
Поштарината е платена 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
Н А Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

Бр. 27 I Скопје, среда 13 август 1947 год. ј година ш 

,,Службен весник н НРМ" излегува повремено, 
Ракописите се исправаат во дупликат на адреса) 
Службен весник на НРМ - Скопје ул, Шарам 
Тито бр, 10. Ракописите не се враќаат. 

2Љ2. 

Врз основа чл. 8 од Законот 
градовите систем на дозволи за 
шуам 

Правилник 

Цена на весникот ш 4 динари од табак. Годишна 
претплата— 250 динари, полугодишна 130 динари. 
Чековна сметка ири Народната банка на ФНРЈ — 
Централа за НРМ Скопје - бр. 301129. 

завоведуење во 
боравак провик 

за 1'зкршуење Законот за воведуење во градовите 
систем на дозволи за боравок. 

Чл. Ѓ 
Лицата, кои сакат да борават подолго од 10 

дена во градови, во кои со Наредба на Владата на 
Народна Република Македонија е воведен систем 
на настанував по пердходна дозвола за боравок^ 
должни се по прописите на овој правилните да се 
снабдат со дозвола за боравок во овие градови. 

51 лицата, кои борават помалку од 10 дена во 
овие градови, должни со својот боравок да го при^ 
јаѕат на надлежниот отсек на внатрешните работи 
при извршниот одбор на градскиот (реонскиот)1 

народен одбор и со последователн пријави овој 
соок од 10 дена не може да го продолжуат, 

Чл. 2 
Лицата, кои се настанети во градовите, наве-

дени во чл .1 од овој правилник, во времето од в 
агол.с НШ год. до влечењето во сила Законот за 
воведував во градовите систем на дозволи за бо-
равок:, ако сакат и за во иднина да останат во овие 
градови, должни се исто така да се снабдат со доз-
вола за боравок. 

Чл. 3 
Дозволите за боравок се издават за определено 

(на пример: кога се издават поради лекуење и сл.) 
или за неопределено време. 

Чл. 4 
Лицата, наведени во став први на чл. 1 од овој 

Правилник, должни се при пријавуењето на по-
стојаниот боравок, да поднесат молба за снабдуење 
со дозвола за боравок на надлежниот отсек на 
внатрешните работен. Со молбата мораат да при-
ложат 

а) потврда за одјава, издадена од отсекот на ' 
внатрешните работи, нзглежен спрема поранш-
ното место живеење, во која мерат да бидат наве-
дени поименично членовите на фамилијата, со-
гласно последниот став од чл, 3 на Законот за во-
ведував во градовите систем на дозволи за бо-
равок. 

б) докази за установував фактите врз основа 
на кои полагаат правото на боравок во односниот 

град, предвидени во чл. 3 од Законот за воведуваа 
во градовите систем на дозволи за боравок. 

Чл. 5 

Лицата, наведени во чл. 2 овој Правилник, 
должни се да поднесат молба за снабдував со доз^ 
вола за боравок до надлежниот отсек на внатреш-
ните работи, со која мораат да приложат: 

а) потврда за пријава, да во денот на влегував 
во сила Законот за воведував во градовите систем 
на дозволи за боравок биле уредно пријавени во 
тој град и 

б) докази, со кои потврдуат фактите, наведени 
во чл. 3 од Законот за воведуење во градовите си-
стем на дозволи за боравок 

Во кој срок овие лица ќе бидат должни да 
поднесат молби, како и по кој ред, ќе пропише со 
наредба одделението, односно отсекот на внатреш-
ните работи при извршниот одбор на градскиот 
народен одбор. 

Чл. 6 

Постапката со предметите по Законот за во-
ведував во градовите сиистем на дозволи за бора-
вок е кратка и брза. 

Против решението на отсекот на внатрешните 
работи, со кое не се одобруе боравокот или со кое 
се одзема правото на понатакашен боравок, недо-
волната странка има право на жалба во срок од 
3 дена од приемот на решението до повисокиот ор-
ган на внатрешните работи. 

Решение по жалбата мора да се донесе нај-
доцна во срок од 7 дена. Овоа решение е конечно, 

Чл. 7 

Прописите на овој правилник не се однесуат 
за припадниците на Југословенската армија и На-
родната милиција. 

Чл. а 

Овој правилник влегуе во сила со денот аа 
објавувањето му во „Службен весник на Народна 
Република Македонија", 

V. Бр. 9741 - 6 август 1947 год. Скопје, 

Министер на внатрешните работи на НРМ, 
Цветко У аудовски, с. р. 
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2 3 3 

Согласно чл. 6 од Уредбата на Владата на ФНРЈ 
од 23 мај 1947 год за пренесуење на работите на 
Управата за мери и драгоцени метали во надлеж-
ност на Сојузната планска комисија и министер-
ствата на трговијата и снабдуењето на народните 
републики — издавам следно 

Рашение 
за делокругот на работата, седиштето и територи-
јалната надлежност на Уредот за мери и драго-
цени метали при Министерството на трговијата и 

снабдуешето на НР Македонија. 

1. Делокругот на работата на Уредот за мери 
и драгоцени метали при Министерството на трго-
вијата и снабдуењето на НР Македонија ја обу-
хватуе целата територија на НР Македонија. 

2. Седиштето на Уредот е гр. Скопје. 
3. Органите на Уредот се надлежни: да вршат 

испитивања и контрола на поедини мерила! и чи-
стотијата на предметите од драгоцени метали на 
целата територија на НР Македонија. 

4. Овоа Решение стапуа на снага веднаш. 
Бр. 13384" - 13 јули 1947 год. Скопје 

Министер на трговијата и снабдуењето 
Д. Бојановски, с. р. 

2 3 4 

По укажанатаор птеба ја издавам следната 

Наредба 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НАРЕДБАТА 

ЗА ПРОМЕТ СО ВОЛНА 
Се става вон сила Наредбата за промет со вол 

на Бр. 7671 од 15 април 1947 година (објавена во 
„Службен весник на НРМ" бр. 18 од 21 мај 1947 
година). 

2. Оваа Наредба влегуе во сила со денот на 
објавуењето во „Службен весник во НРМ", 

Бр. 12.227 - 22 јули 1947 год. Скопје. 
Министер 

на трговијата и снабдуењето на НРМ, 
Д. Бојановски, с. р. 

2 3 5 

Врз основа чл. 62 од Уредбата за данок на 
доход на Владата на НР Македонија од 5 јуни 
1947 год. бр. 4778 го пропишуам следното 

Напаствие 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕ УРЕДБАТА ЗА ДАНОК НА 

ДОХОД 

1 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Кон чл. 1 
Поњатие доход и приход 

Под збор доход се подразбира, збир на сите 
приходи на еден даночен обврзник на територи-
јата на една околија или град, а кај правни ге ли-

да: збир на сите Приходи на територијата на це-
лата држава. Под приход се подразбира примање 
од еден одреден извор (на пр. приход ед згради^ 
занајатија, самостојни занајатиЈа И Др, сл. прк4 
ходи). Т' 

Одделни приходи се оданочуат одделно в(Ј 
бвие случаи: приходи од секој работен однос пол-
ето јани додатоци за извонредна работа и премии, 
приходи на ^операторите кои примаат од своите 
кооперации, приходи од општествени организам 
ции од стопанската дејност и нивните приходи од 
други дејности на кои се плаќа данок со обуставаѕ 
(чд. 27 и 28 на Уредбата), приходи кои се одаков 
чуат во постојанен износ и приходи од научни, 
книжовни, уметнички и публицистички дејности 
кои прејдуат 200.000 динари. 

Почеток и престанок на даночната обврска 

За данокот на доход даночната обврска на-
стануе со денот на фактичкото почнуење на сто-
панската дејност, односно со денот на стекнуење 
на имовински предмети или права. Издавањето 
на позволителни-допуштенија за обавуење на не-
кое занајатие, односно вршење стопанска дејност, 
не е од важност за оценка, да ли е настанала да-
ночната обврска. Стекнуење на имовински пред-
мети и имовински права, повлекуе со себе почеток 
на даночна обврска само тогај, кога това право и 
тие предмети се самостојни извори на приход т. 
е. кога се способни самостојно на притежателот 
да донесуат макар каков приход. 

