
„СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати 
неделно. — Ракописите не се вракјаат. — 
Огласите по тарифата. — Чековна сметка 

1Чг. 62324. — Поштарина платена во 
готово. 

Вторник, 20 август 1946 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 67 ^ ГОД И 

Цена на овој број е 6.— дин. — Претпла-
тата изнесуе 350.— дин. за подуго тиште 
или 700.— дин. за цела 1946 година. -
Редакција: Бранкова бр. 20. - Телефони 

Редакција 28-838, Администрација 22-619 

479. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уста-
вот Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го 
прогласуе Законот з?. потврда и измени и дополну-
ења на Законот за непосредни даноци, ко ј на основа 
овластуењето од членот 136 Уставот го' довеле зако-
нодавните одбори на Со1узното векје и Векјето на 
народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАА НА 
ЗАКОНОТ ЗА НЕПОСРЕДНИ ДАНОЦИ 

Законот за непосредни даноци од 26 октомври 
1045 година се потврду е со измените и дололнуењата 
направени во овој закон, така да неговиот изменет, 
дополнет и пречистен текст гласи: 

за непосредни даноци 

I ГЛАВА 

УВОДНИ О Д Р Е Д Б И 

Член 1 

На подрачјето на Федератчвната Народна Ре-
публика Југославија постоат следни непосредни да,-
коци: 

данок на доход ок: и 
данок 'на наследства и подароци. 

Член 2 

Данокот на доходок се дели опрема начинот на 
разрезот и наплатата на четири групи: 

I — данок кој што се одбива при исплатата од . 
носно пресметаното на приходите (данок по од-
биток); 

II — данок ко ј што се разрезуе без пријава (да-
нок по оцена без пријава); 

III — данок ко ј што се пл!акја во непроменет из* 
нос (данок по фиксни став); 

IV — данок кој што се разрезуе спрема прија ' 
вите на даночните обвезници (данок по пријава). 

Член 3 

1) Даночната обвеза е општа. 
2) Сите лица (физички и правни} плакјаат данок 

Во овој закон, доколку не се со закон ослободени. 
3) Државата плакј.а данок на приходи од своите 

^стопански претпријатија и имоти. Државните стопан* 
Ј̂оки претпријатија се сметаат секое да себе како 
одделен даночен обвезник 

Член 4 
1) Даночната обвеза почнуе со денот на отпочну-

ењето стопанската дејност, со почетокот на вршење 
занимавањето односно со денот на стечуење имотни 
предмети или "права, а престануе на* оној ден кога 
даночниот обвезник умрел, престанал да врши сто-
панска дејност, престанал да врши занимавање или 
го отугјил односно изгубил имотниот предмет 
или правото. К а ј правно лице даночната обвеза пре-
стануе со денот на престануење неговото постоење. 

2) Стопанската дејност, односно вршење на зани-
мавањето се сметаат да отпочнале кога работата 
стварно започнала. 

3) Сите даночни обвезници се должни на јдалеку 
за петнаесет дена од денот на почетокот односно на 
Престанокот иа даночната обвеза за тоа да поднесат 
пријава на надлежниот даночен орган Од тоа се из* 
земарт даночните обвезници за приходи од I група. 
Месниот народен одбор, надлежен по домицилот на 
умрениот, ке го извести даночниот оддел за смртта 
на даночниот обвезник. 

Член. 5 
1) Данокот на доходок се разрезуе на физички 

лица на вкупниот износ од нивните приходи од те-
риторија на една народна република доколку со овој 
закоч не е инаку пропишано 

2) На правни лица данокот се р.азрезуе на сите 
нивни приходи од територија на целата држава. 

Член 6 
1) Ако домашниот даночен обвезник има приходи 

и од инострѕнство, го плаќаа овој данок и на тие при-
ходи, сем во случај ако докаже оти на тие приходи 
е платен соодветен непосоеден данок во инострана 
ство. а под услов на реципроцитет. 

2) Ако лице од иностранство има приходи на те-
риторија на Федеративната Народна Република Југо-
славија. го плакја овој данок само на тие приходи. 

Член 7 
1) Сроковите одредени по овој закон се обвезни 

за секого и не можат да се продолжуат. Секое пре-
чекоруење повлечуе законски последици. Исклучител-
но, нема Да повлечуе заковски последици пречекору-
ење кое не ир е ми ну е петнаесет дена ако се оправда 
со особито важни разлози; ова не важи за чл. 14, 
чл. 48 ст. 2), чл 53 и чл. 65: 

2) Финансиските органи на државната управа 
жат во постапката по овој закон да одредат сро-
кови кои што не се предвидени по овој закон, а кои 
ке бидат обвезни за сите лица и органи на државна-
та управа 

3) Како ден на предавачко <ут., см.?Та И Дрнот "а 
п р е д а в а л а на поштата А^р т т^7 1^ т т" '"п ' г ден на сро-
кот падне ар недела или на. празничен ден кога над-
лештвата не работат, срокот се продолжете до први« 
от нареден работен ден. 
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Член 8 
Ири пресметаното на данокот по овој закон 

разломците до 50 пари не се земаат во оглед, а преку 
50 пари се заокружуат на цел динар. 

II ГЛАВА 

ДАНОК НА доходак 
I Група 

Данок по одбиток 

Член 9 
Данокот по одбиток се чаплатуе п,ри исплата или 

о д о б р е њ е на приходот без поднесуење даночна при-
јава, а го плакјзат: 

е) работници, н а м е ш т е н и к и службеници — на 
приходите од односот на службата; 

0) лица што примаат хонорари, награди и слични 
приводи за уметнички, научни, стручни и други ра* 
бо* и — на хонорарите, наградите и слично; 

в) сопственици на улози на штедња (по книшки, 
т^кукји сметки и сл.), на хартии од вредност и удели 
- - на приходите од улози, хартии од вредност и 
удели: 

г) продавачи на лозови од Државната класна ло-
тарија и на лозови од други одобрени лотарии — на 
приходите од продавачка лозовите; 

д) добитници на зголиците по лозовите од дру-
ги одобрени ло тари« (сем по лозовите на Државната 
класна лотарија) и по други хартии од вредност — 
на извлечените згодици; 

гј) добитници на згодиците во готово по обло-
жуењат.з на трки, спортски и други приредби и на 
томболи — на згодиците (добивки) во готово; 

е) физички лица кои примаат камати од позајме-
ниот капитал, вишок на осигурениот капитал преку 
уплата, провизии, рента, алиментација, приходи од 
патенти и лиценци, — доколку сите овие приходи им 
ги исплатуат или о.добруат прав«« лина или физички 
лица кои се обвезни на водење работни книги — на 
овие приходи, * 

ж) физички и правни лица од иностранство — »а 
сите приходи штг ги примаат од територијата на на-
шата држава, сем иа приходите од претпријатија, 
дукјани и занимавања и сем н а приходите од недвиж-
ни имоти 

Член 10 
Даночната основица на обвезниците од I група 

ја чинат: 
1) кај работниците, намештевците и службени-

ците — приходите во пари и во натура кои што по-
течуат ол односот на службата. Во случај да едно 
лице има приходи од повекје односи на службата, 
овие пр их <" ли нр се собираат ^уку секој од нив прет-
ставуе даночна основица за себе. Исто така ако ра-
ботниците, намештениците и службениците поитаат 
од истиот работодчзач награди за прекувремена ра-

•бота, за извонреден успех во работата или награди 
и додаци за специална, стручна или научна работа, 
овие приходи не се собираат со приходите од редов-
на работа, туку се оданочуат одделно при секоја ис. 
платр; 

2) ка ј дица што примаат хонорари, награди и 
слични приходи — хонорарот, наградата и слично; 

3) ка ј сопственикот на улози на штедња, на хар-
тии од вредност и удели — приходите од улози на 
штедња, хартии од вредност и удели. Приходите од 
секој улог, односно од секоја хартија од вредност, 
односно од секој удел прават одделна даночна осло* 
вица. 

4) ка ј продавачи н;а лозови на Државната класна 
лотарија и лозовите на други одобрени лотарии — 
бруто приходот од продавачката на лозовите; 

5) кај добитниците на згодици -по лозовите на 
други одобре«« дотации (сем полковите ва Држава 

ната клаеме лотарија) ЕЈ по други хартии од вредност 
приводите во вид на извлечени згодици. 

6) кај лица од тач. гј) чл. 9 законот — бруто зго-: 
дитокот (бруто добивка) во готово; 

7) кај лица од точ, е) чл. 9 законот — бруто 
приходот кој им го исплату^т или одобруат домаши 
ните правни лица или физички лица кси се обвезник 
на водење работиш книги; и 

8) к а ј лица од пространство точ. ж) чл. 9 зако-
нот) — бруто приходот ко ј што домашните правна 
или физички лица им го исплатуат или одобруат. 

Член 11 
Од данокот на приход од односот на службата! 

се ослободуат; 
1) по начелото на реципроцитет дипломатски за-^ 

стапници на странските држави и други лица на кои 
што по меѓународното право им припагја екстепи-. 
ториалност, нивните чиновници и н а м е ш т е н и к , каксК 
и останатите лица на кои врз основа на мегјународ-: 
ниот договор или по меѓународно-правните начела 
им припаѓа право на ослобо дуење, доколку се тие1 

страин државјани; 
2) ученици во поглед на својот приход од поу-

чуење; 
3) ученици во стопанство (чираци). 

Члзн 12 
1) Данокот се раарезуе спрема скалата а по месеч-. 

ниот, неделниот односно дневниот приход. Ка ј при* 
ходи кои не се одредени на месец односно недела, 
туку за некое друго време, данокот се пресметав! 
сразмерно на месечниот или неделниот износ, сме-
т а ј ќ и ја неделата во 6 дена, месецот во 25 дена тА 
годината во ЗОО дека. 

2) Ако приходот не е одреден по времето (акорд-' 
на плата, плата од парче и слично), се пресметуе при-? 
ход от на износ кој што средно ке падне или обично3 

пагја на ден, недела и месец. 
3) Приходи од точ. 2—8 чл. 10 законот не се 

пресметуат во годишен износ, туку данокот се пре-
сметуе по стопата која одговара на височината од 
исплатениот или одобрениот приход за секој по-' 
един случај. 

Член 13 
Лица кои вршат исплата или одобруење на при-, 

ходите подложни на данок по одбиток (чл 10 за.ко-; 
нот) се должни при исплатите или одобруењата нај 
приходите да го запрат данокот по соодветната! 
стопа од чл. 49 на овој закон, 

Член 14 
Данокот по одбиток ко ј што е запрен при ме-: 

сечените исплати или одооруења кои се вршат уна- } 
пред се предава на државната благајна лд ЈО-иаТ 
ден на"истиот месец: .данокот по останатите исплати 
и одоС>руења што е запрен во првата половина на 
месецот се предава на државната благајна најдалеку 
т т о ^ - и п т дргс ид истиот МРГРЈТТ, а данокот што е за* 
прен во втората половина на месецот најдалеку до' 
10-иот ден на следниот месец. Со исклучение, да.-
ножот на приходи од улози на штедња ка ј кредитните 
установи, данокот на ПРИХОДИ ОД продавачка лозовите 
на Државната класна лотарија и данокот на згодицитб 
по лозовите и по други хартии од вредност се предава 
на државната благајна во срок од 30 дена од денот 
на исплатата однооно одобруењето на приходот. 

Член 15 
1) Ако работници, намештеници и службеници 

имаат приходи и од други извори, сем приходите 
што се оданочуат по I група, се должни да поднесат 
даночна пријава за сите свои приходи. Во тој случај > 

приходите од односот на службата се оданочуат по ' 
стоката од 1 скала чл. 49 законов која одговара на 
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собирот од сите приходи, а приходите од други из* 
©ори се одаеочуат по стопата на II скала чл. 40 зако-
нот, која такугјере одговара на собирот на сиге 
приходи. Со исклучена , ж о собирот на сите приходи 
-преминуе 80 000 динари годишно, сите приходи се 
оданочуат заедно по стопат а на ТЈ скала чл. 49 зако-
нот. На ист начин ке се оданочуат и хонорари, наг-
ради и слични приходи вон од односот на службата 
на лица од точ. б) чл. 9 законот кои имаат приходи 
и од други извори. 

