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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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Φορολογικός Συντελεστής: 15% σταθερό επιτόκιο
*RSD = Δηνάριο σερβικό (ισοτιμία 1 ευρώ = 118 δην.)

Σε ότι αφορά την υποχρέωση ορκωτού λογιστή στις 5 πρώτες μορφές εταιρείας για το οικονομκό έτος 2018 απαιτείται ορκωτός λογιστής για
κέρδη που ξεπέρασαν τα 4,400 χιλ ευρώ ( σε αντιστοιχία με RSD) gia to 2017. Για τις δύο τελευταίες μορφές εταιρείας ως μέρος οποιουδήποτε
ελέγχου της έδρας.

Η Σερβία έχει επισήμως άρει τους δασμούς στις εισαγωγές και στις εξαγωγές. Ωστόσο, ορισμένοι φόροι εξακολουθούν να
εφαρμόζονται. Οι μη δασμολογικοί φραγμοί με τη μορφή ποσοστώσεων εισαγωγής καθιερώνονται για να προστατεύσουν τις
εθνικές βιομηχανίες, αλλά στην πραγματικότητα να προστατεύουν τα μονοπώλια που διαχειρίζονται άτομα κοντά στην
κυβέρνηση. Το 2002, οι φόροι που εφαρμόστηκαν περιελάμβαναν δασμούς (9-30%, μέσος όρος 9,4), φόροι εισαγωγής (19%), τελωνειακά τέλη (1%), επιβάρυνση για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εποχιακοί φόροι εισαγωγής (20% καθήκοντα (570%). Η Σερβία δημιούργησε ελεύθερες ζώνες στις περιοχές Smederrevo, Kovin, Nis, Βελιγράδι, Νόβι Σαντ, Σαμπάκ, Παχόβο,
Σμόμπο, Σρέμσκα Μιτρόβιτσα, Σουπότιτσα και Ζρενιάνιν.
Βασικοί Εμπορικοί Εταίροι Σερβίας:
Χώρα-ΠεριοχήExports Imports
ΕΕ
58% 45%
CEFTA*
37% 23%
Λοιπές Χώρες 5%
32%
Source: Serbian Ministry of Agriculture
*CEFTA: Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and UNMIK (Kosovo)
Λάμπης Κουναλάκης,
Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄,
Μάριος Μπελιμπασάκης, Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄
Παρακούμε στείλτε μας email προκειμένου να σας αποστείλουμε πληρέστερη ενημέρωση- e-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr

Εξαγωγές- Επιχειρηματικές Συμβουλές
Γενική διαδικασία εισαγωγής
Ο νόμος για το εξωτερικό εμπόριο ("ΦΕΚ" αριθ. 36/09, 36/11, 88/11 και 89/15), http://mtt.gov.rs/en ρυθμίζει το εξωτερικό
εμπόριο. Η ροή των εμπορευμάτων που προορίζονται για εισαγωγή εποπτεύεται από τις Σερβικές τελωνειακές αρχές. Η
τελωνειακή εποπτεία γενικά τελειώνει όταν εκτελωνίζονται τα εμπορεύματα και καταβάλλονται οι εισαγωγικοί δασμοί,
μολονότι υπάρχουν ειδικές τελωνειακές διαδικασίες για την τελωνειακή αποταμίευση, την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
και τη διαμετακόμιση.
Οι σερβικές ρυθμίσεις δεν επιβάλλουν σημαντικούς περιορισμούς στο ξένο εμπόριο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί
στην εισαγωγή ορισμένων τύπων προϊόντων, δηλαδή απαιτούνται πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα πχ
φαρμακευτικές ουσίες, προϊόντα κρέατος, πολύτιμα μέταλλα, όπλα και αγαθά διπλής χρήσης. Επιπλέον, επιβάλλονται
περιορισμοί στις πληρωμές εισαγωγών / εξαγωγών και είσπραξης, όπως ορίζονται από το νόμο περί πράξεων
συναλλάγματος. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες η πληρωμή δεν έχει εισπραχθεί ή / και
πραγματοποιηθεί για περισσότερο από ένα έτος από την ημέρα εκτέλεσης εξαγωγών ή εισαγωγών, καθώς και αγαθών ή
υπηρεσιών που δεν εξήχθησαν ή / και εισήχθησαν για περισσότερο από ένα έτος από την ημέρα που έγινε η πληρωμή ή / και
η είσπραξη της προκαταβολής θεωρούνται ως δάνεια στο εξωτερικό και ως τέτοια πρέπει να καταχωρηθούν στην Εθνική
Τράπεζα της Σερβίας.