Почетокот на даночната обврска повлекуе со 
себе: должност за нејзиното^пријавуење на над-
лежната власт и плаќање аконтација на данокот 
во смисол на чл. 42 од Уредбата за данок на до-
ход. Во случај? кога сс појави нов извор на приход 
ди, ќе се одреди нова аконтација земајќи предвид 
и тој извор на приходи. 

Должност за пријавуење, почетокот на даноч-
ната обврска постои и тогај, кога се јави нов из-
вор на приходи, кај лица кои се веќе даночни 
Обврзници, безразлично, да ли е тој извор стопан-
ска дејност, вршење на занајатиеи, отечен имотен 
предмет, или имотно право. 

Даночната обврска престануе со денот на 
смртта на обврзникот, денот на престануење оба-
вуење на стопанската дејност, денот со престанува 
ње вршење на занајатието, односно денот кога се 
отугуе или губи имотен предмет или право. Со 
Смртта на даночниот обврзник, неговата даночна' 
обврска прејдуе на наследната маса, односно на^ 
следникот, кој се смета за нов даночен обврзник 

Со смртта на физичко лице изедначена е ликвид 
дациијата на правната личност односно престана"! 
кот на неговото правно саштествуење (даночни 
обврзници од т. 3 и 4 чл. 1 како и правни лица 
кои плакат данок по т. 5 чл. 1 на Уредбата). 

Стопанска дејност и вршење на занајатие ке^ 
се смета за ппестанато тога кога фактичко и трај-
но престанало. Ќе се смета да стопанската дејност 
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— фактичко и трајно престанала, ако не се про-
должи во текот на текушата и идната година,^При 
времено прекратуење на стопанската дејност и" 
привремено прекратуење и вршење на занајатие-
то не повлекуе престанок н,а. обврската ,за прија-
вував, безразлично на причините кои го предиз-
викале овој престанок, затоа што на обврзникот 
се оцепуе постигнатиот приход безразлично на 
временското траење на дејноста, односно прили-
вот на приходите, во текот на годината. 

Отугуење односно губиток на имовински пред 
мет повлекуе престанок на даночното задолже-
ние, ако бил единствен извор на приход на да-
ночниот обврзник, а до колку това не е, отугуе-
њето може да влијае на висината на аконтаци-
јата. 

Почетокот и престанокот на даночната обвр-
ска данокоплатците се должни да го пријават па 
надлежниот даночен ојЗган во срок од 15 дена сме-
тајќи од денот на почнуењето односно од денот 
на престанокот на даночната обврска. 

Пријава за почнуење и престануење на даноч 
ната обврска не поднесуат обврзниците кои пла-
ќаат данок на доход на приходот кај работниците, 
намештениците и службениците, даночни обврз-
ници наведени во чл. 14 од Уредбата, како и при-
матели на случајни приходи кои не потекнуат од 
траен извор. 

-Срокови: срокови кои се определени со про-
писите на Законот за даноците и Уредбата за да-
нок на доход, не можат во никој случај да се про-
д о л ж а т . . Ако во наведените прописи одредениот 
срок се прекорачи, најповеќе за 15 дена, това пре-
корам кома да повлекуе законски послед-
стзија, ако се оправда со особено важни причини. 
Прекорачуепе на срокот има да се оправда со под-
несување документи на кои се прскорачуењето на 
срокот очно'-:уе. Жалбените и уплатните срокови 
не можат влошите да се прекорачуаг без законски 
иооледствија. 

Срокови,те определени од надлежните финан-
с и и органи можат да се продолжат по образло-
жела молби на даночните обврзници. Решение за 
продолжение тха српко зито донесуе оној орган кој 
го определил срокот, Поднесената молба за про-
должував го гтр^кинуе текот на срокот, дури не 
,се врачи решение. Надлежниот финансов орган е 
должен за' вакви случаи да донесе решение во 
:срок од 24 часа. Еѕенл л мил жалба не го прекигп-е 
текот на срокот. 

Сите поднесоци по Урод олга, ослен ланегтнии 
Пријави, можат да се подлссуат непосредно или 
преку пошта. Предаването па поштата се смета 
како непосредно предавање на надлежниот орган, 

Ако последниот ден на срокот падне во ден 
кога Еадлештава но работат, срокот се продолжуе 
до првиот работен ден. 

Почетокот на срокот е сврзан со соопштение 
на односиот акт, без оглед да ли соопштението е 
извршено со достава, со јавна објава или на во-

обичаен начин, односно, за известен конкретен 
случај (почеток на стопанската дејност, стекнуе-
ње на имоѕииеки права и сл.). Денот на објавува-
њето не се смста во срок. 

Соопштение се врши со достава на односниот 
акт или па други начин предвиден по постоеките 
прописи. 

Ако местото на домицичот на адресантот е не-
познато или ако поради други причини, а не по-
ради недавање потпис на а^рссантот, не може да 
му се достави-предаде, истата ќе се изврши со 
јавна објзва на огласната 1:-бла на односниот на-
роден одбор. За лицата кои живеат во странство 
достапите ќе им се предав-Јт преку Мпнчистер-
ството па надворешните работи на ФНРЈ. 

П 
ОДРЕДБИ ЗЛ ДАНОКОТ НА ДОХОД 

НА РАБОТНИЦИТЕ, НАПТЕШТЕППЦМТЕ 
II СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

Кои чл. 4—13 

Заработуваните на работниците, камештсни-
ците и службениците, се оданочуат на целата те-
риторија па НРМ по прописите на чл. 4—13 од 

Уредбата на ФНРЈ за данокот на доход и та-
пата шјата на Министерот' на финансиите на 
ФНРЈ донесени врз основа на чл 63 од спомена-
тата Уредба ЋСл. лист на ФНРЈ бр. 4 3 ' ^ 

111 
ДАНОК НА ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Кон чл. 14 

Данокот на доход на земјоделците го плаќаат 
домаќинства кои што се занимаваат со земјоделие, 

Под домаќинства кох! што се занимаваат со. 
земјоделие со сметаат оние домаќинства, чии чле-
нови на дома т̂ те страта се бават претежно со зе-.мјо 
делие. Не се губи кај?.4етерот на земјоделско до-
маќинство, ако некои членови на домакинството се 
сезонски работници или рударски и индустриски, 
службеници, ,учители, попови, заиајатнии, тр-
говци и др. 

П о а р н о земјодел?ло домаќинство по пред-
ниот став важи само за данокот на доход и не може 
н а Друго место да се употребув, доколку со други 
прописи изрично на тоа не се позива. Нарочно 
опоа ппг,атие земјоделец не треба да се изедначи 
со покаже го земјоделец по Законот за аграрната 
^ ( орма п колонизацијата. Обработуељето на зем-
јата од н^лчјоделските домаќинства ќе се одано-
чуе по др\ лгге видо.ви даноци по кои ќе се одано-
чуат осно обврзници (Ш, IV, и V, вид). 

Кои чл. 15 
Во основа за оданочуење влегуат сите при-

ходи кои што се добиени од земјоделие, споредни 
гранки на земјоделието и приходите вон од зем-
јоделието отеченине во текот на една календарска 
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година на подрачното на еден околиски, градски 
односно реонски народен одбор, а при облогот се 
одбива евентуално порано задржаниот данок. 

Како приходи од споредните гранки на земјо-
делието се сметаат приходи кои приозлегуат од ма 
ќар каков ЕИД земјоделско, шумсчо и сточарско 
споредно обработуење со која работа се прерабо-
,туат сопствени основни производи, како: конзер-
вирање на овоштија, производство на вино, изра-
ботка на лен, коноп, памук, волна, нерафиниран 
шарлаган и др,; след тоа: пчеларење, гоење на 
добиток, свињи, транспорт, кираџилук, собирање 
на лековити билки и т. н. Како приходи вон од 
земјоделието се сметат: домашно занатство, прода-
вање на глина, камен, песок, приходи од стругари, 
врша лици, поточари, ваљавици, приходи од земјо-
делските згради, провизии и на овие слични при-
ходи, но само при услов да вакво работење не до-
бие прометно, трговски шш индустриски карактер 
поради кое домакинството би изгубило своето зем-
јоделско значение. 