2) Ако сопственици на хартии од вредност и у* 
дели и лица од точ е) чл. 9 законот имаат приходи 
и од други извори, се^ приходите кои се оданочуат 
по I група, се должни да поднесат даночна пријава 
за сите свои приходи заради оданочуење на начин 
пропишан за IV група. 

3) Останатите физички лица од чл. 9 на законот 
ни во ко ј случај не се должни да ги пријаву ат овие 
приходи, макар да имаат приходи и од други изво-
ри. Правните лица ги пријаву ат и овие приходи — 
сем приходите од продавачка лозови на Државната 
класна лотарија, — доколку имаат приходи и од дру-
ги извори. 

4) Во сите овие случаи на приходите од чл. 10 
на овој закон ке се врши наплата на данокот на на-
чин предвиден во то ј член, ама вака наплатениот да-
нок ке се одбие на обве^чикот од данокот разрезан 
на начин предвиден за IV група. 

II Група 
Данок по оцена без пријава 

Член 16 
1) Данок по оцена без пријава п л а ќ а а т земјо-

делци кои се занимаваат со поледелство сами или и 
со помоите на туѓ ја работна снага. 

2) Под земјоделец во смисла на претходниот 
став се разбира поледелско домаќинство кое се за-
нимава со поледелство и со узгредно работење во 
поледелството. 

3) Земјоделски деца под 18 години старост и зе-
мјоделци тра шо неспособни за привредуење с п з п л а т 
во оваа грлана и во случај кога сами не се занимаваат 
со поледелство. 

Член 17 
1) Даночната основица на обвезниците од И група 

ја чинат приходите од поле детството и узпоететите 
работења во поледелството, кои што едно поледел-
ско домаќинство ги постигале во текот на даночна-
та година. 

2) При пресметаното на приходите од поледел-
ството даночната комисија кинисуејкји од утврде-
ниот катастарски чист приход ко ј може да го смали 
'односно зголеми во случај да е стварниот приход 
на обвезнижот спрема доставените и побаци помал 
односно поголем најмалку за 20% од неговиот ка-
тастарски чист приход утврден спо ема Уредбата за 
делокруг и начин на работата на 'комисијата за утвр-
дуење приходите од земјиштата во краишта каде 
[уште »е се изработени катастарски подаци од 9 мај 
1928 година. 

3) Ако земјоделците имаат приходи на кои се 
плак ја данок по одбиток, овие приходи не се соби-
раат со нивните приходи од поледелството и узпред-
мите работења во пол е дел ств ото, туку се оданочуат 
одделно на начин предвиден за I група. 

Член 18 
1) Ако обвезнините од чл. 16 на овој закон имаат 

приходи и од други извори сем приходите од поле-
'деливото и узпредните работења во поледелството 
и сем приходите на кои се плакја дано« по одбиток, 
се должни да поднесат даночна пријава за сите свои 
приход« сем за приходите на кои се плак ја дано« 
по одбиток. Во тој случај сите ш и е приходи се со-
бираат уедмо и се оданочуат на начин пропишан за 
IV група. 

2) Исто така уживателите и закупците на поле-
делоките имоти, сен вдоади ро право на вдошчко 

уживање, се должни да го пријават на надлежниот 
даночен оддел постоење правото на уживање оносио 
на закупниот однос. Пријавата мора да содржи: оз-
нака на кат?ста,оската единица, воецн.пст и срок за 
траење правото на уживање односно условите и сро-
кот за траењето на закуп,чиот однос. Пријавата мора да 
биде поднесена најдоцна во срок од 15 дена од де-
нот на превземањето поледелскиот имот. 

III Група 

Данок по фиксни став 

Член 19 
Данок по фиксни став плакјаат: 
1) кукјни помошници; 
2) лица кои што не вршат стопанска дејност 

во постојан локал или на постојана пазарна тезга, 
туку на јавни места или по кукјиге (носачи, тесте-
раши, торбари, улични продавачи и ти.); и 

3) агенти што патуат и трговски патници, докол-
ку немаат постојана работна просторија, во к о ј слу-
ча ј се оданочуат на начин пропишан за IV група. 

Член 20 
1) Данокот по фиксниот став се плакја пред по-

четокот на занимавањето и тоа: ако занимавањето 
почнуе во првата половина на годината во цел годи-
шен износ, а ако занимавањето почнуе во втората 
половина на годината во полугодишен износ. 

2) Ако обвезииците од оваа група имаат и други 
приходи сем приходите од чл. 10 законот, се должни 
да поднесат даночна пријава за сите свои приходи 
сем за приходите на кои се плаќаа данок по фикс-
ниот став. Во то ј случај сите овие приходи се собе-
рат уедно и оданочуат на начин пропишан за IV 
група. 

IV Група 

Данок по пријава 

Член 21 
Данок по пријава плакјаат сите физички и прав-

ни лица кои што вршат извесна стопанска дејност 
или вршат самостојно занимавање во цел на стечу-
ење приходи или имаат приходи од и ^ о ^ и пред-
мети или права, доколку не се работи за приходи 
или лица кои се оданочуат по групите I до III. 

Член 22 

1) Даночната основица на обвезниците од IV гру-
па чинтит нивните вкупни приходи сем приходите од 
улазите на штедња ка ј кредитните установи и -пури 
приходи на липа од ст. 3) чл. 15 законот. 

2) Исклучително од прописите на предниот став 
должни се правните лица да ги наведат во својата 
пријава и сите свои приходи од уловите на штедња 
и од другите извори по I група под условите од ст. 
3) чл. 15 законот. 

Член 23 

1) Установите кои што вршат ј а ш а служба мо-
жат да бидат ослободени од плакјање на овој данок 
во целост или делимично. Кои установи ке се сме-
таат за установи кои вршат јавна служба и но кон 
граници ке се ослободат од данокот ке пропише Вла-
дата ФНРЈ по предлог на Министерот на финансиите 
ФНРЈ. 

2) Приходите на зградите на странски држави во 
кои се сместени нивните дипломатски и конзуларни 
претставништва се ослободени од плакјање на данок 
под услов на реципроцитет. 
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III ГЛАВА 

. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВА И ПОДАРОЦИ 

Член 24 
1) Данок на наследства и подароци плакјаат на-

следници, легатори и лица на кои се чинат подароци, 
и тоа опрема вредноста на наследството, легатот или 
подарокот, степенот на роднинството и височината 
Ва даночното задолжуење на примателот на наслед-
ството, легатот или подарокот во-моментот на смртта 
на оставачот односно во моментот на давање по-
дарокот, 

2) Овој данок се плакја на сета вредност на на-
следството, легатот и подарокот по одбиток на дол-
говите кои што ги теретат а се плакја и иа наслед-
ства, легати и подароци од пространство. 

3) Странци кои што примаат наследства или по-
дароци во нашата земја го плакјаагг овој данок како 
и нашите државјани. 

4) Ако наследникот на имотот умрел пред но 
што истото му е предадено во наследство врз основа 
на судска одлука, тогај на последниот наследник ке 
му се разреже данок на наследства спрема степенот 
на род нин ст во то метју него и неговиот оставач, без 
оглед на тоа што на претходните наследници не е 
разрезан данок на наследства. 

Член 25 
1) Од данок на наследства и легати се 0'0лобо-

ду ат: 
а) жена. маж, деца, татко и мајка на оние лица 

кои загинале во војната почну е јк ји од 6 април 1941 
година и подоцна во борбата против окупаторот, по-
тоа оние кои што загинале или настрадале заради 
участвуење во народноослободителната борба како и 
оние лица кои што не биле противници на народно-
ослободителната борба а настрадале од непријателот 
во земјата или во непријателските лагери — ако во 
сите овие случаи вредноста на наследството односно 
имотот ко ј е предмет на плодоуживање не -преминуе 
30.000 динари за секое од споменатите лица. Ова 
ослободуење важи и за наследници и плотоужива-
тели на имотот на лица кои што поед истекот на 2 
години од свршетокот на војната умреле од болест 
и повреди зад обиени во народноослободителната 
борба или во 'непријателските лагери; 

б) земјоделци кои со оставачот-земјоделецот жи-
вееле во зае^-ЈчЧЈ згтмава^ге со поледелсгво 
Ш наследниот пол одел ски имот односно на поледел-
скиот имот кој што е предмет на плодоуживање ако 
вредноста на наследениот односно уживаниот дел на 
поледелскиот имот не преминуе 30.000 динари, Под 
поледелски имот во овој случај се смета оној имот 
кој камо целост претежно служи во поледелски цели. 

в) брачен другар за уживање имотот на умре-
ниот брачен другар ако вредноста нл имотот опте-
ретен со ова право не преминуе 50 000 динари; 

г) држава; 
д) домашни задужбини основани во научни, уме-

тнички, просветни, здравствени и социалли цели; 
гј) Единствените синдикати на работниците и на-

мештениците на Југославија, Централниот совет на 
Народната младина на Југославија, Антифашискиот 
фронт на жените и Народниот фронт на Југославија 
и нивните организации; 

2) Од данок на подароци се ослободуат: 
а) држава; 
б) домашни задужбини основани на научни, уме-

тнички. просветни, здравствени и сои и алии цели; 
в) Единствените синдикати на работниците и на-

мештенитште на Југославија. ТТечтпа^гчот со<вет на 
Народната младина на Југославија, Антифашискиот 
фронт на жените и Народниот фронт на Југославија 
и нивните организации; 

г) уобич^ени подароци мег;1У роднини и прија-
тели (подароци при рагјање, венчање, празници), до-

колку поедини подароци не пр еми ну ат вредност од 
10.000 динари. Ако вредноста на подароците преми-
ите 10.000 динари, тога ј ке се наплати данок на по-
дарокот само на вишокот преку о»ваа сума; и 

д) подароци и прилози на ученички и работни-
чко-.нам ешт етички мензи; подароци и прилози ' за 
збринуење сиромашни слоеви и други слични дава-
ња во хумани цели. 

Член 26 
Вредноста на наследството, легатот и подарокот 

се утврдуе спрема времето на смртта на оставачоТ, 
односно спрема времето кога е подарокот направен. 
Ако приемот на наследството, легатот или подаро-
кот е условен, вредноста се одредуе спрема времето 
во кое условот е исполнет. 

Члан 27 
1) Ако е предметот на наследство, легат или по* 

дарок оптерете« со право на плодоуживање, данокот 
се разрезуе на сета вредност н а наследството, лега-
тот или подарок, но наплатата на данокот за оптере-
тениот дел на наследството, легатот или подарокот 
се одложуе до престануењето на плодоуживање™. 

2) Како вредност на плодоуживање™ се зема: 
а) ако е времето на траењето за плодоуживање 

неодредено (неизвесно) - - десстострукиот износ од 
вредноста на едногодишното плодоуживање. Исклу-
чително, ако плодоуживање™ е врзано за постоење 
на некакво удружење или установа чие траење не 
е унапред одредено — дваесетострукиот износ од 
вредноста на едногодишното плодоуживање; 

б) ако е времето на траењето за плодоуживање 
одредено — собирот на сите вредности на плодоужи* 
вањето за односното време, со тоа да не може да го 
прејде дваесетострукиот износ на вредноста од едно, 
годишното плодоуживање; 

в) ако е плодоуживање™ утврдено делимично на 
одредено а делимично на неодредено време — соби« 
рот на вредностите од плодоуживање™ за одредено* 
то време и вредностите на плодоуживање™ за не-
одредено време, со тоа да то ј собир не прејде два-
есетоструката вредност на едногодишното т о д о -
уживање; 

г) ако е времето на траењето за плодоуживање 
доживотно — спрема годините на староста на плодов 
уживателот; 

до 15 години — д&аесетоструката вредност на 
едногодишното плодоуживање; 

преку 15 до 25 години — осумнаесетострук а вред* 
ност на едногодишното плодоуживање; 

преку 25 до 35 години — шеснаесетоструката 
вредност на едногодишното плодоуживање; 

преку 35 до 45 години — тринаесетоструката вред-
нос на едногодишното плодоуживање; 

преку 45 до 55 години — десетоструката вредност 
на едногодишното плодоуживање; 

преку 55 до 65 години — седмостоуката вредност 
на едногодишното плодоуживање; 

преку 65 до 75 години — четвороструката вред , 
нос на едногодишното плодоуживање; 

преку 75 до 80 години — двоструката вредност на 
едногодишното плодоуживање; и 

преку 80 години — едноструката вредност на 
едногодишното .плодоуживање. 