Τα εμπορεύματα που εισάγονται στη Σερβία υπόκεινται σε δασμολογικούς συντελεστές που προβλέπονται από το νόμο για
το δασμολόγιο (ΦΕΚ αριθ. 62/05, 61/07, 112/07, 9/08, 10/09, 100/09, 66 / 10, 95/11, 11/12, 115/12,
130/14 και 98/15) ή το http://www.upravacarina.rs/en/Zakoni%20engleski/SR- Customs%20Tariff%20Law-EN-2009.pdf )
και το διάταγμα για την "Εναρμόνιση της Ονοματολογίας του Δασμολογίου "
http://www.upravacarina.rs/cyr/PoslovnaZajednica/Stranice/Carinskatarifa.aspx.
Αυτά τα ποσοστά είναι ad valorem (με ορισμένες εξαιρέσεις) και ισχύουν για εμπορεύματα καταγωγής χωρών οι οποίες
έχουν την κατάσταση του πλέον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στη Σερβία. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τη
Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΣΣ), το 95% περίπου όλων των γεωργικών
εισαγωγών της ΕΕ έγινε αφορολόγητο. Όλα τα άλλα στοιχεία έχουν τώρα μέσο συντελεστή δασμού 0,99%, αν και το ποσοστό
είναι σημαντικά υψηλότερο σε ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα.
Οι τελωνειακές αρχές της Σερβίας αξιολογούν επίσης τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα παράγωγα πετρελαίου, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, τους ζώντες χοίρους και το χοιρινό κρέας, τα προϊόντα καπνού, τα αλκοολούχα ποτά και τον καφέ
(πράσινο, καβουρδισμένο και αλεσμένο καφέ και εκχυλίσματα καφέ). Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στη Σερβία είναι είτε
ειδικοί (για τα παράγωγα πετρελαίου, τα αλκοολούχα ποτά, τα πούρα και τα πουράκια), ad valorem (για τον καφέ και τον
καπνό), είτε συνδυασμένα (για τα τσιγάρα + κατ 'αξίαν σε λιανική τιμή).
Ο ΦΠΑ καταβάλλεται για όλες τις εισαγωγές, οι οποίες υπολογίζονται μαζί με τους δασμούς. Για τους περισσότερους τύπους
αγαθών, εφαρμόζεται ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ 20 τοις εκατό, υπολογιζόμενος επί της δασμολογητέας αξίας και
περιλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών και των ειδικών φόρων κατανάλωσης (εάν υπάρχουν). Για την εισαγωγή
ορισμένων προϊόντων (π.χ. φρούτα και λαχανικά, κρέας, δημητριακά, φαρμακευτικά προϊόντα) εφαρμόζεται ο μειωμένος
συντελεστής ΦΠΑ 10%.
Υπάρχει ένας μικρός αριθμός ειδικών τύπων διοικητικών τελών σχετικά με την τελωνειακή μεταχείριση, τα οποία
χρεώνονται κατά την υποβολή τελωνειακών διασαφήσεων ή αιτήσεων για ορισμένα τελωνειακά καθεστώτα. Ωστόσο, τα
τέλη αυτά είναι σχετικά χαμηλά.