Во основа за оданочуење влегуат и приходите 
кои би се постигнале од земјата која е предназна-
чена за земјоедлско обработуење во текот на таа 
година, а која обврзникот не ја обработил. 

Како основа за оданочуење ваква земја, ќе 
служи вредноста на производите кои би се постиг-
нале во текот на таа година од ваква земја, со 
оглед на нејзината погодност за одредената или 
на тоа земјиште вообичаена култура. 

За утврдуење даночната основа на домакин-
ството кое се занимава со земјоделие предходно 
требе да се прибават сведенија. 
Коп чл. 16 

Селска зграда се смета таква зграда, која зем-
јоделското домаќинство ја употребуе за земјодел-
ските цели или за живеење на своите членови. 
Вака се третират и земјоделски домаќинства чии 
членови немаат своја земја, но работат како сезон-
ски земјоделски работници. 
Кен чл„ '17 

Ако некој член од домакинството има прихо-
ди од имотни предмети кои се навогаат изван тери 
торијата на околискиот (градскиот односно реон-
скиот народен одбор на неговото стално пребива-
лиште, тога тој приход ќе се оданочи по чл. 37 
од Уредбата) на пример: зградите во градовите из-
дадени под наем, а сопствениците се земјоделци 
кои живеј ат на село; или земјишта на земјоделци 
на територијата на друга околија кои се издадени 
под закуп или се обрабуат со туѓа работна сила; 

Кон чл. 18—19 
Во случај ако нема конкретни сведениија за 

висината на одделни приходи, кои во смисол на 
члв 18 од Уредбата требе да се оданочат по увела-
чената стопа, оваа околност ќе се оценуе од коми-
сијата надлежна за утврдуење на годишниот до-

ход. За прилегање на чл. 18 од Уредбата потребно 
е да се при оценката на основата одделно оценуЗ 
секој извор на приходи. ?. 

И на најсиромашни земјоделски домаќинства', 
кои се ослободени од плаќање на данок на доход 
во смисол на чл. 19 и 35 од Уредбата, комисијата: 
надлежна за утврдуење на годишниот доход ќе 
утврди висината на годишниот доход. Овие дома-
ќинства можат да се ослободат само во случај ако' 
нивните членови немаат други приходи (на пр.2 
кај едно домаќинство приходот од имот е до 1000' 
дин., а домакинството нема лице во слулсГкш сдшс 
и Т, Н.) -

IV 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ 

Ќе:, чл. 20 и 21 
Уредбата за д-алокот на доход прлдвидуе од-

делно оданочуење 1:1 з.-оог^рао читб и го опера тив-
ките сојузи, метју кои спгграт трудови сојузи и 
главни кооперативни сојузи. Со -овој вид данок се: 
одакочуат два вида приходи и тоа: приходи кои 
о стану ат на кооперацијата и приходи кои ги при--
мат како членови на кооперацијата самите ^ о п е -
ратори. Ако ^операторот добива од кооперацијата' 
и некои други приходи кои немаат основ во коопе' 
ративното членство (на пример кирија за зграда' 
која кооператорот е дал под наем на кооперација-
та за магазин, или ако некој член од коопераци-
јата прима плата; како книговодител и слично). 
Овие приходи ќе се оданочуат според општите про' 
пиен кои на тие приходи се однесуат (кирија по' 
петиот вид, плата по првиот вид данок). 

Во однос на оданочуење, кооперациите се де-
лат на три групи и тоа: 

1) Селски трудови кооперации кои на сите 
свои приходи плаќаат данок по пропорционалната 
'стопа од 30/о и тоа безразлично да ли приходот 
го делат на членовите или го остават во коопера-
цијата. Овие кооперации се ослободени од плаќа-
ње на данок на доход до крајот на 1947 год. Чле-
нови кооиератори на приходите од својата окук-
ница (двор) плаќаат данок по вториот вид данок 
'(како земјоделски домаќинства). 

2) Земјоделски производително-преработувачкл 
кооперации и земјоделско набавно-продајни коо-
перации који својата работа ја сообразиле ед 
'Основниот закон за ^операциите. 

Со оглед на' намената на приходите овие коо-
перации различно се оданочуат и делат на: 
1 - в) исплати, односно одобренија кои коопера^' 
цијата во текот на годината ги врши на коопера-
горите според нивната: работа: (на пример: оштета1 

на членовите на рибарските' кооперации за рабо-
тата во кооперацијата). Овиз исплати се слични; 
на платите, и затоа се одакочуат по стопите од чл, 
9 на Уредбата). Во поглед на пресметуењето на да-
нокот ќе се применат принципите на првиот вид 
данок, Секоја исплата односно одобрение ќе се 
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смета одделна даночна основа. Исплатата на ви-
шокот на зароботувачката, која се врши по исте-
кот на годината, ќе се смета за одделна даночна 
основа и се оданочуе како едномесечен приход. 

б) приходите кои кооперацијата ги исплатуе 
на кооператорите според опсегот (резултатот) на 
нивната работа со кооперацијата), после тоа лико-
вите на уделите и оштетата за унесениот инвен-
,тар. Основната откупна вредност на кооператив-
ното производи кои кооператорите ги отстапуат на 
своите продажни кооперации, не се оданочуат по 
овој вид, но се оданочуат при секој кооператор 
одделно по вториот односно петиот вид на данок. 
Овие откупни цени има да се движат во висината; 
на нормалните откупни цени во тој крај. Разли-
ката во цената која дополнително се исплатуе под-
лежи на облагање по чл. 21 точ. 6 на Уредбата. , 

Приходите од оваа точка редовно ќе се исч 
платуат по истекот на годината и за тоа при се-
кој таков кооператор ќе се смета одделна основа. 
'Ако вакви приходи се исплатуат во текот на годи 
ната, секоја одделна исплата има да се собере со 
сите евентуално порано исплатени суми на истиот 
ќооператор спрема збирот ќе се пресмета дано-
кот кој ќе се намали за порано исплатениот данок. 

в) приходите кои ^операциите и коопера!ив-
ните сојузи ги внесуат во фондовите. 

Овде да се зброи и чистиот приход кој без до-
тирање во фондовите се пренесе во новата работна 
година. 

3) Сите останали коопераци (на пример работа 
ничко-намештеничко-потрошачки кооперации, ра-
ботнички кооперации, кредитни, станбени и т. н.) 
како и сите земјоделски кооперации кои својата 
дејност не е ускладиле со правилата на Основниот 
закон за кооперациите. 

И кај овие кооперации приходите имат да се 
делат како и кај кооперациите под точ. 2, но со 
тоа да се даночните стопи кај кооперациите по 
точ. 3 повишена. 

За неправилно плаќање на данокот по овој 
вид данок одговара кооперацијата. 

Приходите на кооперациите кои се оданочени 
на други места со обустава (чл. 27) и приходите 
кои на друго место се ослободени (чл. 29) имаат 
без оданочуење по третиот вид на данок да се вне-
сат во кооперативните фондови. 

Сите приходи на кооперациите кои се одано-
ч а т по чл. 21 од Уредбата неподлежат на никакво 
чдруго одапочуење. 

За приходите под а) и б) точ. 2 и 3 на чл. 2Г 
од Уредбата има по список ;.га се пресмета данокот, 
кој кооперацијата задолжително го уштатуа во 

прегггдеч во чд. 11 од Уредбата, Тл хсдху 
к о л н е с е е ес "V:'; -- - - н а г^нпно^ 
се знглпо. ј н н н н е -ни Л" -н̂  УусУсгнп 
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ни ја за висината на исплатениот приход и пресме-
таниот данок. 