Ако плодоуживањето се односуе на повекје лица 
под услов да се престануе со с\:ртт,а на првиот ко ј 
што ке умре, вредноста на плодоуживање™ ке се 
утврди спрема годините на староста на на јстарото 
лице; а ако плодоуживање™ престану е со смртта на 
уживателот ко ј последен ке умре, вредноста на пло* 
доуживањето ке се утврди спрема староста на н а ј ' 
младото лице; 

д) ако вредностите на годишното плодоуживање 
се нееднакви, мако годишна вредност ке се земе сред-
бата вредност на плодоуживање™; 

гј) ако вредноста на плодоуживање™ не е утвр* 
дена со одреден износ, како годишна вредност на 
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плодоуживањето ке се зема дваесетиот дел од вред-
носта на стварите оптеретени со (плодоуживање; 

е) ако едногодишниот приход на паричниот ка-
питал не е одреден, ке се годишно од вред-
носта на капиталот даден на плодоуживање. 

Член 28 
1) Месниот народен одбор го изв^стуе за смртта 

на секое лице околискиот суд и околискиот народен 
одбор во срок од два месеца од денот на смртта. 
Месниот народен одбор врши попис и процена 
&а заоставината на умрените лица и записникот за 
тоа го доставуе -на околискиот суд и околискиот 
народен одбор. 

2) Ако околискиот народен одбор од оправдани 
разлози ие ја призвати процената на заоставинат^ 
која што ја извршил месниот народен одбор, ке го 
повика старателот на заоставината, ке му ги соопшти 
своите разлози и ке пр-оба согласност со него, па до-
колку не постигне согласност ке одреди комисија 
која на самото место ке изврши процена. Т р о ш к о в н е 
на комисиската процена во овој случај ги сноси држа* 
шта . Ако комисиската процена се врши по барања 
на старателот на заоставината, т р о ш к о в н е пагјат на 
терет заоставината. 

3) Околискиот народен одбор резултатот на про-
цената ке го достави н а околискиот суд кој, по рас* 
правата на за оставината, ке го устани предметот на 
околискиот народен одбор заради разрез на данокот. 

Член ?9 
Овој данок се плакја во срок од 30 дена по со-

општување на решеното. 
Член 30 

1) Во случај на подароци мегју живите, лицето 
кое подарокот го прима и лицето кое подарокот го 
дава се должни за подарокот да поднесат пријава во 
срок од 30 дена на околискиот народен одбор, надле-
жен по домицилот на лицето кое подарокот го при-
ма. Ако околискиот народен одбор не е согласен со 
пријавената вредност на подарокот ке прибави од 
месниот народен одбор извештај за вредноста на по-
дарокот и понатаму ке постапи по ст. 2) чл. 28 на 
законот. За даночна основица во овој случај ке <:е 
земе комисиски утврдената вредност на подарок УТ. 

2) Амо во текот на година дена подарок од а® ач от 
му подари за истото лиде ћо® ек је пати движен или 
недвижни ствари, ке се разреже данок на подарок 
на вкупната вредност иа подарените ствари во текот 
иа годината. 

3) Во случај на пренос недвижен имот мегју 
живите делимично со накнада а делимично бесплат-
но, ке се наплати данок на подарок по прописите на 
ово ј закон од вредноста на делот кој што се дава 
бесплатно, а од делот к о ј што се дава со накнада — 
по прописите што важат за пренос со накнада. 

IV ГЛАВА 
ПОСТАПКА ЗА Р А З Р Е З И НАПЛАТА 

а) Даночна основица 
Член 31 

1) Даночната основица на IV група на една да-
ночна година ја чинат приходите стечени во таа 
година. 

2) Даночната година се поклону е со календар ска-
та. Ка ј оние даночни обвезници к а ј кои работната 
година не се поклопце со календарската даночната 
основицата ја чини приходот на онаа работна го-
дина која се завршне во таа даночна година. 

Член 32 
Приходите кои ја чинат даночната основица на 

(групата IV се добиваат кога од бруто приходите на 
поедини извори ке се одбиат дозволените одбици 
(член 33 и 34). 

Како годишен бруто приход се смета: 
1) к а ј недвижни и движни предмети, стварно из-

дадени под закуп (кирија, наем) — износот на за-

купнината д о д а в а ј ќ и му ги сите останати накнади, 
макар во кој вид биле, кои што закупуачот врз осно, 
ва на закупот е должен да му ги чини на закупода-
вачот; 

2) ка ј згради кои што обвезникот сам ги иско-
р и с т е или ги дава на употреба на друг бесплатно 
или поа стварна вредност — стварната годишна за-
купца вредност. Од ова се изземаат работните про-
стории кои што обвезникот ги употребу е за вршење 
својата стопанска дејност, како и зградите на земјо-
делецот кси што тој сам ги уно тр е бу е; 

3) ка ј дукјани, претпријатија и слободни зани-
мавања — годишниот бруто приход од тие извори, 

Член 33 
Во цел на утврдуење л и с т -приход од рачни из-

вори се признаваат следните* одбици од бруто при-
ходот: ЈЈ-

ка ј имотни предмети што се издаваат под за-
куп или се употребу ат за сопствена употреба: тро-
ш к о в н е за одржуење, на управата и амортизацијата; 

2) ка ј дук јани, претпријатија и слободни зани-
мавања: 

а) закупнината за локалот; 
б) платите и надниците во пари и натура на ра-

ботниците, намештениците и службениците; 
в) каматите на долговите кои Ја тзретат рабо-

тата; 
г) отпиевте односно дотациите на фондовите ка 

име амортизација на предметите кои служат за вр-
шење стопанска дејност на даночниот обвезник, как<^ 
што се згради, постројки, мртов инвентар ити. Сел? 
тоа се дозволуе ка ј рударските претпријатија амор-
тизација на трошковните за исгштуење сразмерно на 
количината на годишната извадена руда спрема це-* 
ложупната количина на откриената руда; 

д) огниште или дотациите на фондовите за по-
крикје с а ч и н и т е или ненаплативите побаруења; во 
случај на наплата о т п е а н и т е побаруења ке се ода-
мо чу ат тие како приход во годината на наплатата; 

гј) платените непосредни даноци, такси, допри-
носи за осигуруења мамештениците во границите на 
законската обвеза, премиите за осигуруење згради« 
дукјани, стока и постројки и други обвезни Јавачки! 

е) приходите од иностранство под условите пред-
видени во чл. 6 на овој закон; 

ж) о д л у ч е н а т а добивка пренесена од претход-
ната работна година; 

3) ка ј осигурителните претпријатија онаа сума 
што е ставена во премиски резерви по поедини гран-
ки на осигуруењето, како и каматите на такви ре-
зерви се додека тие суми не се употребуат за други 
работни цели; 

и) секој губиток и издаток ставен на терет на 
векје оданочениот фонд; 

ј) сите издаци кои што служеле за стечуење 
на приход. 

Член 34 
Не можат како одбици по чл. 33 на овој закон 

да се признаат: 
1) сумите употребени од теку к ј ите приходи за 

позголемуење претпријатието или дукјанот, позголе-
муење работниот капитал или за израмнуење дол-
говите; 

2) платените или резервисаните непосредни и 
месни даноци за своја или тугја сметка (на пр.: за 
своите работници и намештеници); 

з) трошковите на кукјанството на даночниот 
обвезник макар во к о ј облик; 

4) каматите на сиот вложен сопствен капитал; 
5) загубите оц претходните работни години; 
6) накнадите или користите кои правните лица, 

макар во кој вид, ги и с п л а т а т на оснивачите или 
1Ка другите членови во полза нивна или на нивните 
фамилии или на нивните претпријатија; 

7) тантиемите, дневниците и другите слични на-
гради на членовите на управниот и надзорниот 
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бор како и недо гов ор ен ите тантиеми на останатите 
службеници на претпријатието; 

8) Сите други издаци и губици кои што не се 
во врска со работењето, 

Член 35 

При утврдуењето на даночната основица и разре-
зот данокот на доходов се признаваат следни 
олеснуења: 

1) ка ј даночните обвезници на данокот по од-
биток на приходите од односот на службата дода-
ток на деца не влегуе во даночна основица. Ако обвеза 
мици!е на данокот по одоигок на приходите ;>д 
односот на службата имаат приходи и од други из-
вори, оа заради тоа се задолжуат со данок по IV 
група, додатокот нг деца и во то ј случај не се вне-
суе во даночна основица, а не л-:оже да се признае 
олеснуачка по следната точка при пресметаното на 
данокот по IV група ка овие приходи; 

2) к а ј даночните обвезници на 11 и IV група се 
смалуе даночната стопа за секое малулетно дете од 
14 години односно на школуење до 18 години ста-
рост кое што нема самостоен доходок, и тоа: 

со 2 ако даночната основица не преминуе 5.000 
динари; 

со 1,5 ако даночната основица не преминуе 
10.000 динари; и 

со 1 ако даночната основица не преминуе 15.000 
динари. 

Ако се обата родители даночни обвезници на 
II или IV група, олеснуачката ке се признае к а ј тат-
кото, а ка ј мајката шо се децата к а ј неа на ич-
држуење . . 

Малулетните деца ке се смета да немаат само-
стоен д ох одек во оние случаи во кои ла нивните 
родители би им п р и п а д а л о правото на прием додаток 
на деца кога би биле во државна служба; 

3) к а ј земјишните заедници (селски, општински, 
племенски и сл.) даночната основица се смалуе 
за 30%. 

Член 36 

Даночни пријави поднесуат: 

1) обвезниците од чл. 9 ово ј закон ако имаат 
и други приходи кои не се оданочуат на начин пред-
виден за I група; 

2) обвезниците од И група (поледелски дома-
ќ и н с т в а ) ако сем приходите од поледелство и уз-
гредните работења во поледелството и сем приходите 
на кои се плакЈа данок по одбиток имаат приходи 
и од други извори; 

3) обвезниците од IV груша за сите свои приходи 
освен за приходите од ст. 3) чл. 15 ово ј закон; прав-
ните лица мораат во своите пријави да ги искажат и 
»вие приходи доколку имаат приходи и од други 
извори. 

Член 37 

1) Работни книги се должни да водат следните 
даночни -^везници: 

а) сите правни лица, сем селските земјишни зае-
дници од гоч. 3) чл. 35 законот и селските работни 
кооперации кои се занимаваат со заедничко чоле-
доночни обвезници: 

б) физички лица кои што се сопственици на инду-
стриски, рударски, банкарски, б р о д а р а « ! и на мсг ју-
нар од но-транспортни претпријатија и менувачници; и 

ч) физички лица на кои што даночната основица 
Иу дзнокпт на доходон - утврдена со 200.000 динари 

или повекје на територија на една народна републи-
ка. Обвезата на овие лица за водење книги почнуе 
од првиот ден на вториот месец по приемот на из-
вешта јот за у т в р д е ш е даночна основица и разреза-
ниот данок, а престану е на кра јот на втората година 
•по годината за кој,а што даночната основица е утвр-
дена под 200.000 динари. 

2) Даночни обвезници кои што се д о л ж н и Да во-
дат работни книги се обвезни со пријавата да под-
несат биланс и сметка на губитокот и добивката . 

3) Правни лица кои што ликвидираат се должни 
да поднесат ликвид акционен биланс. 

Член 38 
1) Даночна пријава се предава но општиот јавен 

позив и во срок во него предвиден, к о ј што н е може 
да биде покус од 30 или подолг од 60 дена. Срокот 
на преда ванка та во јавниот позив го одредуе мини-
стерот на финансиите е а народната република. 