Σύμφωνα με το "GfK" Βελιγράδι http: //www.gfk- geomarketing.com/en/market_data/market_data_by_country/serbia.html,
ο μέσος Σέρβος καταναλωτής ξοδεύει το 45% των μηνιαίων εισοδημάτων του στα τρόφιμα, σε σύγκριση με τον μέσο
καταναλωτή της ΕΕ ο οποίος ξοδεύει μόνο 18 τοις εκατό του εισοδήματος του / της για τα τρόφιμα. Οι περισσότεροι Σέρβοι
καταναλωτές θεωρούν την τιμή ως τον πρωταρχικό παράγοντα κατά την αγορά τροφίμων και ποτών. Οι μεγάλες αλυσίδες
σούπερ μάρκετ έχουν γίνει πιο δημοφιλείς ως το κύριο σημείο πώλησης τροφίμων τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι πελάτες
αγοράζουν γενικά τρόφιμα μία ή δύο φορές το μήνα από αυτά τα καταστήματα. Λόγω των αυξανόμενων τιμών των
τροφίμων και της αδύναμης αγοραστικής δύναμης πολλών Σέρβων καταναλωτών, ορισμένοι καταναλωτές επιστρέφουν
επίσης στα καταστήματα γειτονιάς τους για να κάνουν καθημερινές αγορές βασικών τροφίμων. Τα φθαρτά τρόφιμα, τα
φρούτα, τα λαχανικά, το ψωμί και το νωπό κρέας πωλούνται κυρίως σε εξειδικευμένα καταστήματα ή σε πράσινες αγορές.
Γενικά, η κατανάλωση κόκκινων κρεάτων στη Σερβία είναι αρκετά υψηλή. Η μεγαλύτερη κατανάλωση είναι το χοιρινό κρέας.
Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, η κατανάλωση βοείου κρέατος έχει μειωθεί (λόγω των υψηλών τιμών), ενώ η
κατανάλωση πουλερικών έχει αυξηθεί (λόγω των χαμηλότερων τιμών). Σε επίπεδο κατά κεφαλήν, η μέση ετήσια
κατανάλωση κρέατος στη Σερβία είναι 60,8 kg (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 78 kg), εκ των οποίων τα 27,3 kg είναι χοιρινό
κρέας, τα 17,2 kg τα πουλερικά,
14,4 κιλά είναι βοδινό και 1,9 κιλά είναι αρνί. Εν τω μεταξύ, η μέση ετήσια κατανάλωση λαχανικών ανά κάτοικο είναι 99,8
κιλά και για τα φρούτα είναι 37,3 κιλά. Η κατανάλωση ψωμιού στη Σερβία είναι 106 κιλά (δύο φορές υψηλότερη από τον
μέσο όρο της ΕΕ των 50 κιλών), ενώ η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σερβία είναι 87 λίτρα
Λάμπης Κουναλάκης,
Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄,
Μάριος Μπελιμπασάκης, Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄
Παρακούμε στείλτε μας email προκειμένου να σας αποστείλουμε πληρέστερη ενημέρωση- e-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr

(τέσσερις φορές χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ των 320-380 λίτρων). Ένα τυπικό σερβικό γεύμα αποτελείται από
χοιρινό κρέας ή κρέας πουλερικών, πατάτες ή κάποιο άλλο λαχανικό.
Υπάρχουν και εθνικ εστιατόρια (όπως ιταλικά, κινέζικα, κορεάτικα, ιαπωνικά, μεξικάνικα, αργεντίνικα, γαλλικά, λιβανέζικα,
ελληνικά και τουρκικά) και τα «Food Corners» που σερβίρουν γρήγορο φαγητό στις μεγαλύτερες σερβικές πόλεις (Βελιγράδι,
Νόβι Σαντ και Νις).
Στρατηγικές προώθησης και μάρκετινγκ
Μια καμπάνια μέσων ενημέρωσης συνιστάται έντονα κατά την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος διατροφής στη Σερβική αγορά.
Η διαφήμιση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην παρουσίαση νέων προϊόντων κυρίως μέσω διαδικτύου, πινακίδων,
εφημερίδων, περιοδικών και τηλεόρασης. Τα σουπερμάρκετ χρησιμοποιούν επίσης το άμεσο μάρκετινγκ κυρίως μέσω
φυλλαδίων για τα προϊόντα τους, τις τιμές και τις ειδικές εκπτώσεις. Πολύ συχνά προωθητικές ενέργειες στο κατάστημα,
ανεπίσημες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση νέων προϊόντων
διατροφής. Οι πωλήσεις τροφίμων μέσω του Διαδικτύου εξακολουθούν να είναι πολύ περιορισμένες στη Σερβία.