Кон чл. 22 
Дотирањата во фонд на инвестиции и во фонд 

за културно-просветни цели не подлежат на ода-
ночуење, до колку тие дотирања не ја прејдуат! 
позволената височина. ^ 

ОДАНОЧУЕЊЕ 
НА ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

VI 
Кон чл. 23 и 24 

Општествени организации се сметаат такви 
дружества кои се основани за постигнуење на раз-
ни недоходни цели. Овие организации по начело нај 
дејствуат по стопански принципи и не им е цел 
на заработувачка. Потребни средства за постиг-
нуење на своите недоходни цели дружеството ги 
постигнуе со собирање на членарина, приредби и 
слични други приноси. 

Исклучително 'можат да имат приходи и од 
стопанска дејност и имот, како и од тие дејности 
кои имат добивен карактер, али пак се при тоа 
остваруе приход на сличен начин, како при сто-
панска дејност (на одржуење културни п р е д а в а а 
со влезници). Мегју општествените организации 
спагјат: синдикалните, спортските и фискултур-
ните дружества, политички и верски организации, 
културните дружества, дилетанските певачки дру 
жества и сл. Мегју такви организации не спагјат 
стопанските дружества било кој вид. 

- Секоја организација се смета за одделен дано-
.чен обврзник. До колку некои организации имаат 
за одделни територии одделни огранки, кои имаат 
имовно правна способност во ма кој вид, овие 
ограики ќе се сметат одделни даночни обврзници 
и одделно ќе се оданочуат. 
Кон чл. 25 и 26 

Во основа за оданочуење не влегуе: у т е ш -
ната, членарината и сл. доприноси, кои организа-
циите ги прибираат од своите членови. Натака не 
влегуат во даночна основа ни приходите кои не-
посредно служат за недобивна цел на организа-
цијата. При тоа нарочно требе да се пази на мо-
ментот на непосредност. Земјата односно зградата 
како извор на приходи ако служи непосредно за 
целта на организацијата кога она сама ги упо-
требуе (на пример фискултурно дружество земји-
штето го употребуе за игралиште, или зграда за 
службени простори и уред и сл.). Ако овие објек-
ти се издаваат под наем на други, на овој начтш 
остварениот приход иЈДЛзгхи на оданочува и с.т::ј 

п р е о д и елуип:т за цех.п. О рис па 
хоз. Јепзсупуупс^ се сдгп^уг на припоенион 
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тите приходи, кои се резултат на стопанската деј-
ност и едните и другите различно се оданочуат. 
При тоа требе да се има предвид, да сите приходи 
кои произлегуат од наведената дејност во една од 
точкиите на чл. 25 од Уредбата сочињават една 
основа. Одделни организации можат во текот на 
една година да имаат пирходи и од двете точки од 
чл. 25 од Уредбата (на пример: - издавачко' Јтрет-
пријатие може да има приход од издавачката деј-
ност и приходи од изнајмивање на свои згради)'. 
Во тој случај ќе постојат две основи, по прихо-
дите од издавачката делатност ќе се оданочуе по 
првата, а приходите од зградата по втората точка. 

Друштвените организации се должни да под-
несуат пријава на даночната власт како и остана-
тите даночни обврзници за сите приходи кои под 
лежат на оданочуење. Како вакви приходи се сме-
таат приходи од недвижен имот, кои директно слу 
л и за целите на организацијата, приходи од сто-
панските претпријатија и стопанската дејност, од 
јавни приредби, предавања, друштвени забави ' 
и сл,). 

Во пријавата приходите од точ. 1 чл. 25 од 
Уредбата требе одделно да се искажуат од оние 
приходи по точ. 2. И во работните книги во кои 
се и?кажуат овие книги требе да се водат спрема 
п дописите на гореспоменатиот член. 

VI 
ДАНОК НА ДОХОД НА ЧАСТНИ ЗАНАЈАТИЈА 

И ИМОТИ 
Ѓон чл. 26—29 

Ако проналазачите не ги патентират своите 
изуми но ги.дават без ограничеше за општона-
родна употреба, наградите за нивните изуми не 
подлеж,ат на данок на доход по чл. 7 од Уредбата. 
Д о ко.лку изу мотелите ги патентират своите изуми 
г освен приходите од патентот добиваат одделна 
заграда како признание за работата, тој приход не 
о ослободен, но ќе се оданочуе по чл. 9 од Уред-
е л а односно по пети вид. Приходите од патенти 
т^ б̂ да се оданочуат по чл. 27 од Уредбата со обу 
става. Ако изумите имаат научно значевте, при-
ходите од патентот уживаат право на ослободував 
г,о границата на чл. 36 од Уредбата. Приходи по 
чгг. 27 т. д) од Уредбата подлежат на оданочуење 
с о обустава во случаи ако се згодитците во готови 
изри. 

О Д А110 Ч У Е Њ Е НА ЗА МАЈ АТИ ЈА СО ПАТУЕЊЕ 

Пол чл. 30 

Под занајатија кои не се вршат на едно посто-
ј н о моето (па тезги зергпи и др.), но со одење од 
гг'п о до место, 'гребе да се подразбираат лицата 
' -и бито по природата па својата работа или по 
' ПУШ причини ја вршат работата со одење од ме-
' до место и това редовно на територијата на ' 
1,. пата држава. 

Занајатчии, споменати во став 3 член 30 од 
Уредбата за данок на доход, данокот ќе го плакјат, 
по истата, а не по напатствие^ на Министерот на 
'финансиите на ФНРЈ IV бр. 1456 од 29 мај 19471 
'ход.. (оштампано во: Сл. лист бр. 48/47)'. 

\ ?..АѓГо/р^ботуењето се започнуе во место вотки 
мал број жители, та се продолжи во место сопо- ! 

ч' гбЖгЗзФ број, разликата ќе се уплата само тога, ако, 
преселуењето во поголемо место е извршено во: 
првата половина на полугодието. 

Пату ек ј и театрални групи и слични се сметаат, 
сите оние кои немат постојано место каде е вршат, 
својата дејност, но повеќе пати во годината пату-, 
ваат од место до место. Овие данокоплатци пла-
ќаат данок на доход по чл. 30 од направениот про^ 
мет во секое одделно место. Пред почнуење на ра-
ботат во едно место се должни да дадат пријава1 

за работата на надлежниот финансов отсек на око: 
лесниот, градскиот односно реонскиот народен од-
бор. Овој данок вакви данокоплатци се должни да' 
го платат истодобио со данокот на промет на про-
изводи односно услуги. 
Кон чл. 31 

Приходот во вид на провизија за посредни-
штво не се внесуе во даночната основа. 

Под збор домаќинство се подразбира заед-
ница на членовите на една породица, кои заедно 
живеат и заедно ги трошат приходите. Заедни-
цата на мажот, жената и децата требе секога да се 
смета за едно домаќинство. Не се смета за дома-
ќинство заедничко стануење ако членовите своите 
приходи не ги акумулират т. е. ако помеѓу нив 
нема никаква друга врска освен заедничка квар-
тира. 

Кон чл. 32 
Како основа за оданочуење со данок, се зема 

вкупно постигнатиот приход на едно домаќинство 
на територијата на еден околиски (градски) наро-
ден одбор во календарската година за која се 
врши облагањето. 

Кај правните лица како основа се зема по-
стигнатиот приход на територијата на целата др-
жава ФНРЈ. 

VII 
НАЧИН ЗА УТВРДУЕЊЕ НА ДАНОЧНАТА 

ОСНОВА 
Основа за оданочуење се утврдз^е кога од по-

стигнатиот бруто приход во пари и натура се од-
бијат разноските, кои биле потребни за оства-
руење на тие приходи. 

Како стварно постигнат бруто приход Св 
смета закупната стојност на зградата, која даноч-
ниот обврзник сам ја исползуе или ја дава на упо-
треба на други. 