2) Пра^цртР лина на кои ттт̂ п палпрлпт С е в р ш ^ 
по^билансот се должни да поднесат пријава (рток 
одЈор дена по свршетсккот на о а б о р " ^ 
шПШЦЦ^ЈГЦД_Л)И/ч»и може мррш.гтдргтвпт.п ц а фи-
нансиите на народната република да го продолжи 
срокот за подиесуење д а н о ч н и ^ р и ј а в и . 

Член 39 
1) Даночната пријава се под несу е на 

наро^ен ОДООЈР неиМЦЈС^НЦ или НИДКу мнт"*™— 
ден одбор, ко ј е_должен да јј^аде потврда за подне-
сената пријава. 

2) Д а н о ц и т е обвезници, физички лица кои што 
имаат извори на приходи на територи ја од повекје 
околиски народни одбори на истата народна репу-
блика ке ги назначат во својата пријава на околи-
скиот народен одбор н а својот домицил изворите на 
приходите и од територија на другите околии. 

3) На останатите околиски народни одбори ке 
ги пријават тие само приходите од територија на 
односната околија со назначуење д о м и ц и л у . 

4) Даночниот обвезник к о ј што има прихода од 
територи ја е а народна република во к о ј а нема до-
мицил поднееуе пријава на околискиот народен од- * 
бор на чија територија има извор на приходи. Ако 
има извор на приходи на територија о д повек је око-
лиски народни одбори во народната република во 
ко ја нема сво ј домицил, ке поднесе пријава на око-
лискиот народен одбор на онаа народна република 
на чија територија има на јголем и з в о р на приходи, 
а во сето останало ке постани аналогно со о д р е д б и т е 
на ст. 2) и 3 ) на ОВОЈ член. 

5) Правните лица обвезни на јавио полагање 
сметка ке ги назначат во својата при јава на надлеж-
ниот народен одбор приходите од територи ја на це-
лата држава . 

6) Неписмените или недоволно писмените дано-
чни обвезници, ако не се обвезѕни д а в а д а т трговски 
•книги, можат пријавата д а ја поднесат и усмено к а ј 
надлежниот народен одбор, з а што ке се состави 
записник. И за вака поднесена даночна при јава на-
родниот одбор е должен д а даде потврда . 

Член 40 

Ако даночниот обвезник не поднесе даночна при-
дава во пропишан срок, даночната основица ке се 
»утврди и без пријава . 

Член 41 

Д р ж а в н и т е надлештва , установи и 
како ж 1 приватните лица што располагаат со подади 
потребни за у т в р д у е њ е основшште па п п Л 

везници"ДЕ. д о л ж н и на В А Р Д А Р Р Л ТТПУПГРИГИШОТ држа« 
ве« орган д а ги д а д а т тие подацр. 
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Член 42 
1) Даночните основи ди на овие обвезници кои 

што се должни да поднесат пријава ги утврдуат 
даночните комисии, и тоа: 

а) за физички лица, земјишни заедници, селски 
работни кооперации и аа државните згради и зем-
јишта што не се во состав на државните стопански 
претпријатија— комисиите при околиските народни 
(Одбори, а 

б) з а п р а ш и лица — комисиите при окружните 
с р о д н и одбори односно пр^Г'Шк1ЈЈШ1чките народни од-
бори во народните републики во кои што нема 
окрузи. Министерството на финансиите на народна-
та република може да одреди Да една комисија биде 
надлежна за обвезници — правни лица — од терито-
рија на повекје окрузи односно околии. 

2) Даночните комисии се состоат од претседател 
и четири члена. Претседателот на комисијата е член 
ца околискиот односно окужниот народен одбор, ко ј 
што раководи со финансиските работи на то ј одбор. 
10д другите четири член® на комисијата при око-
лискиот народен одбор најмалку двајца мораат да 

Обидат од местото на даночниот обвезник чијата да-
ночна основица се утврду е, а најмалку еден член од 
стопанската гранка на то ј обвезник. 1 

3) Членовите на комисијата ги поставуе односно 
Сменуе извршниот одбор нз овој народен одбор при 
к о ј што комисијата работи. 

4) Претседателот во отсаство го заменуе член на 
одборот кото ке го избере околискиот односно 
окружниот народен одбор. 

5) Комисијата во работата Ја помага стручниот 
референт кого ке го одреди окружниот народен од , 
јбор ѕа комисиите при околиските народни одбори, 
^односно министерството на финансиите на народ-
ната република за комисиите при окружните народ-

н и одбори. Стручниот референт должен е за секој 
* конкретен случај да поднесе реферат. 
<-• 6) Месната надлежност на комисијата се утврду^ 
Опрема домицилот на даночниот обвезник, односно 
за правните лица спрема местото на седиштето на 

* управата. 
7) Членовите на комисијата пред вапочнуењето 

работата полагаат клетва. 
8) Функцијата на членовите иа даночната коми-

сија е почесна грагјанска должност. Исклјучително 
-може министерот на финансиите иа народната репуб-
лика да одреди дневница како накнада на направе* 
ките трошкови односно на загубениот приход. 

Член 43 

Ка ј даночните обвезници на групите II и 1 \ ^ к о и 
што не подне су ат биланси, даночната к о м и т у ја) 
|утврдуе основицата по своето слободно уверење, зе-
мајќи ја во оглед пријавата и пр исо бјр аните подаци. 
К а ј лица кои што се должни да водат работни книги1 

комисијата ке ја цени вистинитоста на билансот и 
Харема најдената стварна состојба ке ја утврди д а -
ночната основица. Даночните обвезници мораат да' 
'(бидат обавестени за денот на расправата и можат дау 
участвуат во расправата за својот предмет. 

Член 44 

Тешењата на комисијата за височината на да-
ночната основица мораат да бидат образложени во 
Записник. 

\ 

1 Член 45 

1) Во случај да еден даночен обвезник има из-
амри »а Приходи на територија од повекје околии, 
{даночните комисии за тие околии ке дадат извештај 
^ И?сочшат* на приходите рд своите територии 

и ке ги достави на даночната комисија на домицилот 
на даночниот обвезник. Оваа комисија ке ја утвр-
ди вкупната даночна основица на сите извори на 
приходите од то ј даночен обвезник. 

2) Ако даночниот обвезник — физичко лице —* 
има извори на приход на територија од повекје око< 
лин на народната република во ке ја што се навогја 
неговиот домицил, даночните комисии за околиите 
во кои што се спрема пријавата навогја>ат помали из-
вори на приходот ке го достават извештајот за ви-
сочината на приходите од своите територии на да-
почната комисија на о к о л н а т а во која што се на, 
вогја главниот извор на приходите, која ке ја утвр-
ди вкупната даночна основица на то ј даночен обвез* 
вик во таа народна република. 

Член 46 
1) Разврстуење на даночните обвезници по гру-

пи, како и разрез по основиците ко ј што го утврдила 
комисијата го врши финансиското одделение или фи^ 
наноискиот отсек на народниот одбор на домицилот 
на даночниот обвезник, односно на местото на глав« 
ниот извор на приходите во случаи на оданочуење 
приходите во народната република во која што не 
се навогја домицилот на даночниот обвезник. 

2) Ка ј работниците, намештениците, службениците 
и ка ј лица кои што примаат хонорари, награди и 
слично за уметнички, научни, стручни и други рабо , 
ти, а кои што имаат приходи и вон односот на служ-
бата како и ка ј физичките и правните лица обвезни 
на јавно полагање сметка, ке се одбие од разрезаниот 
данок велије платениот данок на приход од одно-
сот на службата, од хонорарот односно од УЛОГОТ, 
хартиите од вредност и уделите и на други приходи 
кои што се оданочуат по I група. 

Член 47 
1) До разрезот на данокот на групите II и 1У; 

за текукјата година даночниот обвезник плакја а к ф * 
тација спрема задолжението за претходната година. 

2) Ка ј нови даночни обвезници, дури не се из-
врши прв разрез , височината на аконтација ја одре-
дуе финансиското одделење односно финансискиот 
отсек на надлежниот народен одбор. 

Член 48 
1) По утврдената даночна основица и височината 

на разрезот на данокот по пријава му се доставуе на 
даночниот обвезник извештај . 

2) На обвезниците од И група, кои што не иод-
несуат пријава им се соопштуе разрезот со ставање 
распоредот на УВИД за вре\:е од 30 дена. 

3) На о б в е з н и к е °Д група на кои што се 
врши разрезот врз основа на биланс им се издава 
одделно решење за разрезот. 

б) Даночни стопи 
Член 49 

1) Даночни стопи од групите I, II и IV на дано-
кот изнесуат: 

Даночна основица 
(во хиљади) 

I за приходи од одно-
сот на службата, еа 
хонорари, награди и 
слични приходи вон 
односот на службата, 
за ренти, алиментации 
и приходи ОД УЛОЗИ 
на штедна ка ј кре-
дитните установи 

(во проценти) 

И З а сите оста 
нали приходи 
(во проценти) 

Д о 1 12 
преку 1 — 2 12,5 

и 2 - 4 13 

џ 4— 6 2,5 13,5 
6 - 8 1 4 1 

ц 8 - 12 14,5 

# 1 2 - 15 2,6 15 Ц 
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Даночна основица 
(во хиљади) 

I за приходи од одно-
сот на службата, еа 
хонорари, награди и 
слични приходи вон 

односот на службата, 
за ренти, алименГ&ции 
и приходи од улози на 
штедња кај кредит-

ните установи (во 
проценти) 

II За сите оста- Ј 
нали приходи 
(во проценти) 

преку 15— 18 2,8 16 

11 18— 21 3 П 

и 2 1 - 24 3,5 18 

и 2 4 - 30 4 19 

п 3 0 - 36 4,5 
» 3 6 - 42 5 20 

п 4 2 - 48 5,5 
11 4 8 - 54 6 21 

» 5 4 - 60 6,5 22 

М 6 0 - бб 7 
п 6 6 - 12 7,5 
п 7 2 - 78 8 
» 7 8 - 84 8,5 23 

и 8 4 - 90 9 
* 9 0 - 96 9,5 
и 9 6 - 102 10 24 
и 102— 108 10,5 
V 1 0 8 - 114 11 
» 114— 120 11,5 
» 1 2 0 - 126 12 
» 1 2 6 - 132 12,5 
» 132— 138 13 25 
и 1 3 8 - 144 13,5 26 
м 1 4 4 - 150 14 
и 150— 156 14,5 
п 156— 162 15 27 
1) 162— 168 15,5 
V) 168- 174 16 
У) 1 7 4 - 180 16,5 
И 1 8 0 - 186 17 29 

п 1 8 6 - 192 17,5 
и 1 9 2 - 198 18 

1 9 8 - 204 18,5 
11 204— 210 19 
11 210— 216 19,5 32 

216 20 35 

2) При р а з р е з о т данок на даночни основици до 
динари 10.000 на обвезниците на кои што им е глав-
но занимавање поледелство се см алу ат даночните 
стопи со бро јот 2. 

3) При р а з р е з о т данок на селските работни ко-
операции ке се примени даночна стопа што одговара 
на средниот приход на членовите од дотичната ко-
операција . 

4) У д р у ж е њ е то на во јните инвалиди, како дано-
чен обвезник од IV група плак ја данок по даночната 
стопа од 10'%. 

5) Од главните колектори за продавање лекови на 
Државната класна лотари ја и другите одобрени ло-
гар ми се наплатуе данок по стопата од Ђ%. 

6) Данокот на згодици по лозовите од другите 
одобрени лотарии (освен по лозовите на Д р ж а в н а т а 
класна лотарија) и на згодиците по другите хартии 
од вредност се наплатуе по стопата од 

7) Данокот нт згодици (добивки) во готово по 
обложусњета на трки, спортски и други приредби и 
на томботи се наплатуе по стопата од 10»%. 

Член БО 
Данокот за III група (член 19 — фиксни ставови) 

изнесуе: 
1) за к у б н и т е помошници и лица кои што не вр-

шат стопанско работење во постојан локал чли на 
постојана пазарна тезга, туку на јавни места или по 
кук јите (носачи, тестераши, торбари, улигт-ад прода-
вачи и тн.) ЗОО динари годишно, а за поледелски ра-
ботници-беззем ја ши 150 динари годишно; 

2) За п а т у ј у к ј е т е агенти и трговски патници 
2.400 динари годишно. 