Οι περισσότερες εταιρείες της Σερβίας ασχολούνται με κάποια μορφή διαφήμισης. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και η
διαφήμιση εκτύπωσης είναι τα πιο αποτελεσματικά. Οι πωλήσεις και οι εμπορικές εκθέσεις είναι επίσης κοινές. Η τηλεόραση,
η οποία φτάνει το 90% των νοικοκυριών, έχει την ευρύτερη εμβέλεια όλων των μέσων ενημέρωσης. Η Σερβία διαθέτει δύο
κρατικά και τέσσερα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια με εθνική κάλυψη. Υπάρχουν είκοσι επτά περιφερειακά κανάλια. Ο
σερβικός νόμος περιορίζει τη διαφήμιση στην κρατική τηλεόραση σε έξι λεπτά ανά ώρα. Η διαφήμιση σε ιδιωτικούς
(περιφερειακούς και τοπικούς) τηλεοπτικούς σταθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνολικού μήκους του
προγράμματος. Τα πιο διαφημιζόμενα προϊόντα είναι οι τηλεπικοινωνίες, τα οχήματα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα
ποτά, οι εφημερίδες και τα προϊόντα υγιεινής. Ο σερβικός νόμος απαγορεύει τη διαφήμιση καπνού και αλκοόλ στην
τηλεόραση.
Οι εμπορικές εκδηλώσεις και οι εκθέσεις γεωργίας / τροφίμων είναι επίσης πολύ δημοφιλείς στη Σερβία και μπορεί να είναι
ένας εξαιρετικός τρόπος για την εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών και για την εξεύρεση τοπικών εταίρων και διανομέων. Η
Έκθεση του Βελιγραδίου http://www.sajam.co.rs διατηρεί την παράδοση της διοργάνωσης ειδικών εκθέσεων, όπως η
αυτοκινητοβιομηχανία, τα τρόφιμα και τα ποτά, εξοπλισμού κατασκευών, έπιπλα, μόδα, ιατρική, φαρμακευτική, βιβλία,
τουρισμός, κ.λπ. Στο Νόβι Σαντ η Αγροτική Έκθεση είναι η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής έκθεση για γεωργικά προϊόντα,
τρόφιμα και εξοπλισμό. Έχει μια μακρά ιστορία και λαμβάνει χώρα κάθε Μάιο.
(http://www.sajam.net/live/Dogadjaji/Sajmovi/2016/Poljoprivredni+sajam ). Επίσης, τα ακόλουθα είναι δημοφιλή εκθέσεις
για τρόφιμα και ποτά στη Σερβία: "Culinaria Fine Food" (http://www.tradefairdates.com, Culinaria-Fine-Foodhttp://www.tradefairdates.com/Culinaria-Fine-Food-M7408/Belgrade.html),), "Food and Drink Expo"
(http://www.dukeandpeterson.com/en/ ) και "Εθνοτική Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στο Βελιγράδι"
http://www.etnohip.rs
Βασικά στοιχεία για επενδυτές:
Νόμισμα - Σερβικό Δηνάριο (RSD)
Συναλλαγματικός έλεγχος - Το συνάλλαγμα ρυθμίζεται από το νόμο περί συναλλάγματος. Πρέπει να τεκμηριώνονται οι
πληρωμές για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό και η εγγραφή ξένων δανείων στην κεντρική τράπεζα.
Λογιστικές αρχές / οικονομικές καταστάσεις - ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται ετησίως.
Κύριοι επιχειρηματικοί φορείς - Πρόκειται για την ανώνυμη εταιρεία, την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, τη γενική /
ετερόρρυθμη εταιρεία, την κοινωνική και δημόσια επιχείρηση και το υποκατάστημα μιας αλλοδαπής εταιρείας.
Εταιρική φορολογία:
Κατοικία - Μια νομική οντότητα θεωρείται ως σερβική αν είναι ενσωματωμένη στη Σερβία ή διοικείται ή ελέγχεται από τη
Σερβία.
Βάση - Οι μόνιμοι κάτοικοι φορολογούνται με βάση το συνολικό εισόδημά τους. οι μη κάτοικοι φορολογούνται μόνο με βάση
το εισόδημα που παράγεται στη Σερβία.
