешки во техничкиот состав* 
на даночната основица и во разрезот на данокот. 
Утврдените грешки ке ги исправи надлежниот финан-
сиски орган одма по примањето распоредот е v ме-
дниот народен одбор. 

Жалба во поглед на висината на даночната осно-
вица може да се поднесе во овој рок и уште и 
во натамошниот рок од 30 дена по истекот на ио-
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следниот ден од јавниот увид. Пречекоруење рокот 
не може да се правда (ст. I чл. 7 на Законот). 

2) На обвезниците од IV група, кој не се задол-
жуат по работните книги, се издава извештај за 
утврдената даночна основица и висина на разреза-
ниот данок. 

Во извештајот едновремено се доставуе и нало-
гот за плакјање на евентуалните разлики помегју 
разрезаниот данок и платената аконтација (ст. 3 чл. 
53 на Законот). Извештајот и налогот за илакјање 
ке се издава по прописаниот образец. 

На физичките лица кои се задолжуат со данок 
спрема состојбата по работните книги ке се издава 
извештај за разрез и налог за плакјање данокот 

• во вид на решење по сличен образец. 

Уз членот 49 
Даночни скали и даночни стопи. Нивната примена 

Во чл. 49 на Законот предвидени се две скали на 
даночните стопи на данокот на доходок: I и II скала. 
Обете скали се во проценти спрема годишната да-
ночна основаа . 

I, — 1) Данокот на доходок по првата скала на 
чл. 49 на Законот се плакја: 

а) на приходи од односот на службата (плати 
и надници, 

б) на хонорари, награди и слични приходи ван 
односот на службата, и 

в) на приходи од улози на штедење кај кредит-
ните установи. 

2) Првата законска скала на даночните стопи, 
пресметана на годишни, месечни, неделни, дневни 
приходи, гласи: 

H а д а н о ч н а o е н o в и ц а Даночна 
годишна месечна неделна дневна стопа 

преку до преку до ирешу до преку до % 
6.000 500 120 2,5 

6.000— 15.000 500— 1.250 120— ЗОО 20— 50 2,6 
15 000— 18.000 1.250— 1.500 ЗОО— 360 50— 60 2,8 
18.000— 21.000 1.500— 1.750 360— 420 60— 70 3.— 
21.000— 24.000 1 750— 2.000 420— 480 70— 80 3,5 
24.000— 30.000 2.000— 2.500 480— 600 80—100 4.— 
30 ООО— 36.000 2.500— 3.000 600— 720 100—120 4,5 
36.000— 42.000 3.000— 3.500 720— 840 120—140 5.— 
42.000— 48.000 3 500— 4.000 840— 960 140—160 5,5 
48.000— 54.000 4.000— 4.500 960—1.080 160—180 6.— 
54.000— 60.000 4.500— 5.000 1.080—1.200 180—200 6,5 
60.000— 66.000 5.000— 5.500 1.200—1.32a 200—220 7.— 
66.000— 72.000 5 500— 6.000 ' 1.320—1.440 220—240 7,5 
72.000— 78.000 6.000— 6.500 1.440—1.560 240—260 8.— 
78.000— 84.000 6.500— 7.000 1.560—1.680 260—280 8,5 
84.000— 90.000 7.000— 7.500 1.680—1.800 280—300 9.— 
90.000— 96.000 7.500— 8.000 1.800—1.920 300—320 9,5 
96.000—102.000 8.000— 8.500 1.920—2 040 320—340 10.— 

102.000—108.000 8.500— 9.000 2 040—2.160 340—360 10,5 
108.000—114.000 9.000— 9.5С0 2.160—2.280 360—380 11.— 
114.000—120.000 9.500—10.000 2.280—2.400 380—400 11,5 
120.000—126.000 10.000—10.500 2.400—2.520 400—420 12.— 
126.000—132.000 10.500—11.000 2.520—2.640 420—440 12,5 
"132.000—138.000 11.000—11.500 2.640—2.760 440—460 13.— 
138.000—144.000 11.500—12.000 2.760—2.880 460—480 13,5 
144.000—150.000 12.000—12.500 2.880—3.000 480—500 14.— 
150.000—156.000 12.500—13.0СО 3.000—3.120 500—520 14,5 
156.000—162.000 13,000—13.500 3.120—3.240 520—540 15.— 
162.000—168.000 13.500—14.000 3.240—3.360 540—560 15,5 
168.000—174.000 14.000—14.500 3.360—3.480 560—580 16.— 
174.000—180.000 14.500—15.000 3.480—3.600 580—600 16,5 
180.000—186.000 15.000—15.500 3.600—3.720 600—620 17.— 
186.000—192.000 15.600—16.000 3.720—3.840 620—640 17,5 
192.000—198.000 16 000—16.500 3.840—3.960 640—660 18.— 
198.000—204.000 16.500—17.000 3.960-4.080 660—680 18,5 
204.000—210.000 17.000—17.500 4.080—4,200 680—700 19.— 
210.000—216.000 17.500—18.000 4.200—4.320 700—720 19,5 
216.000 18.000 4.320 720 20.— 

3) По предната табела треба да се пресметуе 
данок: 

(1) на приходи од односот на службата, потоа на 
хонорари, награди и сличан приходи ван односот на 
службата, кои им?ат карактер на периодично поно-
вуење, слично на приходите од односот на службата 
(види точ 11/2 (2) чл 10 на Правилникот), доколку 
сите овие приходи (од односот на службата и ван 
односот на службата) преЈдуат 60.000— д. годишно, 
5.000.— д. месечно, 1.200.— д. неделно или 200.— д, 
дневно и тоа по стопата која одговара на месечниот, 
неделниот односно дневниот приход. На предните 
приходи кои не ги лреЈдуат овие цензуси данокот 
ке се пресмегуе по следните табели со фиксниот 
данок; 

(2) на хонорари, награди и слични приходи ван 
односот на службата, кои немаат карактер на перио-
дично поновуење, т. е. кои се јавуат само од случај 

до случај (види точ. II/2 (1) чл. 10 на Правилникот)1. 
Како овие приходи не се пресметуат во годишен 
износ поради пронајдуењето на даночната стопа, 
туку стварниот приход се смета за годишна даночна 
основица, изнесена во рубриката 1 на предната та-
бела, тоа данокот има да се пресмета по стопата која 
одговара на тој стварен приход, 

(3) на приходи од улози на штедња кај кредит-
ните установи. Ни овој приход не се пресметуе во v 

годишен износ поради пронаЈдуење на даночната 
стопа, туку стварниот приход ио еден улог се смета 
за даночна основица, изнесена во рубриката 1 на 
предната табела, па данокот има да се пресметуе во 
текот на годината по стопата која одговара на тој 
стварен приход. Но на крајот на годината, при по-
следната пресметка на каматите, се зема за годишна/ 
даночна основица стварно пресметаниот приход (ка-
мата) во текот на делата година, па спрема него има 
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и данокот да се пресмета (види точ. III чл. 10 на Пра-
вилникот); 

(4) кога работникот или намештеникот, покрај 
редовните повратни приходи, прими од истиот ра-
ботодател, во текот на еден временски период (ден, 
недела, месец), уште и некоја награда од случај до 
случај која нема повратен карактер, тогај повратниот 
приход ке се пресмета на годишен износ. На овој 
годишен износ има да се додаде сумата од таа слу-
чајна награда и спрема нивниот собир, смален по-
ради малолетните деца и годините на старост на да-
ночниот обвезник, има да се установи соодветната 
даночна стопа, по која има да се пресмета данок на 
собирот на редовниот и повремениот приход, кои 
такугјере треба претходно да биде смален поради 
малолетните деца и годините на старост. На пример: 
на месечната плата од З.ООО д. одговара годишна 
сума од 36.000 д., на која има да се додаде износот 
на повремениот приход, на пример од 2.000 д. Ако 
обвезникот има две малолетни деца добиениот со-
бир од 38.000 д. има да се смали со 10% (т. е. со 
3.800 д.). на остатокот од 34.200 д. одговара даноч-
ната стопа од 4,5%. Собирот од редовниот и повре-
мениот приход од 5.000 д. има такугјере да се смали 
со 10% (т. е. со 500 д,), па на остатокот од 4.500 д. 
ке се пресмета данокот по установената даночна 
стопа од 4,5%. Данокот изнесу е заокружено 202 д. 

4) При пресметуењето на данокот по предната 
табела треба да се пази на одредбата на чл. 52 на 
Законот, по која данокот по повисоката стопа не 
може да биде поголем од данокот по најблиската 
пониска стопа, зголемена со разликата поради која 
би имала да се применуе повисока стопа (види го 
примерот во чл. 52 на Правилникот). 

5) Да не би се вршило во секој конкретен случај 
пресметуење на данокот по соодветната даночна 
стопа на приходи од односот на службата и на хо-
норари, награди и слични приходи ван односот на 
службата, кои имаат карактер на периодично поно-
вуење, доколку сите овие прихсди не прејдуват 60.00 
д. годишно, 5.000 д. месечно, 1.200 д. неделно и 200 д. 
дневно, предната скала на даночната стопа е пре-
сметана во табелите со фиксниот данок, кои овозмо-
жуат полесно и побрго пресметуење на данокот и 
вршење контрола, а чието одстапуење е незнатно во 
оглед на заокружуењето на данокот по чл. 8 на За-
конот (на приходи кои ги прејдуат наведените цен-
зуси ке се пресметуе данок по претходната табела). 
Напатствието за примена на следните табели со 
фиксниот данок е дадено на крајот на табелите. 