Член 51 
1) Отопите на данок на наследства и подароци 

изнесуат: 
(Види ја ^ б е л а т а на страната 817) 

2) Ако вредноста на наследства на лица споме-
нати во точ. а) ст, 1) чл. 25 на законот преминуе 
30.000 динари, т о г а ј тие п л а ќ а а т данок на в и ш о к о т 
на наследството од преку 30.000 динари по стопата 
смалена за 50% од пропишаната стопа во ов* ' "^ен* 
Ако вакви лица наследуат само право на п л о д о у ж и -
вање, плакјааг данок по смалена стопа само на де-
лот на вредноста од плодоуживање™ к о ј сразмерно 
отпаг ја на у ж и в а њ е на имотот преку 30.000 динари. 

3) Ако вредноста на наследениот односно ужи-
ваниот поледелски имот на лицето од точ. б) ст. 1) 
на законот не преминуе 150.000 динари, т~га1 се. 
плакЈа данок на вишокот на вредноста тт" ^ ^суд-
ството односно уживањето на имотот преку 30.000 
динари. Во т о ј случај разрезаниот данок на н а с и л -
ство се смалуе: 

к а ј наследениот (уживаниот) имот преку 30.000 
до 50.000 динари со 40%; 

к а ј наследениот (уживаниот) имот преку 50.000 
д о 75.000 динари со 30'%; 

к а ј наследениот (уживаниот) имот преку 75.000 
до 100.000 динари со 20%; и 

к а ј наследениот (уживаниот) имот преку 100.000 
до 150.000 динари со 10%. 

4) Ако лицата од категориите од И до VI живеале 
во фамилиарна или стопанска заедница со умрениот , 
плак јаат данок по првата пониска к а т е г о р и ј а од 
онаа која што би ја плак јале инаку. Ако децата (прва 
категорија ) живеале во заедница со умрениот, им се 
смалуе даночната стопа за 10*%, 

5) Исплатените или одобрените суми по осијгу-
руењата на животот во корист на трети лица не се 
собираат со вредноста на другите предмети на на-
следство односно подароци, туку се оданочуат одво-
ено по стопата смалена за 50% од пропишаната сто-
па во ово ј член. Осигурителните друштва д о л ж н и се 
да го запрат ово ј данок и да го предадат на д р ж а в -
ната блага јна на начин и во срок пропишан во чл, 
13 и 14 на ово ј закон. 

Член 52 
К а ј прим е ну ењ ето на скалата од чл. 49 и 51 на 

о в о ј закон данокот по повисоката стопа не може да 
биде поголем од данокот по на јблиската гогтиска 
стопа зголемена со разликата на даночната основица 
заради која би се применила повисоката стопа. 

в) Постапка за наплатуење данокот 

Член 53 
1) Аконтациите на данокот од II група доспеваат 

за п л а к ј а њ е во два еднакви годишни о б р о к а : на 1 
август и 1 ноември, а мораат да се платат во с р о к 
од 30 дена ПЈ дсспеалоста 

2) Аконтациите н.а данокот од IV група доспе-
ваат за плак јање во четири еднакви годишни оброци; 
на 1 јануари, 1 април, 1 јули и 1 октомври, а мораат 
да се платат во срок о д 30 дена по доспеалоста , 

3) Даночните обвезници кои што плак јаат акон-
тација по чл. 47 на овој закон како и даночните об-
везници кои што плак јаат р а з л и к а мегју р а з р е з ани от 
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<и си е 

данок и платените аконтации, должни се да го пла-
тат дополнително разрезаниот данок, односно ра-
зликата во срок од 30 дена по прописно извршеното 
соопштеше. 

Член 54 
1) На износи на данокот и аконтацијата кои што 

не се платени во срок, ке се смета годишната камата 
во износ 

2) Повекје платениот данок му се вр аида, по под-
несената мол0а, иа даночниот обвезник. 

Член 55 
1) Редовната наплата на данокот од групите И 

До IV ја врши околискиот народен одбор преку ме-
сните народа« Одбори,, Давдкоѕ ш ж ^ да се длати 

преку чековни сметки кај Поштенската штедилница 
и нејзините филиали. 

2) Ако даночниот обвезник не го плати данокот 
благовремено, може наплатата да се изврши по при-
силен пат од движностите од страна на околиските 
народни одбори преку месните народни одбори, а 
о д недвижностите преку судовите. 

3) Присилна наплата на данокот се врши првен-
ствено од движниот, а потоа од недвижниот имот на 
даночниот обвезник односно гарант. 

4) За наплата данокот не можат да се земат во 
Копас: 

а) предмети на кужја и с т о т о (облекло, ру оље* 
обувки, намештај, садови и ел.) кои што се неопход-. 
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ни за живот на даночниот обвезник и ла неговата 
фамилија; 

б) храна и огрев за лична употреба За даночниот 
обвезник и неговата фамилија за четири месеци 
дена; 

в) одличја, фамилиарни хартии и слики; 
г) 50% на чистиот приход од односот на служ-

'бата и 70% на чистиот приход на личните и фами-
лиарните пензиски принадлежности. потоа г -^ада 
за извонреден успех во работата , д п - — а , 
едномесечни пр ин адл ежи ости на умрен активен или 
пензиониран службеник и п о ш р т н и н а т а , п и п а њ а т а 
о д установата за социјалното осигуруење по основот 
на осигуруење за случај » а болест, о н е с п о с о б е ш е 
и незапосленост; 

д) инвалидски поткрепи; 
т ј ) улози на штедња к а ј кредитните установи 

До 2.000 динари; 
е) орудија и други средства кои што се неоп-

ходни за лична работа или за вршење иа лична са-
мостојна или полусамостојна професи ја ако * т о ч -
ниот обвезник не е од страна .на суд постојано ли-
јшен од правото да го врши своето занимавање; 

ј ж) ка ј земјоделците уште и окукјието до 20 ари 
земјиште со згради за живеење и поледелски з гради 

( и со мртвиот и живиот инвентар к о ј што е потребен 
ј за одржуење ситното селско стопанство без употре-

ба туг ја работна сила. 
5) На име накнада ма трошкови за присилна на-

I плата на данокот ке се наплатуе во готово; 
а) за предадена писмена опомена — такса по За-

конот за таксите; 
6) за извршен попис и процена на е— 

10 динари ако долгот не е поголем од 1.000 ди;; ои, 
• Ш% ако е долгот поголем од 1.000 а не од 
,10.000 динари и 2% ако е долгот поголем од 10.000 
'динари; 

в) за пренос, сместуење, чување и продавање на 
попишаните ствари — стварно направените трошко-
ви, не с м е т а ј ќ и ги дневниците и патните трошкови 
на службените лица. 

Член 56 
1) Во постапката за присилна наплата ма дано-

кот постоат три процесни работи : 
а) опомена (општа или поединечна писмена); 
б) попис; и 
в) продавачка. 
2) Мегју секоја од овие работи мора да проточе 

на јмалку осум дена. 
Член 57 

1) Во оправдани случаи може да се дозволи 
почек, 

I 2) Одобрениот почек не ослободуе од плак јање 
камати заради одоцнуење. 

V ГЛАВА 
С А Н К Ц И И ЗА ПОВРЕДА НА ОВОЈ З А К О Н 

Член 58 
1) Даночен обвезник ко ј ш т а во срок, одреден по 

закон, не поднесе даночна пријава или не кр ги ј п -
де даночните подаци на барање на финансиските- ОР« 
гани на Државната управа КР ге ^азни парично „од 
50 до ЈШЈ0 динари, е р ист а казна ке се казнат и да-

н о ч н и т е обвезници кои што благовремено не го при-
јават почетокот или престанокот на даночната об-
веза, а исто така и даночните обвезници од точ.2) 
и 3) чл. 19 на законот кои што не ке платат данок 
благовремено. 

2) Даночниот обвезник ко ј што во пријавата не 
ке ги наведе пиланите означени во 22, 37 и 39 на 
ово ј закоч ке се казни со парична казна од 50 до 

' 5.000 динари. 
3) Кој во работите на туг ји даноци не ке Даде 

потребни подаци кои што е должен да ги даде по 
овој закон ке се казни парично со казна бд 50 до 
5,000 динари, 

4) Дп лочи и те обвезници кои ПЈ го се должни да 
водат работни книги п^ не ги возат или кои ш^о не 

д о з в о л а т преглед «а ш и ш т е , ке се казнат со па-
рична казна ОД 1.0Ш до 20.000 динари. 

5) Државниот службеник к о ј што не постапи по 
ст. 1) чл. 28 на законов ке се казни со парична казна 
од 50 д о 2.000 динари. 

6) Казната од претходните ставови ј а одмеруе 
финансискиот орган на државната управа кому му се 
поднесу е пријавата односно к о ј што ги бара по-
д л и т е . 

Член 59 
1) Ако физички или правни лица, кои што се дол-

жни при исплатата односно одооруењето на приходот 
д а запрат данок, не ке го запрат данокот или ке го 
запрат а не го предадат благовремено, ке се казнат 
парично од 100 д о 10.000 динари. 

2) Казната ја изречуе надлежниот околиски на-
роден одбор. 

Член 60 
1) Лице кое што како кук јан помошник не пла-

ти данок пред стапуењето во служба к е се казни, 
п о к р а ј дополнително платениот данок, со 150 динари. 

2) Работодавач к о ј што ке прими како кук јен 
помошник лице кое што не платило данок по гру-
пата III ке се казни со 150 динари. 

3) Казните ги изречуе надлежниот околиски на-
роден одбор. I 

Член 61 
1) За дело на даночна ута ја ке се казни лицето 

кое што во стварите на сопствениот данок или како 
застапник на друг поднесе односно ке даде лажни 
или непотполни подади (во пријавата или вон неа), 
во намера да го избегне п л а ќ а њ е т о на данокот во 
целост или делимично. 

2) За дело од претходниот став ке се казни да-
ночниот обвезник, физичко или правно лице, со па-
ричи а к а е ш од 1.000 до 500.000 динари. 

3) Застапниците на физички или правни лица 
ке се казнат за дело од предниот став со парична 
казна од 1.000 до 50.000 динари п о к р а ј обвезникот 
к о ј што се казнуе по ст. 2) 

4) Во особено тешки случаи ке се казнат физич-
ки лица п о к р а ј казната о д ст. 2) и 3) и со лишуење 
од слобода од еден месец до една година со губиток 
на политички и поедини г р а ѓ а н с к и права за време 
на и з д р ж у е њ е т о на казната. 

5) З а изречуење казната по одредбите на о в о ј 
член надлежен е народниот окружен суд на обвезни-
ковиот домицил. 

Член 62 
Претходните ' извидуења по делото о д чл. 61 на 

ово ј закон ги врши народниот одбор надлежен за 
р а з р е з на данокот . 

VI ГЛАВА 

ГАРАНЦИЈА 

Член 63 
Физички и правни лица кои што се по о в о ј за-

кон должни да одбиват данок при исплата односно 
одобруење на приходи гарантираат за т о ј данок . 

Член 64 
1) Д р ж а в а т а има на догпеалиот данок првенстве-

но право на наплата од целокупниот имот и приходи* 
те на далечниот обвезник односно гарантот за вре-
&:е од 5 години по доспеалоста. 

2) При преносот на недвижниот имот со накнада 
должен е преносителот на имотот да поднесе увере-
ње за платените непосредни и месни даноци, во про-
тивно преносот не може да се изврши. 

3) Пред но што ке се плати потполно доспеалиот 
данок за наследство односно доспеалио* данок на 
подароци народниот суд не смее да изврши пренос на 
недвижниот имот на наследниците односно иодаро* 
копримаччгге. 
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VII ГЛАВА 
ЖАЛБИ 
Член бб 

1)Против сите првостепени решења донесени по 
овој закон има место на жалба во срок од 30 дена 
по нивното соопштуење и тоа само на една повисока 
инстанца. Даночниот референт може да поднесе жал-
ба само против решењата на даночните комисии за 
»височината на даночните основици на данокот на до-
ходов и против решената на »комисиите за височината 
на даночните основици на данокот на наследства и 
подароци. 