Како годишен бруто приход се смета 
а) кај непокретноста ии покретноста (земјата, 

зградите, машпперијата, алатите/ извештаите и 
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друго) кои фактичко се издадени под закуп (ки-
рија-наем) точно постигнатиот паричен износ на 
наемнината во текот на даночната година, дода-
вајќи ја на тоа примање и вредноста на сите за-

^ јдолженија, услуги, чинидбе и погодности, а кои 
I Јзакупуб^чот на основа договорот за з^куѓ! е' дол-

Зкен да ги врши, дава и чини на закуподавачот 
други лица за негова сметка. 

б) кај зградите кои фактичко не се издадени 
Под наем, но обврзникот сам ги непо л зу е или дава 
на употреба на други бесплатно или испод ствар-
ната вредност — закуповната вредност на згра-
дата т. е. вредноста која би могла да се добие ако 
дотичната зграда односно просторија би се издала 
под закуп. 

Давање на зградата (дел од неа) на други 
Лица, на бесплатна употреба предизвикано од ви-
ша сила поради: пожар, поплава, епидемија, вој-
на и други разни несреќи или по наредба на др-
жавните власти не повлекуе даночна обврска-за-
должение, нито должност на власникот на згра-
дата на поднесуење даночна пријава, доколку тоа 
задолжение односно должност не се основава на 
некој друг темељ-корен. 

Фактичко закупна стојност нема да се утврди 
за згради односно простории кои власниикот-да-
ночниот обврзник ги употребуе за вршење на сво-
тата стопанска дејност. Овде спаѓаат: фабрики, ру 
дарски згради, работни згради, јавни складишта, 
простории за дуќани, Магазини, канцеларии и сите 
други простории кои служат само за обавуење 
стопанска дејност или за бесплатно стануење на 
работниците и намештениците. 

в) кај имотните права (лиценци и слично) 
вкупно примање од овие приходи. 

При утврдуење на овие основи кај даноков 
платиците кои плакат данок на основа на облогот 
се признаваат следните издатоци: 

а) кај работните претпријатија и занајатија. 
1) Закупнина (наемнина) за локал или други 

работни простори во туѓа зграда. 
2) Платите и надниците во пари и во натура 

на работниците и намештениците до колку овие 
веќе не се содржани во производителните трош-
кови т. е. до колку не се содржани во бруто 
приход. 

Не можат да се признават како одбитоци пла-
тите на притежавателот на претпријатието на 
неговото домаќинство (кукна заедница и задруга). 

3) Каматите на долговите кои ја теретат деј-
носта до колку поименично и поединачно се дока-
жани и доколку е докажано нивното плаќање на 
други личности. 

4) Отпиен и додатоци амортизација на пред-
метите кои служат за вршење на стопанската деј-
ност на даночниот обврзник во височина која се 
исмета како нормално смалуење стојпоста на об-
јектот феради употребата. Нормално се земат за 
амортизација на предметите следните проценти: 
за фабричките згради 3%, за дрвени згради 10%, 
за машинерија 10%, за специални машини 15%, 
За фурни 6%, за орадија и алат 25%, за модели 
50%, за мебели 10%, за писаки прибор 20%, за 
коли 15%, за кочии 20%, зз луксузни пасажерски 
автомобил 20%, за товарни автомобили 25%, за 
инвестицЈзд на водена сила 8%, за железнички 
линии 5%, за водопров^чни цевки 15%, за теле-
ф о н о в инсталации 15%, за запрежен добиток 
20%. 

Стр. 28Г 

Ако предметите биле ползуени само еден дел 
во годината, отписот ќе се изврши сразмерно вре-
мето на употреСата. 

Ако претпријатието не работело во текот на 
целата работна година, отпис за амортизација ќе се 
позволи само за време на работата. Вака ќе се 
постапуе и кај амортизацијата на новите објекти 
(згради, строевме машинерии и сл.). 

Позволеп е отпис за амортиизација само за 
оние предмети чија вредност се смалуе поради 
употреба при вршење на стопанската дејност (ча 
пример: отпис од вредноста на земјата). Исто така 
не можат да се признаат отпиен утврдени на 
имотните предмети и права кај кои е настанало 
смалуење на вредноста поради собитија незави-
сими од работата (пожар, наводнеше, вГ)јна и 
Друго). 

Освен физичкото трошење на предметите, 
може да настане смалуење на нивната стројност 
и по други причини (на пример исфрлуење на ма-
шинериите од употреба поради техничка застаре-
ло^) . Во вакви случаи ќе се отпише само остата-
кот на неотписаната вредност на предметот, а1 

евентуална накнада која ќе се постигне при него-
вата продажба ќе се внесе во бруто приход. 

5) Отпиен или додатоци на фондовите за по-
кривање сомнителни или ненаплативи барања. 

Отпиен на ненаплативите барања ќе се ао-
зволп само ако неЕтаплативоста конкретно и инди-
видуално е образложена и докажана од даночниот 
обврзник. 

Отпиен на ненаплативите долгови можат да 
се признаваат во онаа година во која е ^наплати-
воста настанала. До колку долгот подоцна се 
наплата влегуе во даночна основа за онаа година 
во која е наплатен. 

Разноските за наплатата на долгот не можат,, 
да се признаат како режија, се дури не се признае 
отписот на односното барање. 

Физичките лип,а не можат иеоданочено да вр-
шат отпис на сомнителните барања. 

6) Социален допринос за болттично и пен-
зионо осигурана на работниците, намештениците 
и службениците во висина која претпријатието е 
должно да го плаќа. 

7) Премиите за осигурана на зградите односно 
просториите кои служат за вршење стопанската. 
дејност, премиите за осигурана на дуќани, стока, 
машинерии, и слично — од пожар, провала, краж-
ба, злоупотреба и т н 

8) Доприноси за стопанските камари т која 
данокот!атецот припаѓа, чланарина за прину-
дителии дружества и други задолжителни давач-
ки, како и сите други издатоци потребни за по-
стигнуење на приходи. 

9) За зградите издадени под закуп. 
Како трошок за издршка и амортизација на 

зградите се признат. 15%', 20% и 30% од брутниот 
приход на зградите Во овој износ се сорлжани 
издатоци за однос на сметот, оџачарите и др 
Кон чл. 36—37 

Како работници и.намештеиици не се сметаат 
ученици во стопанството. Истите се сметат за лица 
ангажирани во стопанството со цел за учење на 
занајат, а кои уште н^ се оспособени за самостално 
вршење на запајзгот. 
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Даночни обврзници кои имаат приходи само 
од имот и имотни права ќе се облагаат по I скала 
на таблицата ако приходот не е поголем од 6.000 
дин. годишно - во противен случај плаќаат по II 
скала. Занајатчии кои имаат и други приходи, 
освен приходи од занајатот, а тие приходи не се 
поголеми од 6.000 дин., на целиот приход ќе се 
оданочуат по 1-та скала, и обратно ако приходите 
од другите извори се поголеми од 6.000 дин. ќе се 
оданочуат по И-та скала. Овоа правило важи и за 
работниците и намештениците. 

Кон чл. 38 
Како малолетни деца се сметаат: брачни, ван-

брачни,Тззакоњени и усвоени деца од членовите на 
домакинството, кои ненавршиле 14 односно ако се 
школуат 18 години возраст. 

ОБЛАГАЊЕ 
Кон чл .39 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ 

Народните одбори надлежни за облагање со 
данок, секоја година ќе извршат попис на даноч-
ните обврзници и нивните приходни извори, со 
цел за евиденција. 

Попис на даночните обврзници има да се из-
врши на основа листовите на домакинството, и 
след тоа ќе се проверава со одење од кука до 
кука. Мора да биде попишано секое лице кое има 
приходи од имоти и имотни права (од згради, од 
занајатија и слично). Од вршење макар каква сто-
панска дејност (од претпријатија и занајатија) од 
имотни права (од лиценции е слично). Нема да се 
попишуат оние лица кои имаат приходи само од 
односот на службата. 

Месниот народен одбор пописот на даночните 
обврзници ќе го испрати на надлежниот околиски 
народен одбор. 