6) Пресметаните даночни стопи во табелите со 
фиксниот данок гласат: 

а) Табела на данок на дневни примања: 
(вади го посебното издање на „Службениот 
лист" — свеска 41) 

б) Табела на данок на неделни примања: 
(види го посебното издање на „Службениот 
лист" — свеска 41) 

в) Табела на данок на месечни примања*. 
(види го посебното издање на „Службениот 
лист" — свеска 41) 

7) Покрај оноа што е векје речено во одредбите 
на чл. 9 и след.. на Законот и Правилникот во по-
глед на утврдуењето даночните основици и приме-
нуењето на соодветните даночни стопи при пресмс-
туењето на данокот по одбиток, се даваат уште след-
ните напатствија за примена на претходните табели: 

(1) при изработуењего табелите со фиксен данок 
земени се во оглед прописите на чл. 52 на Законот, 
е према кои данокот во повисоката стопа не може 
да биде поголем од данокот по најблиската пониска 
стопа, зголемен со разликата поради која би имала 
да се применуе повисоката стопа, така да овие табели 
можат да cč применуат без посебно утврдуење на тоа 
ограничуење; 

(2) табелите се изработени за примањата на да-
к е н и н г обвезници кои немаат малолетни деца и St 

оние кои имаат до шест малолетни деца кои иеммг 
самостоен доходок. Ако даночниот обвезник има по-
в е д е од шест малолетни деца кои немаат самостоен 
доходок, данокот може да се пресмета на тој начи« 
што за бројот на децата преку 6 ке се изврши од-
биток по точ. 1чл. 35 на Законот и на остатокот на 
даночната основица ке се најде во табелата соодвет-
ниот данок како за обвезнике! ко) има шест деца. 
На пример: даночниот обвезник има седум малолетни 
деца, а прима неделно 1.050 динари. Одбитокот за 
едно (за седмо) дете изнесуе 52,50 д. На остатокот 
од 997,50 за обвезникот^со шест деца данокот изне-
су е 31 д. Во овој пример може данокот да се пре-
смета и по табелата од точ. 1/2 нп тој начин што ова 
неделно примање од 1.050 д. ке се смали за 35% (за 
седум деца по 5%) и на остатокот од 682.50 д. ке се 
пресмета данок по соодветната далечна стопа од 
4,5% во сума од 31 д.; 

(3) за даночните обвезници кои се постари од 60 
години одбитокот по точ 3 чл. 35 на Законот изнесуе 
10%, т. е. колку и за обвезници^ кои имаат две ма-
лолетни деца, па на ним данокот ке се пресмета како 
на оние даночни обвезници кои имаат две малолетна 
деца, Но ако и овие обвезници имаат малолетни деца, 
данокот ке се пресмета така како да имаат уште две 
малолетни деца. На пример, ако е обвезникрт стар 
преку 60 години и има три малолетни деца, ке му 
се пресмета данок као на ОНОЈ обвезник кои има NET; 
малолетни деца. Ако во овој случај собирот на бро-
јот два и на бројот на малолетните деца би го пре-
минал бројот 6, данокот ке се пресмета како во прет-
ходниот пример под (2), 

(4) табелата на данокот на дневните примања се 
применуе при пресметуењето данокот на приход« 
кои се пресметуат и исплатуат дневно. На пример, на 
работник кој има три малолетни деца му се исплатуе 
за еден ден работа 150 д. Во табелата на данокот за 
дневни примања, најдуеме да на примањето од 143 
до 152 д. во рубриката од три малолетни деца, дано-
кот изнесу е 6 д.; 

(5) табелата за данок на неделни примања се 
применуе при пресметуењето данокот на приходи 
кои се пресметуват и исплатуват неделно, без оглед 
на тоа што тоа примање се однесуе може би на по. 
малу од 6 дена или на 7 дена. На пример: на работ-
ник кој е стар преку 60 години и има две малолет-
ни деца, му се исплатуе на крајот на неделата за не* 
дена работа 1.200 д. Во табелата за данок за неделни 
примања, во рубриката под 4 малолетни деца (одби-
ток за две деца 10% и поради години на старост 
10%, сосем 20% како за четири деца), на примањето 
од 1.193—1.200 д. данокот изнесуе 53 д.; 

(6) табелата за данок на месечни примања се 
применуе при пресгетуењето данокот на приходи 
кои се нресметуат и исплатуат месечно, без оглед1 

на тоа што тоа примање се однесуе може би на по-
малу и повекје од 25 дена работа во месецот. На 
пример, на на^ештеникот кој е стар преку 60 години 
а нема малолетни деца му се исплатуе месечна плата 
од 3.500 д. Во табелата за данокот на месечни при-
мања, во рубриката под две малолетни деца (одби-
токот поради години на старост изнесуе 10% како 
поради две малолетни деца), на месечното прима-
ње од 3.500 д. данокот изнесуе 157 д.; 

(7) кај исплатите кои не се вршат дневно, не-
делно или месечно, туку во некои други рокови, на 
пример на 15 дена, данокот има да се пресмета спре-
ма табелата на данокот на неделни примања, и тоа, 
посебно за секоја недела спрема приходот кој на неја 
пагја. Но ако на исплатата не се пресметуе по кален-
дарските недели, туку од 1 до 15 и од 16, до послед-
ниот ден во месецот има примањето за петнаесет {дена 
да се подели со бројот 2 и спрема добиената сума да 
се пресмета данокот како за две недели вокодку 
се исплатата односуе на повекје од 7 дена; 

(8) на приходите од овие врсти, кои ги преј-
дуат означените цензуси од точ. 1/6 на овој член на 
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Правилникот, не се дозволуат никакви одбитоци по-
ради малолетни деца и години на старост на даноч-
ниот обвезник, па данокот има да се пресметуе по 
првата табела, изнесена под точ. 1/2 на овој член на 
Правилникот. 

II. — 1) Данок на доходок по II скала на чл. 49 
на Законот плакјаат: 

а) даночните обвезници на I група на приходи 
од хартии од вредност или удели, 

б) даночните обвезници на II група и 
в) даночните обвезници на IV група. 
2) Втората законска скала на даночните стопи 

гласи: 
на год. даночна даночна на годишна даночна даночна 

основица стопа основица стопа 
преку ДО 0,0 преку ДО Чо 

1.000 12 .— 3 0 . 0 0 0 42 .000 2 0 . — 
1.000 2 .000 12,5 4 2 . 0 0 0 5 4 . 0 0 0 2 1 . — 
2 .000 4 .000 1 3 . — 54 .000 6 0 . 0 0 0 2 2 . — 
4 .000 6 . 0 0 0 13,5 60 .000 84 .000 2 3 . — 
6 .000 8 . 0 0 0 14 .— 8 4 . 0 0 0 108 .000 2 4 . — 
8 .000 12 .000 14,5 108 .000 138 .000 2 5 . — 

12.000 15 .000 1 5 . — 138 .000 144 .000 2 6 . — 
15 .000 18 .000 1 6 . — 144 .000 162 .000 2 7 . — 
1&000 21 .000 1 7 . — 162.000 186 .000 2 9 . — 
2 1 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 18.—1 186 .000 2 1 6 . 0 0 0 3 2 . — 
24 .000 30 .000 19 .— 216 .000 3 5 . — 

3) Во поглед на утврдуење на даночната осно-
вица за пресметка на данокот на приходи од хартии 
од вредност и удели види ја точ. IV/2 чл. 10 на Пра-
вилникот. 

4) При лр естету ењето данокот треба да се пази 
на прописите од чл. 52 на Законот и Правилникот. 

Уз членот 50 
Износ на данокот по финскиот став 

Даночните обвезници на III група .плаќаат да-
нок по фиксниот став, кој изнесу е: 

1) за кукјните помошници и лицата кои не сба-
вуат привредна дејност во стален локал или на стал-
на лазарска тезга, туку на Јавните места или по 
кукјите (точ. 1 и 2 чл 19 на Законот) ЗОО д. годишно 
односно 150 д. полгодишно: 

2) за агентите кои патуат и трговските патници 
<точ. 3 чл. 19 на Законот) 2.400 д. годишно односно 
1.200 д. полугодишно. 

За наплатуењето на овој данок се зборуеше уз 
чл. 19 и 20 на Правилникот. 

Уз членот 51 
Стопи на данок на наследства и подароци 

1) Во чл. 51 на Законот прописана е таблицата 
за данок за наследства и подароци. Данокот е из-
разен во проценти спрема чистата вредност на на-
следствата односно подарокот. Освен данокот пред-
виден во таблицата, нема место за наплата за не-
каква друга дажбина за пренесуење на наследните 
односно подарените непокретности'. 

Наследнлците односно подарокопримателите се 
сврстани во 6 категории: 

I категорија предвидена е за деца. Притоа нема 
никаква разлика помегју законитите, ванбрачните, 
усвоените и позависните деца; 

во U категорија идат натамошните потомци во 
правата линија (внуци иргвнуци и т. н.) потона ма-
жот и жената кои не биле разведени во часот на 
постанокот на даночната обвеза; 

111 категорија ги обвакја предците во правата 
линија (татко, мајка, дедо, баба, прадедо, прабаба 
и т. и.); 

во IV категорија спагјаѕт боакја и сестри, макар 
само по елен родител, и нивните готомци во прв 
степен (братанац, братаница, сестрић и сестричина 
на постави i слот односно дародателот); 

во V категорија спаѓаат стрикани , вујковци, тет-
ки и нивните потомци само во првиот степен; 

во Vi 'категорија илат натамошните потомци од 
IV и V категорија и останалите роднини како на 
пример: т.?:т, ташта, свекор, свекрва, зет, снаја очув, 
макјеа, пиочув, помајка, пасторчад и сите други род-. 

нини кои не се предвидени во предните катего-
рии, како и сите друга лица кои не се во сродство 
со оставителот односно подарокодателот, потоа уста-
нови, задужбини и т. н. 

2) Бидејки да висината на даночната стопа »а 
данокот на наследства и подароци зависи и од виси-
ната на данокот на доходок со кој е примателот на 
наследството односно подарокот задолжен во момен-
тот на настануењето на даночната обвеза, околискиот 
народен одбор е должен да ги присобере подато-
ците за висината на даночното задолжуење на на-
следникот односно иодарокопримателот на терито-
ријата на целата држава. Ако во тој момент не е 
извршен разрезот на данокот на доходон за годи-
ната во која настанала даночната обвеза на данокот 
на наследства односно подароци, има да се земе 
данок кој е разрезан за претходната година. Кај 
лицата на кои не им се врши годишен разрез на 
данокот, туку од нив се наплатуе само данок по одби-
ток (на приходи од односот на службата, на хоно-
рари, награди и слични приходи ван односот на 
службата, на приходи од улози на штедња кај кре-
дитните установи, на приходи од хартии од вред-
ност и удели), има да се земе соодветниот износ на 
годишниот данок спрема даночната основица која се 
смета за годишна во годината во која настанала 
даночната обвеза на данокот на наследства и по-
дароци 

3) Ако лицата од категоријата II до VI живееле 
во фамилијарна или привредна заедница со умре-
ниот, плакјаат данок на наследства по претходната 
пониска категорија од онаа во која спагјаат. На при-
мер: лицата од ^"категорија ке платат данок во тој 
случај по стопата која важи за I категорија. Ако 
децата живееле во заедница со умрениот, даночната 
стопа им се смалуе за 10%. 