2) Против првостепени^ решења на пониските 
народни одбори се поднесуат жалби на повисокиот 
народен одбор. Против решената од окружниот на-
роден одбор жалбите се поднесуат на министерот 
на финансиите на народната република односно на 
финансиското одделение »на автономната покраина 
односно на финансиското одделеше на обласниот на-
роден одбор. 

3) Против првостепените решења донесени од 
страна на даночната комисија при околискиот наро-
ден одбор жалбите се подеесуат на даночните 
комисии при окружните народни одбори. Против 
првостепените решења на даночните комисии при 
окружните народни одбори жалбите се поднесуат на 
даночната комисија при министерството на финан-
сиите на народната република, односно на даночната 
комисија при финансиското одделение на автономната 
»покраина или област. 

4) Комисијата при министерството на финансиите 
на народната република односно при финансиското 
одделение ва автономната покраина или област се 
состои од 5 члена кои што ги избира владата на на-
родната република односно главниот извршни од-
бор на автономната покраина односно обласниот из-
вршни одбор. Референтот го поставуе министерот 
за финансиите на народната република односно пове-
реникот за финансиите на автономната покраина или 
претседателот на обласниот одбор. 

Член бб 
Во поглед на жалбите како и постапката кај на 

родните судови воопшто, кога донесуат одлуки по 
Бините од овој закон, важи судската кривична по-
стапка. 

УШ ГЛАВА 

ЗАСТАРЕЛ ОСТ 

Член 67 
1) Правото на државата на разрез и наплата на 

данокот и на изречуење и извршуење казната по 
овој закон не застаруе. 

2) Исто така не з ас тару е ни правото на даночниот 
обвезник на п о в р а ќ а њ е на данокот к о ј што не е 
должен аца го плати. 

3) П р к о с и летот а неправилно извршениот пае рез 
на данокот може да се измени во срок од 3 години 
од денот на соопштението во корист или на штета на 
даночниот обвезник. 

IX ГЛАВА 

МЕСНИ ДАНОЦИ 

Член 68 
1) На непосредни даноци по овој закон можат 

едино со согласност на Министерот на финансиите 
ФНРЈ да се наплатуат месни даноци на народните 
одбори само до вкупна височина од најиовекје 100% 
на непосредниот данок. 

2) Месните даноци не можат да се наплатуат: 
а) на данок по одбиток на приходи од односот 

на службата, односно на соодветниот дел на данокот 
по IV група КОЈ што сразмерно отпагја на приходи 
о д односот на службата; 

б) на данок на хонорари, награди и слични при-
ходи вон односот на службата, односно на соодвет-
ниот дел на данокот по IV група кој што сразмерно 
огпагја на овие приходи; 

в) на данок на приход« од улози на штедња кај 
кредитните установи; 

г) на данок на приходи од продавање лозови на 
Државната класна лотарија и лозови на други одо-
брени лотарии; 

д) на данок н згодици по лозовите о д другите 
одобрени лотарии и по другите хартии од врдиост; 

П) на данок на згодици (добивки) во готово по 
обложуењата на трки, спортски и други приредби и 
на томбола; 

е) на данок по финскиот став на обвезниците од 
точ. 1) и 2) чл. 19 на законот; и 

ж) на данок на наследства и подароци. 

X ГЛАВА 

П Р Е О Д Н И НАРЕДБИ 

Член 69 
1) Со денот на в л е ч е њ е т о во сила -на овој за-

кон престануат да важат сите даночни ослободуења 
макар од ко ј вид тие биле. 

2) Укинуењето на ослободуењата но ст. 1) ва овој 
член важи и за 1945 година за оние даночни обвез-
ници од II и IV група к а ј кои што постои даночна 
обвеза за 1946 година, а на кои разрезот на данок 
за 1945 година ке се изврши по овој закон, — освен 
за стопанските кооперации кои што нема да се за-
должуат со данок за 1945 година, доколку за тоа ги 
исполнуат условите по пораните прописи. 

XI ГЛАВА 

ЗАВРШНИ О Д Р Е Д Б И 

Член 70 
Поблиски одредби за извршуење на овој закон 

ке пропише Министерот на финансиите ФНРЈ со 
правилник. 

Член 71 
1) Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ 

да издава напатствија за применуење на овој закон. 
2) Се овласгуе Министерот на финансиите да по 

предлог на министерот за финансиите на народната 
република може да го продолжи раз резот на дано-
кот од претходната година за следната година. 

з) Се овластуе Владата ФНРЈ по предлог па Ми-
нистерот на финансиите ФНРЈ да може да ги ма-
шава даночните стопи на непосредните даноци. 

Член 72 
1) Разразаните даноци по стариот Закон за не-

посредни даноци за 1945 година ке се отпишат, а 
уплатените суми по тие разрези ке се сметаат во 
уплатата на данокот разрезан по овој закон. 

2) Уплатите на данок на обвезниците од прет-
ходниот став на овој член на име на даночно задол-
жуење за 1945 година се сметаат како аконтации ка 
данок разрезан по овој закон. 

3) Прописите на овој закон ке се примену ат и 
на оставините по кој што не е донесена правосилна 
одлука. 

4) Исклучително о д одредбите на чл. 26 на овој 
закон, при разрезогг на данокот на наследства и по-
дароци на лицата чијата таксена односно даночна об-
веза настанала за време до 31 декември 1945 година, 
а разрезот на таксата односно данокот не постанал 
правосилен, ке се, земе како даночна основица вред-
носта на наследството односно подарокот на ден I 



Страна 820 — Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 20 август 1946 

јануари 1946 година. Ако не е возможно да се утвр-
ди вредноста на ден 1 јануари 1946 година, истата ке 
се утврди спрема вредноста која што дотичиата 
ствар ја имала во време од 1 јануари до 6 април 1941 
година по курсот 1 југословенски динар рамно 1 ди-
нар ДФЈ. 

5) Прописите на овој закон ке се пр имену ат и на 
оние оставини по кои што по досегашните прописи 
околискиот суд бил надлежен за разрез и наплата на 
наследната такса, без оглед на времето на смртта на 
оставачот. 

Член 73 
Овој закон влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на Федеративната Народна Репу-
блика Југославија", а ке се примену е и при разрезот 
на данокот по II и IV група за 1945 година. 

Во поглед на данокот кој што се наплатуе при 
исплатата и одобруењето на приходите овој закон 
ке се применуе од првата исплата односно одобру-
ењето на приходот после неговото објаауење во 
„Службениот лист на Федеративната Народна Репу-
блика Југославија". 

Доколку по досегашните одредби е извршена 
наплата на данок а по одредбите на овој закон е 
предвидено ослободуење од данок или е предвиден 
даиок во други износи, нема да се врши ли вракјање 
ни дополнителна наплата на евентуалните разлики. 

У. бр. 424 
11 август 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, с. р. др, Иван Рибар, с. р. 

480. 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уста-
вот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ 
го прогласуе Законот за потврда и измени и до-
полнуваа на Законот за валоризација од 27 октом-
ври 1945 година, кој што на основа овластуењето сд 
членот 136 Уставот го донеле законодавните одбори 
на Сојузното векје и Векјето на народите на На-
родната скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ЗА-
КОНОТ ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА ОД 27 ОКТОМВРИ 

1945 ГОДИНА 

Законот за валоризација од 27 октомври 1945 го-
дина се потврдуе со измените и дополнуењата на-
правени во овој закон, така да неговиот изменет и 
пречистен текст гласи" 

З А К О Н 

за валоризација 
Член 1 

Сите претпријатија и установи обвезни на јавно 
полагање сметки односно на водење работни книги 
се должни по прописите на овој закон да ги вало-
ризуат сите свои инвестиции, како што се: недвиж-
ности, машини и машински постројки, строј од се-
к о ј вид, алати, жив и мртов инвентар, концесии, 
патенти, лиценци и слични права. 

Член 2 
1) Предвојните инвестиции од чл. 1 на овој за-

кон и фондовите кси шта служат за амортизација 
на овие инвестиции се валоризуат од старите југо-
словенски динари во динари Д Ф Ј ал пари. 

2) Валоризацијата на овие инвестиции односно 
фондови се врши според книжната состојба на ден 
18 април 1941 година Ако книжните вредности на 
овие инвестиции односно фондови се пресметани во 
текот на окупацијата во окупацшжа валута, имаат пред 
валоризацијата да Се вратат во стари југословенски 
(динари по курсот по кој биле пресметани од ста-
рите југословенски динари во окунациска валута, 

3) Доколку во време од 18 април 1941 година 
до денот на влегуење во сила на овој закон на фон-
довите кои служат за амортизација на овие инве-
стиции се дотирани амортизациони квоти, има вало-
ризованиот износ на овие фондови со состојбата 
на ден 18 април 1941 година да се позголеми за 
амортизационите квоти кои што о т п а ѓ а а т на овие 
инвестиции за споменатото време, со тоа (Да се овие 
квоти пресметаат на основа валоризован/ите вредно-
сти на овие инвестиции во истиот постоток во ко ј 
овие инвестиции биле амортизирани, 

4) Доколку по овие инвестиции се вршени амор-
тизации во време од 18 април 1941 година до денот 
на влегуњето во сила 'на овој закон со непосредно 
смалуење книжниот износ, валоризованиот износ се 
смалуе за соодветниот постоток на амортизацијата. 

Член 3 
1) Инвестициите од чл. 1 на ово ј закон кои се 

книжени после 18 април 1941 година се валоризуат 
во динари Д Ф Ј во оние износи кои што би одгова-
рале на нивната вредност во старите југословенски 
динари во време од 1 јануари до 18 април 1941 
година. 

2) Доколку се вршени амортизации на овие ин-
вестиции, валоризованиот износ на инвестициите се 
смалуе за соодветниот постоток на амортизацијата 
ако амортизацијата е извршена со непосредно ема-
дуење на книжниот износ ако, мегјутим, амортиза-
цијата е извршела преку дотирање на амортизаци-
ониот фонд, овој фонд има да се иозголем.и за амор-
тизационите квоти кои што о т п а ѓ а а т на овие ин-
вестиции, со тоа ла овие квоти се пресметаат на 
основа валоризованите вредности на овие инвести-
ции во истиот постоток во кој овие инвестиции биле 
амортизирани. 

3) Предлогот з,а валоризација по прописите 'на 
овој член му го поднеске на министерството на фи-
нансиите на народната република претпријатието кое 
е сопственик на односните инвестиции, д а в а ј к ј и при 
тоа погребни образложуења и докази. Одлуката за 
износот во ко ј овие инвестиции се валоризуат ја 
донесуе министерот на финансиите на народната ре-
публика по сослушуење на комисијата за валориза-
ција, која има да се образу е при секое министерство 
на финансиите на народната република. 

4) Министерот на финансиите ФНРЈ може да 
ги овласти комисиите за валоризација при министер-
ствата на финансиите на народните републики сами 
да ги донесуат овие одлуки. 

Член 4 
1) Доколку по едино претпријатие, бидејк ји во 

врска со замената на окупациските пари сите делови 
на неговиот имот се пресметуат во динари Д Ф Ј по 
односните прописи, би доспеано според билансот 
во положба да е пасивно, додека стварна вредност 
на неговите предвојни инвестиции во време од 1 ја-
нуари до 18 април 1941 година била поголема о д 
износот добиен со валоризација, по чл. 2 на овој 
закон, тоа претпријатие може јда поднесе (на мини-
с т е р с к о т о на финансиите на Народната релуСзли&а 
предлог, дава јк ји потребни образложуења и докази, 
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да се такви негови инвестиции валоризуат до изно-
сот на нивната стварна вредност во тоа време. Од-
луката за износот во кој што овие инвестиции се 
валоризуат ја донесу е министерот на финансиите 
на народната република по сослушуење комисијата 
за валоризација при министерството на финансиите 
на варопната република 

2) Осигурителното претпријатие кое во -намен-
скиот имот има инвестиции чија стварна вредност во 
време од 1 јануари до 18 април 1941 година била 
поголема од износот добиен со валоризација по чл. 
2 на овој закон, должно е таков случај да пријави 
на Министерството на финансиите ФНРЈ, давајкји 
ги при тоа сите потребни подаци. Одлуката за из-
носот во кој што овие инвестиции се валоризуат ја 
[донесу« Министерот на финансиите ФНРЈ по сослу-
шуење комисијата за валоризација при Министер-
ството на финансиите ФНРЈ, 

3) Министерот на финансиите ФНРЈ може и без 
пријава на осигурителните претпријатија да донесе 
одлука за валоризација на такви инвестиции до из-
нос на нивните стварни вредности во споменатото 
време, а по сослушуење комисијата за валоризација 
при Министерството на Финансиите ФНРЈ. 