Околискиот, градскиот односно реонскиот на-
роден одбор ќе оснуе и води за секој одделен да-
ночен обврзниик даночно досие — катастарски 
лист. 

Даночно досие и лист ќе се образуе по даде-
ниот образец. 

За даночните обврзници кои плаќаат данок по 
првиот вид не се образуе досие, но само се евиден-
тира во картотечниот лист. Сведенијата ќе се при-
бират од пописите на даночните обврзници, да-
ночниве пријави, и сведенијата кои ќе се приберат 
од установите за социално осигурана. За даночни-
те обврзници по вториот вид на кои главниот из-
вор на приходите е земјоделие и споредни гранки 
на земјоделието, нема да се води одделно евиден-
ција, но е доволна евиденцијата од пописот. 

За данокоплатците од вториот вид, кои имаат 
поред приходи од земјоделие уште и приходи од 
останати извори на. приходи, за обврзниците III, 
IV и V вид на данок, се води евиденција во вид на 
катастар но пропишаниот образец. Катастарските 
листови — досиетата трсбе да бидат средени спре-
ма даночните видови по местан народни одбори, 
е л а улици и кукни бројеви. Кон катастарот до-
сието се води азбучен индекс. 

Во досието се прилагаат даночните пријави, 
реферати, сведени ја и друго. 

Пред да се пристапи кон состав на предлозите 
на даночните основи требе да се сравни пописот 
на даночните обврзници со досието-катаста^лт. 

ПРИБИРАЊЕ НА СВЕДЕНИ ЈАТА 

'Околискиот "(градскиот односно реонскиот) 
народен одбор надлежен за одлагање со данок е 
должен да ги прибере сите сведенија за сите да^ 
почни обврзници. Поради тоа сите државни учре-
жденија, установи, правни и физички лица кои: 
водат работни книги, како и личности кои распон 
лагат со сведенија требни за утврдуење на обло-
гот, се должни на барање на надлежните народни 
одбори да ги дадат бараните сведенија . 

ДОЛЖНОСТИ ЗА ВОДЕЊЕ НА РАБОТНИ 
КНИГИ 

Работни книги се должни да водат овие да-
ночни обврзници: 

а) Правни лица '(акционерски дружества, 
дружества со ограничена гаранција, даночни об-
врзници наведени во тон. 3 и 4 од чл. 1 на 
Уредбата); 

б) Физички лица кои се сопственици на инду-
стриски, бродски и мегјунарондо-транспортни 
претпријатија и 

в) физички лица од точ. 5 чл. 1 од Уредбата 
на кои даночната основица е утврдена над 200.000 
дин. 

Задолжение за водење работни книги за да-
ночните обврзници под точ. в) почнуе оној ден 
кога даночниот обврзник е сознал да му е доходот 
во даночната година достигнал износ над 200.000 
дин. или да му е основицата на данокот на доход 
утврдена над 200.000 дин. Должност за водење 
книги во овој случај требе да се истакне во сооп-
штението за оцената на даночната основа и обло-
гот на данокот. 

Со поднос на жалба против овоа решеше да-
ночни, г обврзник не се ослободуе од должноста за' 
водење работни книги еве до донесуење одлука од 
надлежните власти. 

Должноста за водење работни книги од да-
ночните обврзници по точ. в) престануе на крајот 
на другата година после онаа за која даночната 
основа е оцената помалу од 200.001 дин. 

ДАНОЧНА ПРИЈАВА 
Даночни обврзници кои се должни да водат 

работни книги со даночната пријава се должни да 
поднесат овие приложенија: еден примерок од 
завршната сметка (биланс и сметка загуби и пе-
чалби) за работната година, за која се врши облог 
на данокот; еден примерок од завршната сметка 
за претходната работна година и сите други при-
ложенава кои објашњават односно обрззложуат, 
книжењата од завршните сметки. Завршната 
сметка задолжително требе да биде заверена од 
управата на претпријатието односно друштвото, 
за тужите дружества кои имаот свои престави-
тели (филијали, агентури) на територии јата на' 
наша држава, може во случај на потреба, надлеж-
ниот народен одбор да бара да се поднесе и цен-
трален биланс заверен од страна на надлежната 
власт на односната држава и од страна на прет-
ставителството на главниот конзулат на ,вашата 
држава. / 

Освен приложени јата од предниот став даноч-
ните обврзница се должни на барање на финансо-
вата власт да дадат и други еволуција, кои се од 
нив барани. 



Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ. Стр. 279 

' Даночната пријава се должни да поднесат 
следните даночни обврзници за данок на доход, 

1) Обврзници земјоделци за приходите кои не 
произлезат од земјоделие и споредните гранки 
на згради и земја под наем, неземјоделско испол-
зуење на земјата, камата по зајмови и др.) 

2) Сите оние данокоплатци земјоделци, без-
различно на приходите извори, чии доход изне-
суе повеќе од 100.000 дин. годишно, односно оние 
кои даночниот орган индивидуално ги повика да 
поднесат пријава. Но пријави можат да поднесат 
и останали обврзници. 

3) Обврзници данок на доход на кооперации. 
4) Обврзници данок на доход на друшт-

вени организации за приходите од оние извори 
кои служат посредно за целите на организацијата. 

5) Обврзници данокот на доход од часшгге 
занајатија и имоти кои данокот плакјат на основа 
на облогот. 

6) Пријава се должни да поднесат лицата кои 
имаат приходи од научна, книжовна, уметничка и 
публицистичка дејност, ако годишниот приход од 
оваа дејност е повеќе од 200.000 дин. Ако овие да-
ночни обврзници имаат приходи и од други из-
вори, за овие приходи се должни да поднесат 
пријава. 

физичките и правни лица поднесуат пријава 
за миинатата календарска година во началото на 
идната година во срок кој ќе пропише Мин. на 
"финансии. За правните лица овој срок може да се 
продолжи уште за 30 дена по образложена молба 
на даночниот обврзник. 

Ако даночниот обврзник во општиот и про-
должниот срок не поднесе даночна пријава по 
правило со писмена покана ќе биде поканен да ја 
поднесе во срок од 8 дена. 

Должност е на народните одбори на вооби-
.чаен начин даночните обврзници да ги покани во 
општиот срок за поднесуење на пријави. 

Пријава се поднесуе по образец прописан од 
Министерството на финансиите на НРМ. 

Пријавите се продаваат преку народниот од-
бор џо определената цена. Приходот од продаж-
бата на пријавите се книжи на сметка разни при-
ходи по Републиканскиот буџет. 

Правните лица се должни во даночната при-
дава да ги наведат приходните од целото подрачно 
на ФНРЈ, но поодделно се покажуат бруто при-
ходи за секоја работна гранка. 

Даночните обврзници '— физички лица кои 
имаат извори на приходи од територија на разни 
"околии, пријави за тие приходи подаваат во секоја 
околија за односниот извор, но се долнени да на-
значат на нодрачието на кој народен одбор е нив-
ното постојано местожителство — домицил. Ако 
(Баков данокоплатец има имот во повеќе месни на-
родни одбори на истата околија, пријавата се пре-
дава на оној одбор, каде има најголем приходен 
Извор. 
1 Ако едро, домаќинства има заеднички извор 
На приходи со друго домаќинство и двете дома-
ќинства ќе го пријават приходот во целиот износ 
м назначат? 'односот на содружието во тој приходен 
Ќзвор и имињата на останатите' содружници и 
Нивното местожителство. 

Оценката на ортачките радњи ќе е" врши онаа 
Комисија каде се навогја објектот-занимањето а 
оценетиот приход дели сразмерно на содружниче-
Ството. 

Останатите даночни обврзници се должни дг 
поднесат пријава ако на тоа поднесуење ги по-
кани органот на народната власт надлежен за об^ 
лагање со данок. 

Даночната пријава се пр.едава на оној наро-
ден одбор на чија територија даночниот обврзник 
има свое местожителство, односно извор на при-
ходи. Правните лица поднесуат даночна пријава1 

на оној народен одбор на чија територија е седи-
штето на управата. 