Под фамилијарна заедница има да се разбере 
водење на заедничко кукјанство односно заедница 
на работа и имот на членовите од крвното родбин-
ство. 

Како привредна заедница се смета секое заед-
ничко привредно работење. 

Лицата кои амаат право на оваа повластица и 
сакаат да се ползуат со неа, мораат за тоа да при-
бават уверење од мсстниот односно околискиот на-
роден одбор и да го достават на надлежниот дано-
чен оддел уште пред разрезуењето на данокот. 

Одредбите на последниот став на чл. 51 на Зако-
нот не можат да се применуат при разрезуењето 
данокот на подароци. 

Уз членот 52 
Примена на пониски даночни стопи 

1) При разрезот данокот на доходок треба да се 
пази на тоа да данокот по соодветната даночна стопа 
не може да биде поголем од данокот по нјаблиската 
пониска стопа на неа соодветна најголема даночна 
основица, зголемен со разликата на даночната осно-
вица поради која би имала ДУ се примени повисоката 
стопа. 

На пример: на даночната основица од 163.000 
динари данокот по стоп п а 21% би изнел 47.270 ди-
нари. Но како е овде разлика»а на даночната осно-
вица само 1.000 динари (т. е. 163.000 динари помалу, 
162.000 динари), тоа има да се примени даночната 
стопа од 27% на неа подложна најголема основица 
од 162.000 динари и на разрезаниот данок од 43.740 
динари да се додаде разликата на даночната осло-. 
в::ца од 1.000 динари, така да вкупниот данок изне« 
су е 44.740 динари место 47 270 динари. 

2) Предното правило важи и за разрез данокот 
на наследства и подароци, со i o a што разликата на 
данокот на доходок на наследникот односно пода-; 
рокопримателот не повлечуе примена на пониската! 
даночна стопа, без оглед колкава е таа разлика, тукуј 
се зема во оглед само разликата на даночната основи] 
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вица (вредноста на наследството или подарокот) 
поради која би имало да се примени повисоката 
стопа. 

На пример: ако непосредниот данок на наслед-
никот (подарокопримателот), кој спагја во V кате-
горија, е 10.100 д. а вредноста на применото наслед-
ство (подарок) изнесуе 520.000 д., данокот по сто-
пата од 38% би изнел 197.600 д. но како е овде раз-
ликата на Даночната основица 20.000 д. (т. е. 520.000 
помалу 500.000 д.), тоа има да се примени даночната 
стопа од 32% на неја подложната најголема осно-
вица од 500.000 д. и на разрезаниот данок од 160.000 
д. да се додаде разликата на даночната основица од 
20.000 д. така да вкупниот данок изнесуе 180.000 д. 
место 197.600 д. 

Уз членот 53 
Доспелост на данокот на И и IV група 

1) Аконтациите на данокот од И група доспеваат 
sa плакјање во два еднаква годишна оброка на 1 
август и 1 ноември, а мораат да се платат во рок 
од 30 дена по доспелоста, т. е. до 30 август и до 30 
ноември закључно. 

2) Аконтациите по данокот на IV група доспе-
ваат за плакјање во 4 еднакви годишни оброци: на 
1 јануари, 1 април, 1 јули и 1 октомври а мораат да 
да се платат во рок од 30 дена по доспелоста, т. е. 
до 30 јануари, 30 април, 30 јуни и 30 октомври за-
клучно. 

3) Денот на доел ело е та на данокот го означуе 
денот кога започнуе да тече рокот во кој даночниот 
обвезник по Законот е должен да го плати доспе-
лиот данок. Во текот на овој рок не може доспелиот 
данок да се наплатуе по принуден пат нити можат 
да се засметуат камати. Дури по истекот на послед-
ниот ден на одрединиот рок за уплата на доспелиот 
данок може наплатата да се врши по принуден пат 
по чл. 55 и 56 на Законот и да се засметуе камата 
по чл. 54 на Законот. 

4) Разликата помегју разрезаниот данок за да-
ночната година и платените аконтации спрема раз-
резот на данокот за претходната година односно 
спрема одредената аконтација по чл. 47 Законот има 
да се плати во рок од 30 дена од денот на изврше-
ното соопштение за разрезот на данокот. 

Уз членот 54 
Плакјање камати на ^благовремено платениот да-

нок. Вракјање на повекје платениот данок 
1) Даночните обвезници, како и лица кои се 

должни да вршат обустава на данокот по I група 
при исплатата односно пресметуењего на данокот на 
подложните приходи, кои не ке го платат доспелиот 
данок најдалеку до последниот ден на законскиот 
рок на плакјање, должни се од тој ден до денот на 
плакјањето да платат и камати по годишната стопа 
од 6%. 

Каматата се смета на државниот и местниот да-
нок и одмерените казни од ст. 1 и 2 на чл. 58 на 
Законот. 

2) Уплатените суми се засметуат најпрво за по-
криле на најстариот долг. 

Повекје платениот данок се засметуе на даноч-
ниот обвезник во отплата на уште нестасаниот да-
нок за текукјата односно следната година. Ако е 
подмирено целото долгуење и стасаните аконтации 
на данокот, повекје платениот данок му се врахја 
на даночниот обвезник, само по поднесената молба. 
Но ако се очекуе некакво прирастуење на данокот, 
нема да се врши вракјање. 

3) Молбата за вракјање се поднесуе на оној око-
лиски (реонски) народен одбор кај кој е извршено 
задолжуењето со данок, т. е. кај кој се покажуе по-
векје платениот данок. 

Овие молби не подлежуат на такса од т. бр. I 
на Законот за таксите доколку барањето за врак-
јање се покаже како основано (точ. 5 нл. 6 на За-

конот за таксите). Ако се утврди оти е молбата 
неоправдана, накнадно ке се наплати таксата за мол-
бата и за решението. 

Уз членот 55 
Редовна и принудна наплата на данокот 

1) Наплатата данокот на доходок од обвезниците 
од I група се врши преку правните и физичките 
лица кои вршат исплата односно пресметка на при-
ходот. Овие лица се должни наплатениот данок да 
го предадат на околискиот (реонскиот) народен од-
бор по прописите на чл. 14 на Законот и Правил-
никот. 

2) За наплатата данокот од даночните обвезници 
на III група речено е уз чл. 20 на Правилникот. 

3) Индивидуалното книжење на разрезаниот и 
наплатениот данок по II и IV група на физичките 
лица се врши кај околискиот (реонскиот) народен 
одбор на чија територија даночниот обвезник-фи-
зичкото лице има свој домицил, односно најголем 
извор на приход" ако на територијата од таа на-
родна република нема домицил. 

Индивидуалното книжење на разрезаниот и на-
платениот данок по IV група на правните лица се 
врши кај околискиот (реонскиот) народен одбор на 
чија територија се најдуе седиштето на правното 
лице односно најјакиот работен урегјај. Во таа nezi • 
окружниот народен одбор ке му го достави на на-
длежниот околиски (реонски) народен одбор задол-
жуењето на правните лица, преку месечниот преглед 
на прирастуењето, поради индивидуалното книжење, 
задолжуење и наплата. 

4) Редовната наплата на данок од даночните 
обвезници на И и W група и данок на наследства и 
подароци го вршат околиските (реонските) народни 

лбори непосредно или преку местните народни од-
бори или преку чековни сметки кај Поштенската 
штедионица и нејзините филиали. 

5) Индивидуалното книжење на разрезаниот и 
наплатениот данок од даночните обвезници на II и 
IV група може да се пренесе и на местните народни 
одбори чие седиште е ван местото на седиштето на 
околискиот народен одбор, и тоа само ако местните 
народни одбори сакаат да ја превземат оваа долж-
ност. Во тој случај местниот народен одбор ке под-
несе писмена изјава на надлежниот околиски наро-
ден одбор најдалеку до крај на октомври на прет-
ходната година. Одобрението на три години ги изда-
ва министерството на финансиите на народната репу-
блика односно финансискиот оддел на Автономната 
покраина или финансискиот оддел на Обласниот на-
роден одбор најдалеку до крајот на ноември на онаа 
група и данокот на наследства и подароци. 

На местните одбори не може да им се дозволи 
книжење и наплата данокот на.доходок по I и III 
група и данокот на наследства и подароци. 

6) Кога на местниот народен одбор е пренесено 
книжењето на разрезаниот и наплатениот данок, тој 
е должен да наплатените суми ги предава во првата 
половина на месецот на надлежниот околиски наро-
ден одбор најдалеку до 20-от ден на истиот месец, 
а наплатените суми во другата половина на месецот 
најдалеку до 5-от ден на следниот месец. Наплате-
ните суми ке ги предава по даночниот дневник на 
кој околискиот народен одбор ке му го потврди 
приемот под последниот реден број на дневникот до 

кој е предаден наплатениот данок. 
Во овој случај околискиот народен одбор, во 

поглед на сумарното задолжуење и одолжуење на 
дотичниот местен народен одбор, ке постапуе како 
што постапуе окружниот спрема околискиот наро-
ден одбор. 