Φορολογητέο εισόδημα - Το φορολογητέο εισόδημα περιλαμβάνει τόσο το επιχειρηματικό εισόδημα όσο και τα κέρδη
κεφαλαίου. Η φορολογητέα βάση υπολογίζεται στον φορολογικό ισολογισμό βάσει του προσαρμοσμένου για φορολογικούς
σκοπούς λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Φορολόγηση μερισμάτων - Τα μερίσματα που καταβάλλει μια εταιρεία που εδρεύει στη Σερβία σε άλλη σερβική εταιρεία
απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών. Τα μερίσματα που λαμβάνει μια εγχώρια εταιρεία της Σερβίας που
κατέχει τουλάχιστον το 10% των μετοχών μιας μη διανεμητικής εταιρείας διανομής για ένα έτος είναι επιλέξιμα για πίστωση
για τον ξένο φόρο που καταβάλλεται επί των μερισμάτων.
Κεφαλαιουχικά κέρδη - Τα κέρδη κεφαλαίου υπόκεινται σε φόρο 15% για τους κατοίκους (περιλαμβάνονται στην ετήσια
φορολογική δήλωση εισοδήματος) και 20% για τους μη κατοίκους (με βάση τη φορολογική εκτίμηση).
Απώλειες - Οι καθαρές ζημίες εκμετάλλευσης μπορούν να μεταφερθούν για πέντε έτη. Οι κεφαλαιουχικές ζημίες μπορούν να
μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με τα κεφαλαιακά κέρδη για πέντε έτη. Η αναπροσαρμογή των ζημιών δεν επιτρέπεται.
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Τιμή - 15%
Surtax - Όχι
Εναλλακτικός ελάχιστος φόρος - Όχι
Ξένη φορολογική πίστωση - Υπάρχει πίστωση για τον ξένο φόρο που καταβάλλεται, αλλά περιορίζεται στο ποσό του
σερβικού φόρου που καταβάλλεται για το εισόδημα από το εξωτερικό.
Απαλλαγή συμμετοχής - Βλέπε στο τμήμα "Φορολόγηση μερισμάτων".
Καθεστώς εταιρειών χαρτοφυλακίου - Όχι
Κίνητρα
Ένα 10ετές κίνητρο φόρου εισοδήματος εταιρειών (πίστωση φόρου) είναι διαθέσιμο για μεγάλους επενδυτές που επενδύουν
σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ύψους 1 δισεκατ. RSD και προσλαμβάνουν επιπλέον 100 υπαλλήλους κατά την περίοδο της
επένδυσης.
Οι οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος υπό τους όρους που προβλέπει ο
νόμος.
Παρακρατούμενος φόρος:
Μερίσματα - Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μη μόνιμο κάτοικο υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, εκτός εάν ο
συντελεστής μειώνεται βάσει μιας φορολογικής σύμβασης. Το ποσοστό αυξάνεται σε 25% για τις πληρωμές που
πραγματοποιούνται σε πρόσωπο που κατοικεί σε δικαιοδοσία με προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς.
Τόκοι - Οι τόκοι που καταβάλλονται σε μη μόνιμο κάτοικο υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, εκτός εάν ο συντελεστής
μειωθεί κάτω από μια φορολογική κλίμακα. Το ποσοστό αυξάνεται σε 25% για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε
πρόσωπο που κατοικεί σε δικαιοδοσία με προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς.
Δικαιώματα - Τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε μη μονίμους κατοίκους υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20%, εκτός
εάν ο συντελεστής μειωθεί βάσει φορολογικής σύμβασης. Το ποσοστό αυξάνεται σε 25% για τις πληρωμές που
πραγματοποιούνται σε πρόσωπο που κατοικεί σε δικαιοδοσία με προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς.
Τέλη τεχνικής εξυπηρέτησης - Τα τέλη εξυπηρέτησης που καταβάλλονται σε μη εγκατεστημένο νομικό πρόσωπο υπόκεινται
σε παρακράτηση φόρου 20%, εκτός εάν ο συντελεστής μειώνεται βάσει φορολογικής σύμβασης. Το ποσοστό αυξάνεται σε
25% για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε πρόσωπο που κατοικεί σε δικαιοδοσία με προτιμησιακό φορολογικό
καθεστώς.