Даночната пријава се дава непосредно на оној 
народен одбор кои врши облагање со данок или 
посредно преко месниот одбор. Народниот одбор 
кај кој е предадена пријавата е должен на даноч-
ниот обврзник да даде потврда за поднесената да-
ночна пријава. 

Неписмени или слабо писмени даночни обврз-
ници кои по Уредбата не се долнени да водат ра-
ботни книги, можат да подават пријави и усме-
но кај околискиот, градскиот односно реонскиот 
или месниот народен одбор. Дадената записничка 
пријава, даночниот обврзник ќе ,ја потпише или 
ако е неписмен ќе стави отисак од кажипрстот. 
Пријавата ќе се потпише и од службеникот кој е 
напишал записничката пријава и уште од еден 
служ^оник или друго лице како сведок. 

За правните лица пријавата е предава нив-
ниот претставител, а за лицата под старателство, 
стечајните и оставински маси-нивниот старател 
застапник или^ бранител. За малолетните лица 
пријавата ја предава родителот или старателот. 

Даночната пријава може да се предаде и пре-
ку други личности со редовно полномоштие. 

Даночна пријава неможе да се поднесуе и пре 
дава преку пошта, но ако биде предадена, како ден 
за прием ќе се смета оној ден кога пријавата е 
примена во народниот одбор. 

Секоја примена пријава има да се заведе во 
пописник на примените пријави по хронолошки 
ред на примањето. Пописникот ќе се води по про-
пеаниот образец кај околискиот, градскиот од-
носно реонскиот и местниот народен одбор. 

На определеното место во даночната пријава 
задоллштелно се означава со слова ден и месец, 
а годината со цифри. Ако пријавата е примена 
преку пошта на неа ќе се означи и денот кога е 
стигнала во околискиот, градскиот односно реон-
скиот или местниот народен одбор и истиот ден 
има да се внесе во пописникот на приманите да-
ночни пријави. 

Последниот ден од општиот срок за поднесуе-
ње на даночни пријави пописникот го закључуе 
во 18 часот со означуење колку пријави е преда-
дено до тој ден. 

Во пописникот на примените пријави ќе се 
внесуат и пријавите примени после срокот на оп-
штиот јавен позив со назначуење да се стигнати 
после определениот срок. До колку се утврди да 
некој даночен обврзник не поднесол даночна при-
јава, има да се покани индивидуално да поднесе 
пријава во срок од 8 дена. 

Ако даночниот обврзник поднесе непотполна 
пријава, а околискиот, градскиот односнб реон-
скиот народен одбор не располага со достатачно 
сведени ја за состав на предлогот може да го пока-
ни даночниот обврзник пријавата да е дополни и 
да даде други сведени ја. Ако даночниот обврзник 
тоа не го направи, даночната основа ќе се пред-
ложи и утврди спрема сведенијата со кои се рас-
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полага, а даночниот обврзник ќе се ѕазци по чл. 52 
од Уредбата, а овоа неподнесуење ќе се земе како 
отежавна околност. Вака ќе се постапи и со лица 
од кои се барани сведенија а кои не поднеле при-
јави се тоа дополнение што за овие обврзници ќе 
се состави реферат со предлог на прочелникот и 
по истиот даночната комисија ќе донесе одлука. 
Кон чл. 38 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОЦЕНКА НА ДАНОЧНАТА1 

ОСНОВА 
Надлежниот околиски (градски-реонски) из-

вршни одбор може да оласти за таа цел одделни 
даночни комисии да оценат височината на дохо-
дот на даночните обврзници. Претседателот ц члв 
новите на комисијата ги поставуе извршниот, око-
лиски, градски односно реонски народен одбор 
од редовите на членовите на народниот одбор или 
од редовите на останатите грагјани. Најмалку два 
члена од даночната комисија задолжително да би-
дат од местожителството на даночниот обврзник, 
односно од местото на најголемиот извор на при-
ходите во околијата односно градот каде даноч-
ниот обврзник нема пребивалиште, а по правило 
еден член на комисијата требе да биде од однос-
ната работна гранка во која и припагја даночниот1 

обврзник. 
По потреба извршниот околиски (градски од-

носно реонски) народен одбор може да образуе и 
повеќе даночни комисии. I ѓ ^ 

Комисијата се состои од 3 до 7 члена. Каде 
комисијата се состави од 3 члена истата се состои 
од претседателот, еден член од местожителство и 
едеп од гранката на даночниот обврзник. 

За да можат даночните комисии несметано да 
работат поверените им работи, за секој редовен 
член на даночната комисија се именуе и заменик, 
кој требе да има истите условија како и редовниот 
член на даночната комисија. Заменикот ќе уче-
ствуе во работата на комисијата само кога редов-
ниот член е спречен или кога е овој отсатен како 
и кога ќе се утврдуе даночната основа на еден од 
членовите на даночната комисија т. е. на некој од 
членовите на неговото домаќинство (или нему). 

,Членовите на комисијата пред почнуење на 
работата полагаат заклетва пред претседателот и 
комисијата. За положената заклетва се составу е 
записник. Заклетвата гласи: „Ја Н. Н. се закол-
нуам со честа на својот народ дека ќе служам чес 
но на својот народ и ќе ги пазам и бранам придо-
бивките од народноослободителната борба, своја-
та должност по Законот и законските наредби ќе 
ја вршам совесно,, внимателно и непристрасно". , 

Функцијата на членовите на даночната коми-
сија е почесна граѓанска должност и како таква 
бесплатна. Министерот на финансиите на НРМ 
може на членовите на даночната комисија да опре 
дели дневница како накнада за направените раз-
носки, односно изгубените приходи. Овие прихо-
ди не подлегнат на оданочуење. 

Финанеовиот повереник на околискиот, град-
скиот односно реонскиот извршен одбор составув 
индивидуален предлог по секоја пријава односно 
реферат и во облагателната листа унесуе височи-
ната, на доходот за секој даночен обврзник, 

Предлогот требе да биде образложен и поткре 
кен со сите еве дени ја како и со изложбине на 
условната под кои е постигнат приходот односно 
се врши работата. 

На повереникот на 'финансиите се именуат 
заменици за работата на расправите при даночна-
та комисија и това само од редот на извршниот на 
роден одбор. 

Претседателот на даночната комисија во епо-
разумение со повереникот за финансиите на од-
носниот народен одбор го утврдуе денот на јавни-
те расправи и пропишуе дневен ред на седниците. 
Утврдениот дневен ред може да се промени само 
ако постојат за това особени пречки. Членовите 
на даночната комисија во случај на спреченост се 
должни благовремено да го известат претседате-
лот на комисијата, за да би овој можел на време 
да го покани неговиот заменик. 

За седниците на даночната комисија се води 
седничен записник. На крајот на записникот се 
испишуат имињата на претседателот и присатни-
те членови. Од записникот требе да се види колку 
е утврден лисниот приход, односно колку износи 
даночната основа. Веднага след свршената распра 
ва записникот се потписуе од претседателот и чле 
новите кои присаствуеле на расправата како и 
од повереникот за финансиите или неговиот за-
меник. 

Решенијата на даночната комисија за виси-
ната на даночната основа требе да бидат образло-
жени во случај ако се разликуе од предлогот на 
'финансовиот повереник. Во образложението ќе се 
Истакне начинот на кој е утврдена даночната ос-
нова и по кои причин. 

"Кај даночните обврзници кај кои предлогот 
е заснован на работните книги, како и кај остана-
тите даночни обврзници кај кои даночната коми-
сија во целост го прима предлогот ца повереникот 
за финансии достатачно е да се наведе оти пред-
логот е усвоен поради причините кои се во него' 
наведени. Ако даночната комисија, ваков предлог, 
не прима во целост, ќе се наведе кој дел од пред-
логот се прима, а кој не, и од кои причини. Кај' 
даночните обврзници кај кои во целост се отфрла' 
положението на работните книги, Требе да се на^ 
ведат причините и начинот на кој е утврдена да^ 
ночната основа. 