7) Данокот на II и IV група и данокот на на-
следства и подароци може да се плати и кај мест-
ниот народен одбор кој не ја превзел должноста на 
книжење и наплата. Во овој случај местниот каро-., 
ден одбор ке им издава на даночните обвезници' 
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уредни потврди, а примените суми ке ги уводи во 
список и ке ги предава на околискиот народен одбор 
во рокови предвидени во претходната точка. Око-
лиски народен одбор наплатениге суми индивиду-
ално ке ги прокнижи од-списокот во својот дано-

чен дневник, ке ги забележи во списокот редните 
броеви на даночниот дневник и на списокот ке го 
потврди приемот. Вака наплатените суми ке ги 
внесуе околискиот народен одбор од даночната 
главна книга во даночните книшки во првата при-
лика кога даночниот обвезник је искаже својата да-
ночна книшка на околискиот народен одбор и ке 
m поништи потврдите кои ги издал местниот на-
роден одбор. 

8) Околискиот (реонскиот) народен одбор може 
да врши принудна наплата на данокот од покретно-
стите на даночниот должник непосредно или преку 
местните народни одбори, а принудна наплата од 
непокретностите може да врши само преку судовите. 

9) При принудната наплата на данокот од по-
, кретниот или непокретниот имот на даночниот долж-

ник односно гарант има да се наплату ат и стварно на-
правените трошкови. Под стварно направените тро-
шкови не се подразбираат т р о ш к о в н е околу изда-
вање опомена и вршење попис на покретнине или 
непокретните предмети, оти за овие работи е пред-
видена такса по т. бр. 50 и 51 на Законот за таксите. 
При принудната наплата на данокот најчесто ке се 
појават трошкови околу пренесуење, сместуење, па-
зење и продавање на пописаних предмети. Во ствар-
но направените трошкови во овој случај не влегуат 
ни патните сметки на органите кои вршат каква ра-
бота околу принудната наплата на данокот. 

10) За даночна опомена се плакја такса во го-
тово по т.бр. 50 на Законот за таксите, а за попис 
во постапката за принудната наплата на данокот се 
наплатуе такса во таксени марки по т. бр. 51 на За-
конот за таксите. 

11) Поблиски напатствија за книжењето на разре-
заниот и наплатениот данок ке се пропишат со по-
себен Правилник. 

Уз членот 56 
Процесни работи и рокови кај принудната наплата 

на данокот 
1) Во постапката за принудната наплата на дано-

кот постојат три процесни работи: 
а) опомена која може да биде општа или поеди-

нечна, писмено издадена, 
б) попис, и 
в) продавање. 
2) Помегју секоја од овие работи мора да про-

текне најмалку осум дена. 
3) Постапката за принудната наплата на дано-

кот ке се пропише со посебен правилник. 
Уз членот 57 

Одобруење почекот за плакјање на должниот данок 
1) Во оправдани случаи може по молба на даноч-

ниот обвезник да се одобри почек за плакјање на 
данокот. Молбата се поднесуе на надлежниот око-
лиски (рејонски) народен одбор кај кој се води да-
ночното долгуење. Како оправдан случај за давање 
почек ке биде, на пример, кога во текот на годината 
се угаси некој извор на приход на даночниот обвез-
ник (престанок на работата, отугјуење зградата и 
ел.), и то,а за дел на данокот (аконтација) кој сраз-
мерно отпагја на угасениот извор на приходот. 

2) Почек за плакјање на данок л а наследства и 
подароци може да се одобри само в^ оправдани слу-
чаи. Под оправдани случаи се подразбират случаи 
кога половината на чистата вредност на наследството 
односно подарокот не е достаточна за покрикје на 
разрезаниот данок. 

3) Доказите тоа да се исполнети условите за 
почек иа данокот мора да ги поднесе даиочниот 
обвезник. 

4) Почекот може да се одобри во целост или 
само делимично, а одобреното може да биде врзано 
за извесни услови (плаќањето да се врши во рати, 
во точно одредени неделни, петнаестодневни, месеч-
ни, двомесечни или тромесечни рокови), да даноч-
ниот долг се обезбеди со дополнуење на регистро-
вани гарантни писма на сигурни парични заводи, др-
жавни хартии од вредност по курсот, со хипотекарно 
осигуруење), и т. н., сотоа да одобруењето на поче-
кот престануе да важи кога не се исполни едеп од 
поставените услови (на пример: ако доспелата рата 
не се плати во одредениот рок или не се депонират 
хартиите од вредност). 

Органот кој го одобрил почекот може да го 
повлече даденото одобрење и да превземе мерки за 
наплата на должниот данок во оној случај кога по-
стоји страв оти даночното долгуење би можело да 
пропадне ако би се чекало со наплатата во рокот на 
одобрениот почек или кога се стекнат услови да 
може наплатата да се изврши. 

5) Одобрениот почек не го ослободуе даночниот 
обвезник од плакјањето на камати поради задоцну-
вавте. 

Уз членот 58 
Казни поради неподнесуење даночни пријави и 

поради недавање податоци 
1) Казните од чл. 58 на Законот се делат на две 

врсти: а) казни кои се одмеруат едновремено со раз-
гледуењето на данокот на доходок односно данокот 
на подарок (ст. I чл 58 на Законот) и б) казни кои 
се одмеруат со посебна одлука (ст, 2 и 3 чл. 58 на 
Законот) 

2) Едновремено со данокот на доходок односно 
со данокот на подарок се одмеруе казна од 50.— до 
5.000.— динари на оние даночни обвезници кои не 
поднесат даночна пријава во рок одреден со овој 
Закон, а кој пречекоруењето на рокот на јповеќе до 
петнаесет дена не ке го оправдат (ст. I чл. 7 на За-
конот). 
^ ^ Ако даночниот обвезник ни по индивидуалниот 
позив не поднесе даночна пријава, ке му се земе тоа 
како отежавајукја околност при одмеруењето каз-
ната. 

Како даночна пријава се смета не само онаа која 
се поднесуе на органот надлежен за местото на до-
мицилот (седиштето) односно на најголемиот извор 
на приход, туку и сите оние пријави кои се подне-
суат во местата на изворот на приходот. Исто така, 
како пријава се смета и усменото или писменото 
барање на даночните обвезници од точ. 2 и 3 на 
чл. 19 на Законот со кој барат да име се издаде пот-
врда за платениот данок по фиксниот став. 

Оваа казна ја одмеруе финансискиот орган на 
државната управа кому се поднесуе пријавата по 
прописите на овој Закон. Кога даночната комисија 
ја утврдуе даночната основица, претседникот и ре-
ферентот на даночната комисија, како финансиски 
органи на државната управа, ке го испитат присат-
ниот даночни обвезник за разлознте на неподносу-
ењето односно ^благовременото поднесуење на да-
ночната пријава и ке му одмерат казна. На отсат-
ниот обвезник такугјере ке му ја одмерат оваа казна, 
земајќи ги во оглед сите околности кои влијаат на 
нејзината висина (нарочно приликите во кои даноч-
ниот обвезник живее). Во останалнте случаи, кога 
даночната основица ја утврдуе финансиски орган, 
ке се одмери оваа казна со самата одлука со која 
се одмеруе данокот (аконтацијата). 

Казната поради неподносуењето или ^благовре -
меното подносуење на пријавата за разрез на дано-
кот на подароци се одмеруе едновремено со разрезот 
на овој данок. 

За одмерената казна се обавестуе даночниот об-
везник едновремено и со истиот акт со кој се оба-
в е с т е sa разрезот на данокот. На подарокодателот 
му се издава посебна одлука за одмер\'ењето на 
овад казна. 
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3) Со посебна одлука на надлежниот финансиски 
орган на државната управа ке се казни парично од 
50.— до 5.000.— динари: 

а) даночниот обвезник кој во законски рок не 
даде потребни податоци на барање на финансиските 
органи на државната управа; 

б) даночниот обвезник од IV група — физичко 
лице — кој во даночната пријава не ги покаже сите 
извори на своите приходи, освен приходи од улози 
на штедња кај кредитните установи, а правните лица 
ако не ги пријават и овие приходи (чл. 22 на Зако-
нот); 

в) даночниот обвезник кој е должен да ги води 
работните книги ако уз пријава не поднесе завршни 
сметки, односно ако не поднесе ликвидационен би-
ланс (чл. 37 на Законот); 

г) даночниот обвезник — физичко лице — кој 
има извори на приход на територија од повекје око-
лиски (рејонски) народни одбори ако по својата да-
ночна пријава не назначи каде му се најдуе доми-
цилот, односно каде му е најголемиот извор на при-
ходот во народната република во која нема домицил; 

д) лицето кое во предметите на тугји даноци не 
даде потребни податоци, а кое е должно да ги даде 
по овој Закон 

Овде идат во оглед нарочно: одговорни службе-
ници, надлештва и установи, физички и правни лица 
кои не дадат податоци по чл 41 на Законот; фи-
зички и правни лица кои се должни да вршат обу-
става на данокот при исплатата односно одобруе-
њето на приходот по чл. 13 на Законот ако не до-
зволат увид во своите работни книги или не дадат 
потребни податоци за примателите на приходот; 
одговорни службеници на местните народни одбори, 
кои не ке поднесат извештај за смртта на некое лице 
и не извршат попис и процена на заоставштината по 
чл. 28 на Законот, и т. н. 

4) Казна од претходната точка има карактер на 
административна казна за неуредност и пред одме-
руење на истата дотичното лице мора да се сослуша 
или мора да му се даде возможност да се правда на 
сослушаното. 

Во сето останало треба да се примени сходно 
одредбите на чл. 59—62 на Законот и Правилникот. 

Уз членот 59 
Одговорност на плакјачите на данок по I група 

1) Ако физичките или правните лица, кои се дол-
жни по чл. 13 и 14 на Законот да при исплатата 
односно одобруењето на приходот да обуставуат да-
нок од обвезниците од I група не обустават данок 
воопште или не го обустават во законскиот износ 
или пак обуставениот данок не го предадат благо-
времено, ке се казнат парично од 100.— до 10.000.— 
динари покрај плакјање на камати за време за кое 
предавањето на данокот е извршено после рокот. 

Казната се одмеруе со решението на финанси-
скиот орган на надлежниот околиски (рејонски) на-
роден одбор. 

Во постапката за изрекиуење на оваа казна ке се 
применуат аналогно одредбите изнесени во чл. 61 и 
62 на Правилникот. 