Φόρος εμβλήματος υποκαταστημάτων - Όχι
Άλλες - Οι πληρωμές που καταβάλλονται σε μη μόνιμο κάτοχο για τη μίσθωση κινητών και ακινήτων υπόκεινται σε
παρακράτηση φόρου 20%, εκτός εάν ο συντελεστής μειωθεί βάσει φορολογικής σύμβασης. Τα έσοδα από τη μίσθωση
ακινήτων και οι πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπα που κατοικούν σε δικαιοδοσία με προτιμησιακό
φορολογικό καθεστώς υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 25%.
Άλλοι φόροι επί επιχειρήσεων: Φόρος εισφοράς - Όχι
Φόρος μισθοδοσίας - Όχι
Φόρος ακίνητης περιουσίας - Για τους φορολογούμενους που ακολουθούν τη λογιστική της εύλογης αξίας των ΔΛΠ και των
ΔΠΧΑ, επιβάλλεται φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας στη Σερβία μέχρι ποσοστού 0,4% της εύλογης αγοραίας αξίας του ακινήτου
στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Κοινωνική ασφάλιση - Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης επί του μισθού των
εργαζομένων σε ποσοστά 12%, 5,15% και 0,75% για την ασφάλιση συντάξεων και αναπηρίας, την ασφάλιση υγείας και την
ασφάλιση ανεργίας αντίστοιχα.
Τέλη χαρτοσήμου - Το τέλος χαρτοσήμου είναι πληρωτέο σύμφωνα με τιμολόγιο που βασίζεται στην αξία του εγγράφου. Εάν
δεν υπάρχει τιμή, εφαρμόζεται κατ 'αποκοπή τιμή.
Συμμόρφωση για εταιρείες:
Φορολογική περίοδος - Το φορολογικό έτος είναι το ημερολογιακό έτος, αλλά μπορεί να είναι μικρότερο από 12 μήνες, όταν
οι δραστηριότητες αρχίζουν ή λήγουν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ή υπάρχει αλλαγή στο καθεστώς της
οικονομικής οντότητας. Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει ένα φορολογικό έτος διαφορετικό από το ημερολογιακό έτος.
Ενοποιημένες αποδόσεις - Οι εταιρείες κατοίκων μπορούν να επιλέξουν την κατάσταση ομάδας και να καταθέσουν
ενοποιημένη επιστροφή. Οι εταιρείες θεωρούνται όμιλος όπου μία εταιρεία (μητρική εταιρεία) κατέχει τουλάχιστον το 75%
των μετοχών μιας άλλης εταιρείας. Η μητρική εταιρεία υποβάλλει ενοποιημένη φορολογική δήλωση στην οποία τα κέρδη και
οι ζημίες των εταιρειών του ομίλου αντισταθμίζονται και κάθε εταιρεία καταβάλλει το μερίδιό της στον φόρο.
Απαιτήσεις κατάθεσης - Η Σερβία εφαρμόζει καθεστώς αυτοαξιολόγησης. Ο προκαταβολικός φόρος εταιρειών καταβάλλεται
σε μηνιαίες δόσεις. Η φορολογική δήλωση πρέπει να κατατεθεί και το οφειλόμενο υπόλοιπο να καταβληθεί εντός 180 ημερών
από τη λήξη της φορολογικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση αλλαγής του
καθεστώτος, εκκαθάρισης ή πτώχευσης, η προθεσμία είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των οικονομικών
καταστάσεων.
Κυρώσεις - Μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις για μη τήρηση των διατάξεων της φορολογικής διαδικασίας και του νόμου
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περί διοίκησης. Μπορεί επίσης να απαγορευθεί στους οργανισμούς να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους.
Λόγοι - Οι φορολογικές αρχές θα εκδώσουν δεσμευτική απόφαση κατόπιν αιτήματος ενός φορολογούμενου.