Член 5 
1) Износите на в ал ор изо в аните ИПР-̂ Т^ЦИ.И од чл. 

1 на овој закон, изразени во динари ДФЈ, не смеат 
Да бидат поголеми од износот на сегашната стварна 
(Вредност на овие инвестиции, доколку гние поста-
нале неупотребливи или помалку употребили запади 
оштетуењата настанати со во Ита операции од секој 
вид затр,ди измена на економските услови. 

2) Постапката за утврдуење смалената вредност 
на инвестициите по предниот став на овој член во 
се е еднаква на постапката од чл. 3 ст. 3) односно 
од чл. 4 ст. 2) на овој закон. 

Член 6 
1) Вишковите кои ке се појават при спроводу-

ењето валоризацијата имаат да се употребат првен-
ствено за покрикје на работните губици од билан-
сите кои што се заклучени после 18 април 1941 го-
дина и на сите мањкови кои ке се покажат во би-
лансот оти се во врска со замената на окупациските 
пари сите делови на имотот пресметаат во динари 
ДФЈ по односните прописи. Евентуален вишок преку 
ова има да се употреби на зголемуење основната 
главница на претпријатието од чл. 1 на овој :,сЖон 
до не јн иот номинален износ на ден 18 април 1941 
година, па потоа, кај претпријатијата обвезни на 
јавно полагање сметка и на зголемуење резервните 
'фондови на овие претпријатија до нивниот номина-
лен износ на истиот ден, 

2) Мег јутим, вишков ите на валоризација кои про-
истекну ат од инвестициите книжени после 18 април 
1941 година не можат да се употребуат на зголему-
в а а основната главница и резервните фондови во 
смисла на предниот став 

3) Вкупниот износ на главницата добиен по пред-
ниот начин се дели кај акционерските друштва и ко-
операции^ со вкупниот број на акциите односно 
уделите, без оглед на време на нивната уплата, така 
да секоја акција односно удел има иста номинална 
вредност во динари ДФЈ Сходно важи и во поглед 
на главницата на претпријатието на друг правни 
облик, чии се сопственици две или повекје лица (ор-
таклук, командитно друштво, друштво со ограничена 
гаранција и ти.). 

4) Овие позголемуења на главницата не :е-
жуат на плакјање такса, а износите на винтовите 
употребени на позголемуење главницата и фондо-
вите по ст. 1 на овој член не се оданочуат. 

Член 7 
1) Исклучително од чл. 6 на овој закон, винто-

вите кои ке се појават при спроводуењето валориза-
Пјијата на инвестициите од чл. 1 на овој закон ка ј 
осигурителните претпријатија имаат, доколку се со-

ставни дел на наменскмот имот, да се употребат ис-
клучително на позголемуење математичките резерви 
образуени до 18 април 1941 година и резервите за 
исплата настанатите а не ликвидираните тттт«тИ п,0 
осигуруењата на живот заклучени до 18 април 1941 I 
година. Износите на вишковите употребени во овие 
зголемуења не се оданочуат. 

2) Поблиски одредби за извршуење на прописите 
од овој член ке издаде Министерството на финан-
сиите ФНРЈ. 

Член 8 
1) Валоризацијата по прописите на овој закон 

има да се изврши под 31 декември 1945 година. 
2) Министерот на финансиите ФНРЈ може ис-

клучително да одреди и друг ден под к о ј што има 
да се изврши валоризацијата. 

Член 9 
1) За прекршуење односно неизвршуење пропи-

сите на овој закон ке се казни парично до износ кој 
што не може да ја прејде височината на вредноста 
на инвестициите на претпријатието. 

2) Казните ги изречуе она министерство на фи-
нансиите кое е надлежно за примена на прописите за 
чие прекошуење односно неитвршуење се казнуе. 

3 ) Износите на наплатените ПАРИЧНИ КЛ^ЧИ се 
енесу ат во Фондот за обнова земјата и помошт на 
пострадалите краишта. 

Член 10 
Се овластуе Министерот на финансиите Ф ^ Р Ј 1 

да издава напатствија за извршуење прописите т 
овој закон. 

Член И 
Овој закон влегуе во сила кога ке се објави во 

„Службениот лист на Федеративната Народна Репу-
блика Југославија". 

У. бр. 422 
14 август 1946 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративната Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р, др. Иван Рибар, е. р. 

481. 
На основа ставот 3 чл. 53 Законот за социално 

осигуруење работниците, намештениците и службени-
ците, а во согласност со Министерот на финансиите 
ФНРЈ издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДДЕЛЕН ПРИВРЕМЕН ДОДАТОК НА РЕНТИ 

ЗА ПЕНЗИИ ОД СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ 

Член 1 
1) На лица, кои што уживаат законско право на 

рента односно пензија од обвезното социално осигу-
руење во височина помала од соодветниот износ на 
рентата односно пензијата спрема чл. 3 оваа наред-
ба, ке се иоплатуе покрај припадналата - - - т а одно-
сно пензија уште одделен привремен додаток на рен-
та односно пензија. 

2) Одделен привремен додаток по прописите на 
оваа наредба нема да се исилатуе на лица кои што 
не стекнале законско право на пензија туку поради из-
немоглоста или староста им е доделена пензија врз 
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основа на Правилникот за доделуење пензии на ста-
рите и изнемогнати работници и намештеници од 
средствата на Средишниот завод за социално осигу-
р а њ е („Службен лист" бр. 100 од 25 декември 1945 
година), како ни на линч кои поим?ат аконтација на 
рентата односно пензијата од иностранство по Напат-
ствие^) на Министерот на трудот иа Владата ФНРЈ 
за исплата хитни помошти на реншиците, кои што 
не примаат рента од пространство („Службен лист 
ФНРЈ" бр, 44 од 31 мај 1946 година). 

Член 2 
Како одделен привремен додаток иа рента одно-

сно пензија се исплатуе разликата метју законската 
рента или пензија односно минималната рента или 
пензија пропишана со Уредбата за одредуење мини-
мални ренти и пензии и за исплата отпремнина на 
уживателите на ренти кај установите за социа^но 
осигуруење од 4 септември 1945 година („Службен 
лист" број 70 од 14 септември 1945 година) и соод-
ветните износи на зголемените ренти односно пен-
зии пропишани во чл, 3 оваа наредба 

Член 3 
1) Вкупниот месечен износ на законската односно 

минималната лична рента од осигуруењето за случај 
на несрекја, уголемен со одделниот привремен дода-
ток, изнесуе за уживателите рентата со смалената 
способност за работа: 

Динари 
а) преку 33.1 3% до уклучиво 50% — 600.— 
б) „ 50% „ „ 60% — 800.— 
в) „ 60% „ „ 80% — 1.200.— 
г) „ 80% „ „ 100% — 1.400.— 
д) 100% — — 2.000.— 
2) Вкупниот месечен износ на законската одно-

сно минималната лична пензија од осигуруењето за 
случај изнемоглост, старост или смрт (пензиско оси-
гуруење), уголемен со одделниот привремен додаток 
изнесуе за уживателите на пензија 

Динари 
а) за изнемогло ст 1.200.— 
б) за старост 1 400.— 
3 ) В К У П Н И О Т МРГРЦРМ и^нос на з а в и с т и т е одно-

сно минималните Фамилиарни ренти и пензии, уго-
лемени со одделниот привремен додаток, изнесу е: 

Динари 
а) за 1 член (за вдовица, вдовец или си-

раче) — — 800.— 
ГЛ за 2 члена(вдовица или вдовец со 

дете или за две сирачиња) — — — 1.100.— 
в) за 3 и повекје членови (вдовица иди 

вдовец со две или повекје деца или 
за три и повекје сирачиња) — 1.400.— 

Член 4 
1) Одделниот привремен додаток по прописите 

од оваа наредба е вонредно давање во поглед на 
кое што поарно барање од осигуреното не постои. 

2) Судовите за социалио огигуруење не се над-
лежни за решавање по предметите на исплата оддел-
ниот привремен додаток по прописите од овна на-
редба. 

Член 5 
1) Одделниот привремен додаток се исплатуе по 

званична должност, без одделна молба на овластените 
лица и без одделна одлука. 

2) Додатокот на рента односно пензија, наве-
ден во претходниот став, се исплатуе месечно унапред 
заедно со доспгалиот о-брок на рентата односно 
пензијата. 

Член 6 
1) Одделниот привремен додаток по прописите 

на оваа наредба ке се исплатуе со оброците на рен-

тата односно пензијата, доспеали за време од 1 јули 
1946 година до 31 декември 1946 година. 

2) Понатамошно исплатуење на одделниот при-
времен додаток ке се регулира со одделна наредба. 

Член 7 
1) Исплатата на одделниот привремен додаток 

има да се изврши за оброците на рентите односно 
пензиите, доспеали на исплата пред 1 октомври 1946 
година најдалеку на 31 октомври 1946 година, а з а ' 
оброците доспеани за исплата почну еј кји од 1 ок-
томври 1946 година натаму, редовно месечно по про-
писите на членот 5 став 2), 

2) Ако правото на рента односно пензија преста-
нало после 1 јули 1946 година а пред в л е ч е њ е т о во 
сила на оваа наредба, не се иоплатуе додаток по 
прописите на оваа наредба ни на бившите уживатели 
на рента односно пензија ни на нивните наследници. 

Член 8 
Оваа наредба влегује во сила со денот на 

објавуењето во „Службениот лист на Федер агилната 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 5284 
22 август 1946 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Н ицко Крсту левич, с. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

482. 
На основа чл. 85 ст. 2 Уставот ФНРЈ, запати из-

Вјршуењето на постоечките помооско-санитетските 
прописи, а во согласност со Комитетот за заштита 
на народното здравје на Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА САНИТЕТСКАТА ТАРИФА КО МАРЖИТЕ 
ЛУКИ НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУ-

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Доколку по поморско-санитетските прописи имДЈ 

да се изврши лекарски преглед на бродската по-* 
сада и патници за слободен с о о б р а к а ј со копното, 
прегледот ке го вршат лекарите на надлежните ме-
сни државни санитетски установи, а во недостаток' 
на овие приватните лекари. 

Член 2 
За извршениот лекарски преглед во смисла чл, 1) 

на оваа наредбз бродот ке плати накнада: 
а) ако на бродот се навогјаат заклучно 20 гжца 

(посада и патници заедно) Динари 100.— 
б) ако на бродот се навогјаат преку 20 до за-

клучно 30 лица Динари 1?0.— 
в) ако се на бродот преку 30 лина Динари 150.—» 
Накнадата се позголемуе за 50% ако е лекар-

скиот преглед извршен нокје. 
Ако е бродот на сидриште или пристапните кое 

што е далеку преку 3 километра од лучкиот уред, 
заповедникот на бродот му ставуе на располагање 
на лекарот соодветни средства за превоз. 

Член 3 
За поединечни прегледи на оболе ;ипт или уне-

средениот член на посадата или на патниците ке се 
исплати накнада од Дин. 40.— по ден и Дин. 60.— 
по нокј за секое прегледано лице. > 
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Накнадата се смалуе за 30% ако е истовремено 
прегледано цовек је од два лица. 

И за сите прегледи важи одредбата на послед* 
ниот с т в член 2 на оваа наредба. 

Член 4 
З з искрцавање од бродот односно прекгмдавање 

на друг брод или пренесуење во болница болесници 
и лица сомнителни оти се зарезен« со заразни боле-
сти ке се наплатат трошкови пропишани од надлеж-
ните месни власти. 