2) Покрај казната по овој член, ке се казнат уште1 

и по ст. 3 чл. 58 на Законот од 50.— до 5.000.— 
динари физичките и правните лица кои не дадат по-
требни податоци во цел на контролата на наплатата 
на овој подарок. 

Уз членот 60 
Одговорност на кукјните помошници и нивните рабо-
тодатели поради ^благовременото плакјање на данок 

1) Кукјните помошници се должни да платат да-
нок по фиксниот став (чл. 19, 20 и 50 на Законот и 
Правилникот) пред стапуењето во служба, односно 
најдалеку до 1 јануари на даночната година ако во 
текот на миналата година биле обвезници на овој 
данок и го продолжиле занимавањето во текот на 
текукјата година. Ако тие во тој рок не платат да-

нок, подлежу ат на казна од 150.— динари. Оваа ка-
зна не ја исклучуе наплатата на редовниот данок и 
камати. 

2) И работодателот, кој прими како кукјен по-
мошник лице кое е платило данок такугјере ке се 
казни со истата казна од 150.— динари. 

3) Во постапката за изречуење казна ке се приме-
нуат аналогно одредбите изнесени во чл. 61 и 62 на 
Правилникот. 

Казната се одмеруе со пресуда на финансискиот 
орган на надлежниот околиски (рејонски) народен 
одбор. 

4) Даночните обвезници од III група од точ. 2 и 3 
на чл. 19 на Законот кои благовремено не се пријават 
за плакјање на данок, ке се казнат по ст. I чл. 58 
на Законот. 

Уз членот 61 
Даночна утаја и казнуење на даночните кривци 

1) За кривец на дЅночна утаја се смета лице кое 
во предметите на сопствениот данок, шги како застап-
ник на друг, во намера да се избегне плаќањето на 
законскиот данок, во даночната пријава или ван неа, 
одговарајќи на прашањата поставени му од надлеж-
ната страна, во поднесените податоци или во жалбата 
дава лажни или непотполни податоци, така да би 
спрема податоците кои ги дал тој можела да на-
стапи потполна или делимична даночна утаја. 

За кривец на даночната утаја се смета и оној 
даночен обвезник односно негов застапник кој во 
намера да се избегне плакјањето на законскиот да-
нок, затаи некој извор на приход кој подлежуе на 
данок по овој Закон. 

2) Кривец на пореска утаја може да биде или 
.само даночниот поседник или само неговиот застап-
ник или обајцата истовремено. 

(1) Правните лица ја изразуат својата намера за 
даночна утаја преку своите претставници односно 
застапници, и сите овие претставници кон полно-
важно го претставуат правното лице секогаш поеди-
нечно ке се казнуат по ст. 3 чл. 61 на Законот кога 
правното лице се казнуе по ст. 2 на истиот член на 
Законот. 

(2) По ст. 3 чл. 61 на Законот ке се казнат пол-
номошниците на правните и физичките, лица кои 
имале сознание за намерата на нивните властодавци 
да извршат даночна утаја и сами во тоа учествуеле 
со својата работа. 

(3) Доколку пак иолномошниците (застапниците) 
на правните и физичките лица ке направат нешто 
противно на исправните инструкции на своите власто-
давци во намера да извршат даночна утаја, ке бидат 
само тие кривично одговорни. 

(4) Кај физичките лица кои не се своевласни 
(малоумни лица, малолетни дена) не може да се смета 
да имале намера за даночна утаја, па само нивните 
застапници ке се казнат по ст. 3 чл. 61 на Законот. 

3) Во нарочно тешки случаи ке се казнат физич-
ките лица (како даночните обвезници така и нивните 
претставници односно застапници), покрај казната од 
ст. 2 односно 3 на чл. 61 на Законот, уште и со ли-
шење од слобода од еден месец до една година уз 
губиток на политички и поедини грагјански права за 
време издржуењето на казната. 

Ке се смета, поради пример, како нарочно тешки 
случаи: ако откривеното лице се служело са лажење 
финансиските органи на државната управа нарочно 
со погодни средства, особено во начинот на книжење 
и билансирање; ако делото на даночната утаја е 
правено низ повекје години; ако во текот на прет-
ходните три години окривениот векје бил казнет 
за дело на даночна утаја. 

4) Покрај другите олеснујачки околности, како 
нарочно олеснујачка околност ке се смета ако криве-
цот создаде по законот соодветна состојба пред но 
што финансискиот орган на народната власт на било 
кој начин ке дознае за даночната утаја. 
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,г) За изречуењс казни по одредбите на чл. 61 на 
Законе! е надлежен народниот окружен суд кој е 
надлежен за местото на седиштето на окрлискиог 
(рејонскиот) односно окружниот народен одбор кај 
кого се врши редовен разрез на данокот на логич-
ниот даночен обвезник. 

Уз членот 62 
Претходни извиђања и разрез i a данокот по делата 

на даночната утаја 
1) Претходните извиђања по делата на даночната 

утаја од чл. 61 на Законот ги врши оној нареден 
одбор кој е надлежен за разрез на данокот на ло-
гичниот даночен обвезник кај кого настанала или 
можела да настане даночна утаја. Окружниот народен 
одбор може да ги врши овие извиђања за правните 
лица и нивните застапници (претставници и полно-
мошници) и преку надлежните околиски (рејонски) 
народни одбори. * 

2) При претходните извиђања надлежниот на-
роден одбор ке се придржуе на следните правила: 

(1) секој финансиски орган на државната управа, 
кога дознае за каква даночна кривица или кога, по 
неговото мислење, постои оправдана сумња за не-
каква кривица од чл. 61 на Законот, должен е да 
поведе кривична постапка, доколку е надлежен за 
разрез данокот на дотичниот обвезник. Во противно, 
должен е да го обавести за тоа органот кој е над-
лежен за разрез на данокот. 

Сите останал« органи на државната управа, кога 
во вршењето на својата служба дознаат или запазат 
да некој приход делимично или во целост не е при-
јавен за разрез на данок, должни се тоа одма да го 
соопштат на органот кој е надлежен за разрез па 
данокот. 

Ако даночната утаја се направи во жалбената по-
стапка пред окружниот народен одбор, пред мини-
стерството на финансиите на народната република, 
односно пред финансиското оделење на Автоном-
ната покраина или финансиското оделење на Обла-
сниот народен одбор, или пак пред нивните даночни 
комисии, претходните извиђања ги врши надлежниот 
окружен народен одбор, кој може тоа да го врши 
и преку околиските (рејонските) народни одбори. 

Пријавите (доставите) кои не содржат одредени 
чињеници или докази, нема, без претходна проверка, 
да се земаат како повод за отворање кривичната по-
стапка. 

(2) Кога надлежниот срган дознае за постоење 
на даночна утаја, должен е со акт да ги утврди сите 
познати или доставени чињеници и тој акт одма да 
го внесе во регистер на даночните кривици кои ке 
го води секој околиски односно окружен народен 
одбор. Името на пријавителот, ако тој тоа го бара, 
остануе постојано званична тајна, сем кога окриве-
ниот се ослободи од кривична одговорност и го по-
бара^ неговото име да би против него покренал суд-
ска кривична постапка. 

По секое регистровано дело ке се повика о ж и -
веното лице на сослушање. Позивот се доставуе во 
затворен омот уз потврда за часот на пријемом 
Во позивот треба да се назначи: I) кривичното дело, 
2) денот, часот и местото кога и каде окривеното 
лице ке дојде на сослушање, Зј кривичната постапка 
да ке се спроведе и без сослушање ако на позивот, 
не се одзива, 4) окривениот да го именуе својот за-
стапник со кој ке се спроведе кривичната постапка 
ако е тој со осаство или болест на подолго време 
спречен да се одзове на позивот. 

Присатното лице може да биде сослушано одма 
без позив. 

Ако приемот на позивот се одбие и тоа го пот-
врдат двајца присатни грагјани, ке се смета како да 
е позивот уредно предаден. 

Во екстериер« јадните простории доставуењето 
на позив от се извршуе преку Министерството за над-
ворешните работи, ако е гол потребно. 

(3) На окривениот и на неговиот застапник ке 
му се дозволи i екот на извигјањето. 

(4) При сослушањето на ^кривеното лице требе 
записнички да се утврдат неговите лични односи 
и прилики и потоа ке му се покаже содржината на 
кривичното дело и сите разлози на сумња и ке му се 
даде прилика да ги побија наводите кои го теретат, 
да ги изнесе чињениците кои зборуат во негова полза, 
да поднесе докази за секоја врста, да бара сослушања 
на сведоци и вештаци. 

(5) Извиеја јин от орган може да бара од о ж и -
веното лице преглед на работните книги и извикај 
на лице место и без претходното обавестуење на 
окривениот, ама само но нарочно решење кое има 
да се покаже на окривениот (на неговиот застапник) 
пред прегледот односно извигјајот. 

(6) ИзвигЈајниот орган мооке да бара од другите 
органи на државната управа да му дадат по извесни 
прашања обавестуења или да извршат потребни со-
слутања на окривениот или на други лица. 

(7) За секоја работа во постапката на извигја-
њето тре5а да се сочини уреден записник к о ј на 
секој табак го потпишуат извигјајниот орган и заин-
тересираното лице. Неписмениот го потпишуе изви-
гјајниот орган во присаство на двајца сведоци пред 
кои претходно ке му го прочита записникот. 

(8) Во постапката на извигјањето на даночните 
кривици, надлежните органи на државната управа 
ке се придржуат и на одредбите кои важат за из-
в и в а њ е кривични дела од страна на народните 
судови. 

(9) Ако окривениот .'а признае кривицата или 
извигј-ајниот орган утврди да нема кривица или 
најде оти со извигјајот достатачно е утврдено по-
стоењето на крвицата ке ги достави сите извиг^ајии 
списи на надлежниот окружен народен одбор, а окру-
жниот народен одбор ке ги достави на надлежниот 
јавен обвинител поради покренуење судска постапка, 
односно поради обуставуење на истрагата. 