Кај сите даночни обврзници кај кои се утвр-
дуе даночна основа по слободно уверение, треба 
да се наведат конкретни причини, кои се од вли-
јание за дбнееуење на таква оценка. Облогот Ш 
данокот се" состои во применуење на даночни сто^ 
пи и на утврдената даночна основа и тоа го врши 
отсекот за финансии. При облагањето се пресме-
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1уе и казна Поради подоцна подадена односно по-
ради неподадена пријава. 

Даночните обврзници кои плакјат данок на 
Фетова облогот, се известуатсо писмо за висината 
Јка доходот, обложениот данок и евентуалната 
1сазна. 

Висината на доходот и обложениот данок на 
земјоделските домаќинства се соопштуе на зборот 
реа бирачите во срок од 8 дена по окончание на 
расправата за дотичното место. Во овој срок од 8 
дена секој даночен обврзник може Да ја разгледа 
даночната облагателна листа, без плакјање на так 
са9 и да стави писмени или усмени приговор, за 
кој не се плакја такса, на евентуални сметковод-
ни грешки. Ако се утврди саштествуење на вакви 
Грешки, надлежниот финансов орган ќе изврши 
Исправка. 

Освен това облагателна листа требе да се из-
ложи на увид во околискиот (градскиот односно 
реонскиот) народен одбор во срок од 30 дена. По-
сле истекот на озој срок почнуе жалбениот срок. 

О Д ДНО ЧУЕШЕ ВО БИЛАНСИ 

Во случај да празното лице — даночна обврз-
ник стапу? во ликвидација е должен во срок од 
15 дена од денот на отворената ликвидација, да 
поднесе за това пријава на надлежниот околиски 
(градски односно реонски) народен одбор. 

Ако правното лице настави со работата и за 
време на ликвидацијата нема никакво влијание на 
даночното задолжение. Во тој случај и должно да 
подаде пријава за секоја година, како да не е во 
ликвидација. Ќе се смета да е правното лице про-
должило со работата ако врши нови работи (на 
пример: купуење на стока, преработуваа на саште 
ствуењето сировини и сл.). 

По свршената ликвидација даночниот обврз-
ник е должен да подаде даночна пријава и кон 
кеја да прикрепи Ликвидационен биланс во срок 
од 30 дена од денот на окоичателната ликвида-
ција. 
Кон чл. 42 

До облогот на данокот ќе плакја аконтација, 
која по правило се одредуе спрема последното из-
вршено задолжение. 

Во случај осетливо уголемуење или намалув-
а в на приходите кој даночните обврзници во те-
кот на годината, може повереникот на финансии, 
аконтацијата да ја уголеми односно смали. Ова 
може да се изврши и на молба на даночниот обврз 
ник. Министерот на финансиите може за одделни 
Стопански гранки и групи во поедините стопански 
Гранки да одреди линеално уголемуење или нама-
Луење на даночната аконтација. 

Преди да се изврши уголемуењето односно на 
малуењето на аконтацијата, потребно е ,ца се испи-
шат сите сведени ја кои у пату ат на потребата за 
јутолемуењето односно намалуењето на аконтаци-
јата. 

На нови даночни обврзници аконтацијата се 
впределуе на основа резултатот на едномесечното 
работење или со упоредуење на сл. данокоплатци. 

Кон. ед. 34 
Вракјање на суми може да се врши и за да-

нок на трудот погрешно или повеќе наплатен. 

ПОЧЕК-СРОЧНА ОТПЛАТА НА ДАНОКОТ И 
1 ЗАСТАРЕЛОСТ 

Кон чл. 46—49 

Во оправдани случаи по молба на даночиот 
обврзник може да се одобри почек за плакјање на 
данокот. Молбата се поднесуе на надлежниов око 
лиски (градски односно реонски) народен од5ор 
ка ј кого се води даночното задолжение. Како оправ 
дан случај за давање на почек се смета, ако во те-
кот на годината престане некој извор на приход 
на даночниот обврзник (престанок на работа и сл.) 

"и това за дел на данокот (аконтацијата) кој сраз-
мерно отпагја на престана л пот извор на приходи. 
Како причина за давање на почек се смета таја 
околност, што ако би се собрало даночното задол-
жение, со това би се угрозила егзистенцијата на 
даночниот обврзник. Одлуката за почек односно 
срочно плакјање до износ од 10.000 дин. доиесуе 
повереникот за финансии на околискиот односно 
градскиот-реонскиот народен одбор. Преку овој из 
нос одлуката за почек ја донесуе извршниот одбор 
на соответниот околиски, градски односно реонски 
народен одбор, а на предлог од повереникот за фи 
нансии. 

Докази да се исполнети сите услови ја за ло-
чак на данокот е должен да поднесе даночниот об 
врзник. 

Почек- може да се одобри во целост или дали-
мично, а одобрението може да биде сврзано за из-
весни услотзија (на приме: плакјањето да се врши 
во срокови; во точно определено време: петнаесто 
дневни, месечни, двомесечни или тромесечни сро-
кови; даночното задолжение да се обезбеди со ипо 
текорно осигурана и т .н.), со това да отто^"ниот 
почек престануе да важи кога ќе се исполни елко 
од поставените условија (на пример: доспелата ра 
та не ја плати во определениот срок и т. н.) 

Органот кој го одобрил почекот може да го 
повлече даденото одобрение и превземе мерки за 
наплатата на должниот ^анок и това: во случај 
кога постои самнение оти даночното задолжение 
би могло да пропадне, ако се чака со наплатата 
до срокот на одобрениот почек, или кога се стек-
нат услови ја оти наплатата може да се изврши. 

Одобрениот почек не го ослободуе даночниот 
обврзник од плакјање на камати. 

XI 
ДАНОЧНИ КРИВИЦИ 

Кон чл. 50 и 51 
Освен лицата наведени во Уредбата за данок 

на доход како кривци на даночна утаја се сметаат 
и лицата од чл. 39 и 40 од Законот за даноците?. 
По одношение на казните и надлежноста за каз? -
нуење на нарушителите, важат прописите н^1 

Уредбата за данок на доход и прописите на Зако-
нот за даноците. 

XI, 
ЗАСТАРЕЛОСТ 

Кон чл. 56—58 
Застарелост се прекратуе со секој акт на влад-

ета во врска со извршуење на облогот и наплатата; 
на данокот односно утврдуење и наплата на каз^ 
ната. 
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Новиот срок почнуе да тече од еднот во кој со 
актот на органот на власта е прекинат текот на за 
етарелоста. 
! Под зборот ,,Платениот данок44 треба да ед 
разбира данок на доход, данок на наследство и по 
дароци, самодопринос - месна доходарина и да-
нбк на промет на производи. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Кон чл. 59—63 
/ Под к о л о н и с т по чл. 59 од Уредбата се раз-
бираа само оние личности, кои се преселени и 

спрема това другите аграрни интересанти немаат 
право на ослободував, 

Ова напатствие влегуе во сила со денот на 
обј авуеаето во ,,Службен весник н а Н Р М " а к е с а 
применуе од 1 јануари 1947 год. д о к о л к у впЗАи 
конот за даноците и Уредбата за данок, на докод^ 
не е и ш к у пропишано, 

ВрЈ 2Ш9Е - 29 јули 19^7 год; С к о п ј е 
Министер на финансиите, 

на НР Македонија 
Д. Џамбаз! с. р. 

С о д р и с а ј з 

232 Правилник за извршуваа Законот за 
воведував во градовите систем за бо-

233 Решење за делокругот на работата, и се 
дигцтето на т е р и т о р и ј а т а ^ надлежност 
на Уредот за мери и драгоцени метали 
при Министерството на трговијата к 
снабдувавте^ на Н Р Македон Ја 278, 

234 Наредба за ставаае вон сила наредбата 
; за промет со волна - ' ^ - ^ - - " ^ ^ 276 

535 Напатствије за исполнение Уредбата за 
данок на доход - - - - ^ 276—286 
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