Член 5 
Се ослободуат од п л а ќ а њ е т о накнада од чл. 2 

ст. 1 на оваа наредба бродовите кои што донесу ат 
во нашите луки испратки од УНРРА. 

Член 6 
Накнадите од оваа наредба ги н а п л а т е месниот 

лучки уред во корист па државната установа, чиите 
органи во вршат прегледот, односно ве корист на 
приватниот лекар кога го врши тој прегледот. 

За исплата накнадата гарантира бродот. 

Член 7 
Накјта по оваа тарифа се смета од 20 до 6 се-

тот на следниот ден. 

Член 8 
Управата на п о м о р с к о т о ке пропише напатствија 

во поглед на постапката за наплатуење како и поплав 
туење на накнадата, * 

Член 9 
Оваа наредба влегуе во оила месец дена по об-

јавуењето во „Службениот лист на Федер агилната 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 7080 
15 август 1946 година 

Белград 

Министер на помои ств ото, 
Анте Вркљан, е. р. 

483. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА СПЕЦИАЛНИ ТАКСИ ЗА УВЕРЕЊА ЗА КВА-
ЛИТЕТОТ НА ВОКЈЕТО И ВОКЈНИТЕ ПРЕРАБО-

ТУАЧКИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

На основа Уредбата за контролисање на вокјето 
и вокјните преоаботуачки наменети за извоз, а во 
согласност со Министерот на финансиите, 

р е ти у а м 
на уверената кои што ги издава Министерството1 

На н а ^ о р е ш н а т а трговија со цел на обезбедуење на 
(пропишаниот квалитет на извозните продукти д а се 
одобри наплата на специална такса за долу означе-
ните продукти и релации: 

Динари за тона 
1) свеже вокје (сем грозје) 20.—* 
2) свеже грозје — — 25.— 
3) суви сливи — 30.— 
4) суви јаболки и круши 20.— 
5) вокЈна пулпа и марк — 20.— 
6) ораси во лушпа —- — — —1 30.— 
7) пекмез од сливи — — 30.— 
Кога извозните испратки на наведените продукти 

се испракјат за иностранство како. денчани испратки, 
т. е. кога една испратка не прејдуе една тона, ке сб 

наплатуе такса за секое издадено уверење за квали* 
тетот ка ј такви испратки Дин. 100.— 

Горе означените такси ке ги наплатуе Министерс-
т в о т о на надворешната трговија директно од извоз* 
никот и ке ги покаже како вонреден државен при«-
ход по парт. 33 буџетот на приходите за 1946 година. 

Ова решење влегуе во сила со денот на обнаро« 
дуењето во „Службениот лист на Федеративната На-« 
родна Република Југославија" 

V бр. 34661 
12 август 1946 година 

Белград 

Министер на надворешната трговија!,, 
инж. Н, Петрович, е. р. 

Согласан сум со горното р е ш е њ у . 
Министер на финансиите, 

С. Жујович, е. р. 

З А П И С Н И К 
ОД IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА! 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА ТА НАРОДНА' 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 16 ЈУЛИ 

1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Л>убчо Арсов. 
Претседателот Владимир Симич го отвора IX ре« 

довен состанок во 17,20 саатот, 
Прочитаниот записник на VIII редовен состанок! 

Векјето го прима без забелешки. 
Се соопштуе и прима на знаење актот на Пре-' 

акдиумот на Народната скупштина ФНРЈ со ко ј Што4 

известуе да ја закажал заедничката седница на обата 
домд на Нар опната скупштина за 17 јули 1946 година! 
во 10.30 саатот со дневен нед: одговор от Потпрет-
седателот на Владата ФНРЈ Едварда Кардељ 
прашањето на народниот пратеник Радована Мију* 
шкович кое се одлесуе на Трст и Јулиска Краина 
и во општо на прашањата кои што се однесуат на 
Југославија 

Се соопштев извештајот на законодавниот одбор" 
за предлогот на Законот за социално осигуруење ла1 

работниците, намештениците и службениците и прет-
седателот соопштуе оти овој извештај е штампан, 
разделен на народните пратеници а предлогот да е 
векје ставен на дневен ред. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за болуење и отсаства и по предлог на претседателот 
Векјето им одобруе болуења на Тома Кутурец месец 
дена, Едхема По брич сед|УМ дена, Драгослава Марко-
вич 20 д ена, Божи тара Дамњанович 42 .дена, Ичана 
Стефанович 42 дена, др. Светозара Ритиг 30 дена, 
Кирила М*»ха утовски 5 дена, Пана Гјукич два месеца, 
Димитоа Влахов десет дена. Новака Мастилович 5 
дена, Омера Гјукич 15 дена, Бошка Крстин 14 дела и 
отсаства запади хитни работи по 7 дена на Кирила 
Петрушев, Космета Наумовски и Чеда Грбич. 

Сите прочитани молби и жалби се упатени на 
Одборот за молби <к жалби. 

П з ова се соопштуе да Векјето на народите во 
смисла членот 63 Уставот ги доставало на Сојузното 
векје на решавање законските предлози онака како 
се усвоени во Векјето на народите и тоа: предлог 
на Законот за општо помилуење вините од уред« 
бите за откуп поледелските производи и предлог, 
на Законот за Југословенскиот Црвен крст. 

Претседателот го известуе Векјето да ги упоре-
дни текстовите отг примените законски предлози со 
текстовите на вестите законски предлози кои што се 
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конечно усвоени и во Со јузното век је и да утврдил 
оти сите текстови се потполно истоветни, и го става 
о в о ј свој извешта ј на Векјето на гласање. 

Гласајкј&г со дигање раце, Век јето едногласно го 
усвои о в о ј и звешта ј и претседателот објавуе оти со 
ова Народната скупштина Ф Н Р Ј го примила Зако-
нот за општо помилуење ш и и т е од уредбите за 
откуп поледелските производи и Законот За Југо-
словенскиот Црвен крст, кои што во смисла на чле-
нот 46 Пословникот на Со јузното век је ке бидат 
доставени на Президиумот на Народната скупштина 
заради проглаоуење. 

По ова се преЈДуе на првата точка о д дневниот 
ред: претрес предлогот на Основниот закон за ко-
о п е р а ц и ј е . 

По предлог на народниот пратеник др. Ј аков 
Гргурич Векјето одлучуе да измените и дополнуе-
њата учинети во ово ј законски предлог не се чи-
таат оти1 сите народни пратеници добиле штампан 
извешта ј 

По ова известителот на законодавниот одбор 
Иван Грангја го образложи одборскиот извештај , 
•да претседателот отвора начелен претрес. 

Зборуеја* Министерот на индустријата Борис 
Кидрич „ з а ' , Костадин Лук ич „за", др. Д р а г о љ у б 
'Јованович „против", Министер на индустријата Бо-
рис Кидрич „за", Томо Војкович „за", Добросав То-
м а ш е в ^ „за", Моша П и ј а л ° „за", Јаиес Хрибар „за", 
'Милорат Вујачич „за", Живота Гјерманович „за", 
•Ратко Петрович „за", др. Д р а г о љ у б Јованович за-
ради лично об јаснуење и Министерот на индустри-
јата Борис Кидрич „за", а Век јето гласа јк ји со 
Дигање раце го усвои ово ј законски предлог во 
начело со два гласа против. 

Како во претресот во поединостите нико ј не се 
[Јавил за реч, Векјето, г л а с а ј к ј и со дигање раце, ги 
усвои, и тоа: членовите 1, 2. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 
»16, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, и 48 
'едногласно, членовите 6, 7, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31 и 46 со два гласа против, а членовглте 14, 17, 
22, 30, 32, 33, 40. 44, 45 и 47 со еден глас против по 
предлогот и извешта јот на законодавниот одбор. 

По ова се пристапу^ на конечното р е ш а в а њ е з'а 
законскиот • предлог во целост. По извршеното по-
именично гласање претседателот објаву е да гласале 
сосема 244 народне! пратеници, од кои што 242 „ за" 
и 2 , ,против" со што предлогот на Основниот закон 
ва к о о п е р а ц и ј е во Сојузното век је е конечно усво-
ен, па во смисла членот 63 уставот и членот 45 
Пословникот на Со јузното век је ке биде упатен на 
Векјето на народите на решавање. 

Се пре јдуе на втората точка од дневниот ред : 
•претрес предлогот на Законот за Президглумот на 
Народната скупштина ФНРЈ. 

Кога известителот на законодавниот одбор Фи-
лип Лаиуш го прочита одборскиот извештај , прет-
седателот отвора начелен претрес. 

З б о о у е ј а : др. Д р а г о љ у б Јованович „против", 
[Моша Пијаде „за" па Векјето, г л а с а ј к ј и со д и г а њ е 
раце, го усвои и о в о ј предлог на законот во начело 
само со еден глас .против" . 

К^ко за претрес во поединостите нико ј не се 
пријави за реч, Векјето, гласа ј« ји со дигање раце, 
ги усвои сите 11 членови на о в о ј законски предлог 
по предлогот и извешта јот на законодавниот одбор, 
и тоа сите членови' сем членот 7 едногласно, а членот 
7 со еден глас ,упротив". 

- По ова се пристапуе на конечно р е ш а в а њ е за 
законскиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање претседа-
телот об јавуе : да гласале сосема 188 народни пра-
теници, од кои што 187 „ за" ег 1 „против", со што 
предлогот на Законот за Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ во Со јузното век ј е е конечно усво-

ен, па во смисла на членот 63 Уставот и членот 45 
Пословникот на Со јузното век је ке биде упатен на 
Векјето на народите на решавање . 

По ова претседателот Владимир Симич со при^ 
станок на Векјето ја заклучи седницата во 22,3* 
саатот, а идната ја з акажа за среда, на 17 јули 1946 
година, во 17 саатот со дневен ред : 

1) претрес предлогот н а Законот за конверзија 
на пр е двојните внатрешни државни долгови и об-
в е з у 

2) претрес предлогот на Законот за служба во 
Југословенската армија ; 

3) претрес предлогот на Законот за Јавното об-
винителство; 

4) претрес предлогот на Законот за државните 
службеници; 

5) претрес предлогот на Основниот закон за др-
жавните стопански претпри јати ја ; 

6) претрес предлогот на Основниот (Закон за 
постапуење со експроприираните и конфискуениге 
шумски поседи; и 

7) претрес предлогот на Законот за социалното 
осигуруење на работниците, на ме штеп иц и те и слу-
жбениците. 

16 јули 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Стеван Јовичич е. р. Владимир Симич, е. р. 

И С П Р А В К И 
Во Законот за д р ж а в н и т е службеници („Служ-

бен лист ФНРЈ ' 4 б р о ј 62 од 2 август 1946 година) 
се поткрала следната грешка : 

во членот 9 наместо „ заедничко создавање" тре* 
ба да стои „заедничка грижа" . 

Бр. 968 — Од Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт, 15 август 1946 година. 

Во Законот за р е г у л и р а њ е по е двоените обесни, 
об јавен во „Службениот лист Ф Н Р Ј " (македонско из-
дање) бр. бб од 16 август 1946 година се поткрала 
следната грешка: 

во чл. 5 ст. 1) вториот рет стои: . , службодзте7от ја 
плакја својот бивши службеник", а треба : „службо* 
дателот ја плакј.а на својот бивш службеник". 

— Од Редакци јата на „Службениот лист ФНРЈ" . 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
479. Закон за потврда и измени и донолнуења 

на Законот за непосредните даноци — — 809 
480. Закон за потврда и измени и дополнуења 

на Законот за валоризаци ја од 27 октом-
ври 1945 година 820 

481. Наредба за одделен привремен д о д а т о к на 
рентите и пензиите о д социалното осигу-
руење — — 821 

482. Наредба за с и н т е т с к а т а т а р и ф а во мор-
ските луки на Федеративната Н а р о д н а Ре-
публика Југославија — — — 822 

483. Р е ш е њ е з а специјални такси за у в е р е њ а за 
квалитетот на в о к ј е т о и в о к ј н и т е прера-
ботувачки наменети за и з в о з — — 823 

— Белград, 
—, Штампа 

Издавач: Редакција »а на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20« 

на Државна штдмпарница. Белград 