3) По окончање на извигјањето на даночната 
утаја, народниот одбор односно даночната комисија 
ке ја утврди даночната основица на дотичииот да-
ночен обвезник посебно по даночните години за кои 
се води даночна кривична постапка, и тоа во се ио 
прописите на Законот кои важат за редовен разрез 
на данокот, ке го пресмета вкупниот износ на дано-
кот за поедини години по соодветните стопи и од 
така разрезаниот данок ке го одбие данокот со кој 
даночниот обвезник е порано векје задолжен и ке га 

чзадолжи уште со покажаната разлика. 
Доколку после окончуењето на предметот пред 

судот се утврди друга даночна основица од онаа rio 
која е извршен разрезот на данокот на основа резул-
татот на извигјањето по претходниот став, ке се из-
врши исправка на разрезаниот данок. 

Уз членот 63 
Гаранција на п л а т н и т е на данок по одбиток 

Физичките и правните лица, кои по овој Закон 
се должни да одбиват данок при исплатата односно 
одобруењето на приходот, гарантират за тој данок. 
На овие лица државата ја пренела должноста за на-
плата на данокот по одбиток и тие гарантират за 
тој данок со целокупниот свој имот и приходите, па 
државата може да ја изврши наплатата на данокот од 
нив, не обраќа јќи се затоа на примателите на при-
ходот како на даночни обвезници. 

Доколку едно лице обавуе работи преку акор-
дант (предузимач), гаранцијата за наплатата данокот 
по одбиток на приходите од лицата кои стојат во 
однос на служба према акордантот (предузимачот) се 
протегнзуе на лицето за чија сметка акордаиггот (етре-
дузимачот) ги обавуе работите. 

Натамо во поглед на гаранцијата важат одред-
бите на следниот член на Законот и Правилникот. 
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Уз членот 64 
Првенствено право на државата за наплата данокот. 
Лична гаранција за данокот. Уверење за платениот 

данок кај преносот на имотот 
1) По Законот е предвидена личната гаранција за 

наплата на должните даноци, кои се остваруат спрема 
целокупниот имот и приходите на даночниот дол-

жник, без оглед на изворот на прихот на кој што е 
-Данокот разрезан. 

2) Државата има на доспелиот данок првенствено 
право за наплата од целокупниот имот и приходите 
ка даночниот обвезник (односно гарант) за време 
од пет години по доен е лоста. 

3) За даночните долгови по разрезите извршени 
по стариот Закон, а за кои државата на ден 1 јануари 

• 1946 година имала првенствено право на наплата, се 
продолжуе тоа право до истекот на рокот од пет 
години, сметајќи од денот на нивната доспелост по 
одредбите на стариот Закон за непосредните даноци. 

4) За наплатата на даночните долгови кои се по-
стари од пет години државата има право по оној ред 
по кој е извршена интабулацијата (осигуруењето) 
односно по кој е поднесена пријавата на судот. За 
тоа е должност на финансиските органи на држав-
ната управа да, не подпирајки се на законското пр-
венствено право за наплата за последните пет години, 
да побарат кај надлежниот народен суд интабулација 
(укњижба) на непокретноста на даночниот обвез-
ник (гарант) поради осигурањето на наплатата на 
оние долгови чија наплата е несигурна. 

5) Претходните одредби ке се применуат и во 
поглед на данок на наследства и подароци, со тоа 
што околиските (ре јонски^) народни одбори се дол-. 

,жни — ако се во прашање непокретности кои се 
предмет на наследство или подарок — да го извр-
шат обезбедуењето на разрезаниот данок со упис 
на заложното право на непокретностите одма по 
истекот на законскиот рок за плакјање (чл. 29 на 
Законот). 

6) При пренесуењето ка имотот преносителот на 
имотот е должен да му поднесе уверење на надлеж-
ниот финансиски орган на народната власт оти го 

, исплатил сиот данок иа доходок, кој доспеал до 
денот на преносот. Во противно, преносот на имотот 
не може да се изврши и се до преносот наплатата 
на данокот може да се врши од тој имот. Органите 
кој го вршат преносот на имотот мораат иа ова строго 
да пАзат, оти во противно ке бидат одговорни на 
државата за данокот кој не би бил наплатен. На уве-
реното мора да се истакне оти се издава во таа цел. 

Ако е во овој случај разрезот на данокот спрема 
кој се плакја аконтација, извршен спрема приходот 
кои не притекнуал во текот на целата година, има 
да се изврши пресметка на данокот на износ кој одго-
вара на годишниот приход. На пример: ако даноч-
ниот обвезник е задолжен за 1945 година на приход 
од 10.000.— динари кој ло постигнал од новата зграда 
за време од 1 октомври до 31 декември 1945 година, 
па таа зграда ја продаде на 30 ноември 1946 година 
ке плати данок до 30 ноември 1946 година спрема 
висината која одговара на годишниот приход од 
40.000.— динари (чистиот приход од 10.000.— динари 
за три месеци одговара чистиот приход од 40.000.— 
динари за 12 месеци). На ист на чин има да се постапи 
и во поглед на останалите извори на приходите кога 
е во прашање иселуење на даночниот обвезник од 
територијата на нашата држава. Данокот на наслед-
ства и подароци такугјере мора да биде исплатен 
кога е во прашање отугјуеи>е на предметот на кој 
што • овој данок разрезан. 

Уз членот 65 ' 
Жалбена инстанци!! и р т о в и 

1) Против сите првостепени решења, донесени по 
овој Закон, може да се изјави жалба во рок од 30 
дена по нивното соопштена, и тоа само на една 
повисока инстанца, дае решеле е правносиажио. Да-

ночниот обвезник има право на жалба против руше-
њето на даночната комисија и против решењето на 
надлежните народни одбори. Даночниот референт 
има право на жалба само против реше^ето на даноч-
ната комисија. 

2) Против решението на околиските (рејонските) 
игоодни одбоои жалбата се поднесуе на окружниот 
народен одбор. Против првостепените решења на 
окружните народни одбори жалбата се поднесуе на 
Министерот на финансиите на народната република 
односно на финансиското оделење на Автономната 
покраина или Обласниот народен одбор. 

3) Против решењето на даночната комисија при 
околискиот (рејонскиот) народен одбор жалбата се 
подлесуе на даночната комисија при окружниот на-
роден одбор. Против првостепените решења на да-

. ночната комисија при окружниот народен одбор жал-
бата се поднесуе на даночната комисија при Мини-
стерството на финансиите на народната република 
односно^ на Даночната комисија при финансиското 
оделење* на Автономната покраина или Област. 

4) Даночната комисија при Министерството на 
финансиите на народната република односно при фи-
нансиско i o оделење на Автономната покраина или 
Област се состои од пет члена, од кон е еден поет-
седник. Нив и нивните заменици (види го чл. 42 на 
Правилникот) ги бира владата на народната репу-
блика односно Главниот извошен одбор на Автоном-
ната покраина, односно Обласниот извршен одбор. 
Референтот при оваа комисија го поставуе Министе-
рот на финансиите на народната република односно 
Повереникот на финансиите на Автономната покраина, 
односно Претседникот на Обласниот извршен одбор. 

5) За време на жалбениот рок и во текот на жал-
бената постапка ке му се дозволи на даночниот 
обвезник или на неговиот застапник разгледуење и 
препис на актите, доколку не се работи за актите 
чие разгледуење не може да се дозволи по причина 
на јавните интереси. Актите r e се дават на разгледање 
само во присаство на чиновник и по наплата на так-
сата по Законот за таксите (тар. бр. 40). 

6) Првостепените решења на даночните комисии 
ке се соопштуват на даночниот референт уз потпис 
на решеното. Исклучително, ке се смета решената 
на даночната комисија за утврдените даночни осно-
вици на обвезници^ од II група да му се соопштени 
со излагањето на распоредот на јавен увид и од 
последниот ден на јавниот увид започну е да му тече 
рокот за жалба како и на даночните обвезници. 

7) За поднесената жалба од страна на даноч-
ниот референт и за разложите на истата ке се оба-
вести даночниот обвезник уз потврда со забелешка 
оти во оставениот му рок по ст. 2 чл! 7 на Законот 
(од 10 до 15 дена) може написмено да ги поднесе 
своите протизразлози (поиговор). Приговор на да-
ночниот обвезник на жалбата на даночниот рефе-
рент се предава на народниот одбор при кој заседуе 
даночната комисија против чија одлука е поднесена 
жалбата. Приговорот подлежуе на такса по Законот 
за таксите како претставка (тар. бр. 1). 

8) Поднесената жалба од страна на даночниот 
обвезник не ја задржуе наплатата на данокот, а 
исто така жалбата на даночниот референт не и дава 
право на државата на наплата данок од поголем 
износ од оној кој е утврден по решењето против 
кое е поднесена жалбата, 

9) Жалбата на даночниот обвезник подлежуе на 
такса по т.бр. 5 на Законот за таксите. 

Уз членот бб 
Редовна и жалбена постапка кај народни судови по 

даночните кривици 
Надлежните околиски (рејонски) односно окру-

жни народни одбори ке се придржуат на прописите 
за судската кривична постапка кога год, спрема 
овластуењето на чл. 62 на Законот вршат претходни 
извиђања по даночните кривици од чл. 61 на За-
конот. 
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Уз членот 67 
За застарелоста на правото на државата за разрез 
на данокот, изречуење и извршуење на казната. За 
застарелоста правото на даночниот обвезник за пла-
ќање погрешно платениот данок. Исправка на пра-

воснажно а неправилно разрезаниот данок. 
1) Право на државата на разрез и наплата на 

данок на доходак и данок на наследства и пода-
роци, како и на изречуење и извршуење казната по 
овој Закон не застаруе воопште. 

Спрема тоа, макар кога да се откриат изворите 
на приходите на кои не е застарело правото на др-
жавата на разрез и наплата данокот односно на из-
рекнуење на казната, на ден 1 јануари 1946 година 
како ден на влечењето во сила на овој Закон, тоа 
право на државата ната мо не застаруе. Во тој случај 
се применуат одредбите на пораниот Закон за непо-
средните даноци во поглед на утврдуење даночната 
основица и разрез на данокот, односно во поглед 
на висината на казната и условите на одговорноста, 
доколку тие услови се послаби од условите по овој 

' Закон. 
2) Не застари е ни правото на даночниот обвезник 

За в р а ќ а њ е платениот данок кој не бил должен да 
го плати. Вракјање на платениот данок се врши само 
по молба на даночниот обвезник (ст. 2 чл. 54 на 

' Законот). 
•Спрема тоа, ако правото на даночниот обвезник 

на арак j ање платениот данок по пораниот Закон за 
непосредните даноци не е застарело на ден 1 јану-
ари 1946 година тоа право натамо не му застаруе 
и ке може да го исползуе во секое време после 
1 јануари 1946 година. 

3) Правноснажниот разрез на данокот може во 
рок од три години од денот на соопштението да се 
измени во полза или на штета на даночниот обвез-
ник, како во поглед на висината на даночната осно-
вица така и во поглед на разрезаниот данок, под 
услов да разрезот бил неправилно извршен. 

(I) Ке се смета разрезот на данокот да е не-
правилно извршен кога во извршениот разрез се 
утврдат: 

грешки во висина J а па даночната стопа и раз-
^ резот на данокот, на пример: кога е примената пого-

лема на место соодветната даночна стопа или обра-
тно; кога е примената даночна стопа од II на место 
од I скала чл. 49 на Законот или обратно; кога ед 
разрезаниот данок не е одбиен докажано платениот 
данок по I група или е одбиен во помал или пого-
лем износ и ел; или 

грешки во техничкиот состав на даночната осно-
вица, на пример: кога е оценет приходот од некој 
извор како да притечуел во текот на целата даночна 
година, а тој стварно притечуал само извесно време 
или обратно, доколку времето било од утицаЈ на 
оцената на висината на приходот; кога е оценет 
приход од некој извор кого обвезникот воопште го 
нема или е пропуштено да се оцени приход од некој 
извор, а нема место на даночна кривична постапка; 
кога при составуењето на даночната основица rio 
завршните сметки се пропуштени извесни приватни 
или одбитни ставки; кога даночната основица не е 
смалена со одбитците по чл. 35 на Законот или е 
погрешно смалена; кога чистиот приход по поеди-
ните извори е погрешно сумиран во даночната осно-
вица и ел.; или 

грешки во разврстуењето на даночните обвез-
ници во групи на пример: кога даночниот обвез-
ник е разврстан во II или lil место во IV група или 
обратно; или 

т в грешки во местнага надлежност на органите кои 
ја утврдиле даночната основица и го извршиле раз-
резот на данокот, на пример: кога даночната осно-
вица ја утврдил во прв степен околискиот (рејон-

' скиот) народен одбор или даночната комисија при 
него во некое друго место, а не во местото на доми-

цилот односно во местото на најголемиот извор на 
приходот на даночниот обвезник, и ел. 

(2) Правноснажниот а неправилно извршениот 
разрез на данокот може да се измени на штета или 
во полза на даночниот обвезник, без негово бара-
ње, по званична должност, преку решење кое има 
уз потврда да се предаде на даночниот обвезник. 
За решуење е надлежен оној орган чија ираво-
снажна одлука се менуе. Даночниот обвезник има 
право на жалба во рок од 30 дена по прописите на 
чл. 65 на Законот. 

(3) Според превентивната контрола по чл. 42 
на Правилникот, молат надлежните повисоки органи 
да вршат контрола и на правноснажно утврдените 
даночни основици и на разрезаниот данок. 

(4) Во постапката на н а п а д н и о т преглед, како 
и по повод на решуењето на жалбите, може да се 
укаже потреба да се поведат извигјаи, да се бара 
дополнуење на актите за разрез или објаснуење во 
поедини прашања или да се нареди преглед на *ни-
гите. 

Ако со накнаден преглед се утврди оти t извр-
шен разрез на данокот во помал или поголем износ 
но што требело да се изврши, ке се изврши исправка 
на разрезот. 

4) Разрезот на данокот на наследства и жода-
роци подлежуе на накнаден преглед (цензура) од 
страна на Министерството на финансиите на народ-
ната република. 

Ако при ваков преглед се утврди оти поради по-
грешно разрезаниот данок или поради неисправното 
применуење на законските прописи помалу е одме-
рен данокот, ке се исправи на основа на цензурното 
навогјање, доколку не поминале три години ©д денот 
на соопштењето на разрезот. 

На основа на ова цензурно иавогјање ке издаде 
околискиот народен одбор на даночниот обвезник 
решење да ја плати установената разлика во да-
нокот. 

Ако е разрезот извршен на штета на даночниот 
обвезник, може исправката да се изврши ва самиот 
акт за разрезот и да се нареди отпис »а ковекје 
разрезаниот данок, за кое што околискиот народен 
одбор ке го обавести даночниот обвезник. 

Уз членот 68 
Местен данок 

1) На непосредните даноци, разрезани по овој 
Закон, можат, едино уз претходна согласност на 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, да се напла-
туат местан даноци за покривање потребите на на-
родните одбори. Местниот данок може да изнесуе 
на јповеќе 100% од разрезаниот данок на доходок. 

2) На данокот на приходите од односот на слу-
жбата, на данокот на приход од улозите на штедња 
кај кредитните установи како и на данок на наслед-
ства и поклони не може да се наплатуе никаков 
местен данок. 

3) Сите физички и правни лица, кои вршат испла-
та односно пресметање на хонорари, награди и слич-
ни приходи ван односот на службата, приходи од 
хартии од вредност и удели, должни се, при напла-
тата на данокот по одбиток, да с о с т а в а т и го пре-
дадат на државната каса и припад а јук јодот месте« да-
нок по стопата која важи за територијата на око-
лискиот (рејонскиот) народен одбор кому се пре-
дава обуставениот данок. 

4) Кај правните и физичките лица, кои, покрај 
приходите од други извори имаат и приходи под« 
ЛОЖ1НИ на данок по одбиток, на ко ј не може да се 
разрезуе и наплатуе местен данок (данок на при-
ходи од односот на службата и на приходи од улози 
на штедња кај кредитните установи), како основица 
за разрез на местниот данок ке се земе соодветниот 
дел на данокот на приходите подложни на местниот 
данок. На пример: 1) ако даночниот обвезник има 
приход од згради 24.000,— динари, а приход од 
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односот на службата 18.000.— динари, ке uf се раз-
реже данок на доходок на даночната основица од 
42.000.— динари по стопата од 20% (Il скала чл. 49 
на Законот) во сума од 8.400.— динари. Соодветниот 
дел на данокот на приход од згради (на 24.000.— 
динари) по истата стопа изнееуе 4.800 динари; на 
овој износ има да се разреже местниот данок; 2) ако 
даночниот обвезник има приход од зграда 12.000.— 
динари, а приход од односот на службата 36.000.— 
динари ке му се разреже данок на доходок на да-
ночна основица од 48.000.— динари по стопата 5,5% 
(I скала чл. 49 на Законот, в. чл. 15 на Законот) во 
сума од 2.640.— динари. Соодветниот дел на данокот 
на приход од зградата (на 12.000.— динари) по ис-
тата стопа изнесуе 660.— динари. На овој износ има 
да се разреже местниот данок. 

Кај опие пак, правни и физички лица, кои имаат 
приходи подложни на данок по одбиток, а на кои се 
наплатуе месениот данок (хонорари, награди и слично 
ван односот на службата, приходи од хартии од вред-
ност и удели), ке се земе како основица за разрез на 
местните даноци вкупниот разрезан данок по IV 
група и од така разрезаниот местен данок ке се 
одбие местниот данок кои докажано е платен уз 
данокот по одбиток (како што се од вкупниот раз-
резан данок на доходов одбива докажано платениот 
• ̂ анок по одбиток). 

5) Во поглед на отписот на векје разрезаните 
самоуправни прирези за 1945 година по пораните 
одредби и разрезот на местните даноци спрема раз-

^резаниот државен данок за 1945 година по овој 
г&акон ке се применуат одредбите на чл. 72 на овој 
Закон и Правилник. 

Уз членот 69 
Престанок на даночните ослободуења кои важеле до 

1 јануари 1946 година 
1) На ден 1 јануари 1946 година престануат да 

важат сите даночни ослободуења ма која врста тие 
биле (стварни и лични) и ма кога биле прописани 
(пред војната или после ос лободуењето, заклучно 
до 31 декември 1945 година), доколку m се предви-
дени со овој Закон или со некој друг Закон донесен 
после I јануари 1946 година. 

Даночните ослободуења по меѓународните до-
говори ,заклучени до 6 април 1941 година и после 
ослободуењето, важат и натаму во границите како 
се договорени. 

2) Разрезот на данокот по овој Закон за 1945 
година ке им се изврши на сите даночни обвезници 
на II и IV група кај кои постои даночна обавеза по 
овој Закон. Срема тоа, ке се задолжат со данок за 
1945 година и оние даночни обвезници кои со пора-
ните прописи биле ослободени или кај кои не посто-
ел!а даночна обавеза, а ка ј кои престанало тоа осло-
бодуење или постанала даночната обавеза по про-
писите на овој Закон. 

3) На даночните обвезници од I група, доколку 
немаат приходи од други извори поради кои се дол-
жни да поднесат даночна пријава по IV група, нема 
да им се врши пресметано и наплата на данокот по 
I група за 1945 година по прописите на овој Закон, 
туку данокот за таа година ке им се разреже по 
пораните прописи доколку истиот не е векје раз-
резан (пресметан) и наплатен. Ако овие обвезници 
имаат и приходи од други извори, кои не подлежуат 
на данок по I група, должни се да поднесат даночна 
пријава по IV група и од разрезаниот данок ке им 
се одбие данокот ко ј на односните примања дока-
жано го платиле по пораните прописи. 

4) Од даночните обвезници на lil група ке се 
наплату е данок по овој Закон само почев од 1 јану-
ари 1946 година, а за пораното време ке се наплатуе 
данок по пораните проциср, доколку истиот не е 
векје наплатен. 

Уз членот 70 
Овлдетуење на Министерот на финансиите на ФНРЈ 
да пропише Правилник за извршуен>е на овој Закон 

(Без нарочни напатствија). 
Уз членот 71 

Овластуење на Министерот на финансиите на ФНРЈ 
да издава напатствија за примена на овој Закон 

Министерот на финансиите ка ФНРЈ овластен е 
за издавање напатствија за примена на овој Закон. 
Напатстзијата кои ке бидат донесени на основа на 
ова законско овластуење обвезни се како и одредбите 
на Правилникот. 

Уз членот 72 
Отпис на разрезаните даноци за 1945 година по 
стариот Закон и разрез на данокот по новиот Закон ; 

1) Разрезаните даноци за 1945 г. по стариот За- • 
кон за непосредните даноци, по Законот за данок на 
неженети лица и даночното ослобо.дуење на лица со 
девет и поведе деца, по Законот за општиот данок 
на работниот промет, по Уредбата за разрез и на-
плата данокот на луксуз ке се отпише, а уплатените 
суши на данокот по тие разреди ке се сметат за 
аконтација и ке се пресметат во отплатата на разре-
заниот данок по овој Закон. 

Отписот ке се изврши преку месечниот преглед 
на отписот дури кога ке се изврши разрез на дано-
кот по овој Закон, доколку отписот не е векје извр-
шен по некој друг основ. 

Кај даночните обвезници кои' -има>ат повекје из- , 
вори на приход на територија од повекје околии 
(реони) на една народна република во која имаат 
место на домицил и кои за 1945 г. се задолжени со 
данок по пораните прописи ео повекј? места, а по 
овој Закон ке бидат задолжени само во местото на 
домицилот, ке се отпишат во сите места сите задол-
жуења за 1945 г. а сумите, кои после тоа се покажат 
како преплати односно како долгови во местата ван 
местото на домицилот, ке се изравнат преку припие 
односно отпис по даночните книги на тие места и 
ке се пренесат како отпиен односно припиен по да-
ночните книги на местото на домицилот. На тој на-
чин ке се изравнат нивните даночни сметки во ме-
стата во кои не се задолжуват векје со данок. 

На пример: еден даночен обвезник задолжен е 
за 1945 г. по стариот Закон во местата А,Б, и В на 
една народна република, а по овој Закон се задолжи 
со данок за 1945 г .на сите извори на приход само 
во местото А кај што му е местото на домицилот. 
Сите задолжуења, кои се извршени за 1945 г. по ста-
риот Закон, има да се отпишат во местата А, Б, и В. 
Кога после тоа е извршен заклучокот на неговите 
сметки во даночните книги на местата Б и В, устано- . 
вено е оти во местото Б останал должен 520 д. да-
нок. Овој долг ке му се отпише по даночните книги 
на местото Б преку месечниот преглед на отписот 
и на тој начин ке се ликвидира неговата даночна 
сметка во тоа место, а во местото А истата сума ке 
се с а в и во задолжние на негсвата сметка преку ме-
сечниот преглед на приписот. Во местото Б, пак, 
установена е преплатата во износ од 750 д. Оваа 
сума ке се стави во припие по даночните книги на 
местото В и така ке се изравна сметката, а по да-
ночните книги на местото А ке се стави во отпис и 
со тоа ке му биде призната за смалуење на даноч-
ниот долг. 

Отписите и п р и п и е т е ке се проведат преку на-
длежните окружни народни одбори 

На ист начин ке се постапи и кај даночните об-
везници кои имаат извори на приход на територија 
од повекје околии (реони) на народната република 
во која немат место на домицил, сотоа што разрезот 
на данокот ке се врши во местото кај што им е нај-
голем извор на приходот, каде има да се пренесе 
состојбата на нивните даночни сметки од останалшх 
неста на начин изложен во горниот пример. 
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Ке се отпишат и казните по чл. 137 на Законот 
за непосредните даноци од 8 февруари 1928 г,, кои 
се книжиле сумарно со даноците, додека казните 
кои се одмерени со посебни одлуки по чл. 138, 142 
и 142а на споменатиот Закон не можат да се отпишат. 

2) Предните одредби во се 'ке се применуат и во 
поглед на отписот на разрезаните самоуправни при-
рези односно прирезите за покривање потребите на 
народните одбори и разрезите на местните даноци, 
со тоа што на разрезаниот данок по овој Закон за 
1945 г. ке се примени стопата на местните даноци 
кои важат за 1946 г., а покажаните заостатоци на 
тие прирези во местата ван местото на домицилот 
на даночниот обвезник, кои стварно ке бидат само 
заостатоци за 1944 г. нема да се пр ен ос ат во местото 
на домицилот, туку и натаму во тие места ке се во-
дат и наплатуат 

На пример: еден даночен обвезник задолжен е 
со самоуправни прирези за 1945 г. по стариот закон 
во местата А, Б и В на една од наполните републики, 
а по овој Закон се задолжуе за 1945 г. само во ме-
стото А кај што му е местото еа домицилот. Сите за-
должуења кои се извршени за 1945 г. по стариот за-
кон има да се отпишат во местата А, Б и В. По за-
клучокот на неговите сметки во местата Б и В се 
•установи оти во местото Б останал должен 240 дин. 
Овој долг нема да му се отпише туку обвезника 
ке биде должен во тоа место и да го исплати, би-
дејки това е долг за 1944 г. Во местото В установена 
е преплата од 370 д. Оваа сума има да се стави по 
припие по даночните книги на местото В и така ке 
се изравна сметката, а по даночните книги на ме-
стото А ке се стави во отпис, бидејки тоа стварно е 
дел на аконтацијата на местниот данок кој е разре-
зан во местото А, без оглед на тоа што е тој платен 
може би во полза на некој друг окружен народен 
одбор, а не во полза на окружниот народен одбор 
на местото на домицилот на даночниот обвезник. 

Ако пак при разрезот на данокот за 1945 г. по 
стариот Закон била тангентирана основицата за раз-
рез на самоуправните прирези во народната репу-
блика во која даночниот обвезник нема место на до-
мицил (седиште на правното лице), а по овој Закон 
ке баде задолжен за 1945 г. само во местото на до-
мицилот (седиштето на правното лице), тогај него-
вото задолжуење со самоуправните прирези за 1945 
г. во таа народна република ке се отпише, а пока-
жаниот заостаток, кој е стварно заостаток за 1944 г., 
натаму ке се води и ке се наплате додека покажа-
ната преплата ке се стави во припие поради израм-
нуење на сметките и ке се пренесе во местото на 
домицилот односно во местото кај што правното лице 
ке биде задолжено со данок во таа народна репу-
блика кај што таа сума ке се стави во отпис. 

3) Под правноснажните одлуки во смисла на 
прописите на ст. 3 чл. 72 на Законот се подразбират 
сите случаи по кои даночниот оддел извршил одме-
руење на наследната такса а оваа постанала правно-
снажна до влегуење во сила на овој Закон. 

Тоа значи, да по сите оставински предмети по 
кои до 31 декември 1945 г. уште не бил извршен 
разрезот на таксата, односно и ако бил извршен а 
не станал правоснажен (не протекнал рокот од 15 
дена по уручуењето на платниот налог), има да се 
изврши разрез на данокот по овој Закон. 

Прописите на овој Закон ке се применуат и на 
оние оставини по кои по досегашните прописи око-
лискиот суд бил надлежен да врши одмеруење и 
наплата на наследната такса. Вакви предмети (како 
и оние по кои судот уште не извршил разрез) судот 
ке ги достави на околискиот народен одбор поради 
одмеруење и наплата данокот на наследство, без 
оглед на времето на смртта на оставителот. 

По оставински^ предмети под ст. 3 цл. 72 m За-
конот, било да се векје најдуват кај околискиот на-
роден одбор — даночниот одел — поради разрез на 
данок на наследство, било да по нив векје започнала 
постапката кај судот, нема да дојде до примена на 
прописот од ст. I чл. 28 на Законот, бидејки да при-' 
јавата за смртта и пописот на имотот уследиле по 
порано важекјите прописи. 

Утврдената вредност (која била на денот »а по-
станокот на даночната обвеза) по ваквите оставини 
ке ја провери комисијата од ст. 2 чл. 28 на Законот 
и ке донесе своја одлука (конечна проценка на зао-
ставштината). Резултатот на оваа проценка нема да 
се доставу е на околискиот суд бидејки е вредметот 
кај него векје окончан или се најдуе векје во текот 
на постапката. Оваа вредност служи само за разрез 
данокот на наследство. 

Во оние пак случаи кај што е пријавата на 
смртта и пописот на имотот извршен по пораните 
прописи а по нив уште не е започнала постапката, 
судот ке побара од околискиот народен одбор изве-
штај за конечната проценка на заоставштината (по-
стапка по ст. 2 чл. 28 на Законот). 

Уз членот 73 
Денот на влечењето на сила на Законит 

и Правилникот 
Законот за непосредните даноци е донесен на 26 

октомври 1945 г. и објавен во „Службениот лист" 
бр. 90 од 20 ноември 1945 година. 

Овој Правилник за извршуење Законот за непо-
средните даноци влегуе во сила кога ке се Објави во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија", а ке се применуе од I јануари 
1946 г. како денот на влечењето во сила на Законот 
за непосредните даноци. 

Напатствието за наплатуењето данокот »о одби-
ток III бр. 1010 од 10 февруари 1946 г. („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 14 од 15 февруари 1946 *,) пре-
стану« да важи доколку е противно со одредбите 
на овој Правилник. 

Ili бр. 1900 
7 март 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен ЖуЈоЕвдц е. Р,-; 

У К А З 
Президиумот на Народната скупштина на Феде-

ративна Народна Република Југославија ио предло-
гот на Владата на ФНРЈ, а на основа членот 74 точ-
ка 6 Уставот решуе: 

Се установуе право на пензија на Др. Срђана 
Будисављевић, др. Анте Мандич и инж. Душана Сер-
нец во износ на нивните досегашни месечни привад-
лежности. 

Пензиските принадлежности им пр инат јат е i I 
Јануари 1946 година. 

У .бр. 145 
21 март 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседник, ^ 

М. Перуничић, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

С О Д Р Ж A J : 
Страна 

159. Правилник за извршуење Законот за 
непосредните даноци — — 241 
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