Προσωπική φορολογία:
Βάση - Οι Σέρβοι κάτοικοι φορολογούνται στο παγκόσμιο εισόδημά τους. οι μη κάτοικοι φορολογούνται μόνο για το
εισόδημα από τη Σερβία.
Κατοικία - Ένα άτομο θεωρείται κάτοικος για σκοπούς φόρου εισοδήματος εάν έχει κατοικία ή κέντρο επιχειρήσεων ή / και
ζωτικά συμφέροντα στη Σερβία ή παραμένει στη Σερβία για τουλάχιστον 183 ημέρες σε περίοδο δώδεκα μηνών που αρχίζει ή
λήγει στο φόρο έτος.
Κατάσταση αρχειοθέτησης - Οι σύζυγοι φορολογούνται χωριστά. η κοινή αρχειοθέτηση δεν επιτρέπεται.
Φορολογητέο εισόδημα - Τα κύρια φορολογητέα εισοδήματα είναι τα έσοδα από την απασχόληση, το επιχειρηματικό
εισόδημα, το εισόδημα από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, μίσθωμα και έσοδα από επενδύσεις σε ανοικτό επενδυτικό
κεφάλαιο), κεφαλαιακά κέρδη (π.χ. από την πώληση μετοχών σε νομική οντότητα ή από την πώληση ακινήτων) και άλλα
έσοδα.
Οι κάτοικοι των οποίων το ετήσιο καθαρό εισόδημα υπερβαίνει τρεις ή περισσότερες φορές τον μέσο ετήσιο μισθό κατά το
φορολογικό έτος υπόκεινται σε συμπληρωματικό ετήσιο φόρο εισοδήματος στο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος. Τα
έσοδα των μη κατοίκων υπόκεινται επίσης σε συμπληρωματικό ετήσιο φόρο εισοδήματος, εάν το εισόδημα από την
προέλευσή τους στη Σερβία υπερβαίνει το ίδιο όριο.
Κεφαλαιακά κέρδη - Τα κεφαλαιακά κέρδη είναι μία από τις κατηγορίες του φορολογητέου εισοδήματος.
Μειώσεις και αποζημιώσεις - Προσωπικά επιδόματα είναι διαθέσιμα για τα μέλη της οικογένειας του φορολογούμενου που
χρηματοδοτούνται από τον φορολογούμενο.
Τιμές - Ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το είδος του εισοδήματος. Τα ποσοστά είναι 10% για το
εισόδημα από την εργασία (μισθός) και το επιχειρηματικό εισόδημα. 15% για εισόδημα από κεφάλαιο (εκτός από έσοδα από
ενοίκια, τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 20%). και 20% για έσοδα από δικαιώματα και άλλα έσοδα.
Ο συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος εισπράττεται σε ποσοστά 10% ή 15%, τα οποία εφαρμόζονται στο καθαρό
παγκόσμιο εισόδημα (ή στο καθαρό εισόδημα πηγής από τη Σερβία για μη μόνιμους κατοίκους) που υπερβαίνει ένα
προκαθορισμένο όριο.
Τα κεφαλαιακά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 15%, με απαλλαγή για κέρδη που προέρχονται από την πώληση
περιουσιακών στοιχείων που ο φορολογούμενος κατείχε για τουλάχιστον 10 έτη.
Άλλοι φόροι επί ιδιωτών: Φόρος εισφοράς - Αριθ
Τέλη χαρτοσήμου - Ο τέλους χαρτοσήμου είναι πληρωτέος σύμφωνα με τιμολόγιο που βασίζεται στην αξία του εγγράφου.
Εάν δεν υπάρχει τιμή, εφαρμόζεται κατ 'αποκοπή τιμή.
Φόρος εξαγοράς κεφαλαίου - Όχι
Φόρος ακίνητης περιουσίας - Φόρος εισπράττεται από την "αξία του καταλόγου" των ακινήτων σε προοδευτικά ποσοστά
που κυμαίνονται από 0,3% έως 2%.
Για μεταφορές που περιλαμβάνονται στον νόμο περί φόρου ακίνητης περιουσίας, δηλαδή για τη μεταβίβαση ακινήτων,
πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ., εφαρμόζεται φόρος 2,5%.
Φόρος κληρονομιάς / κληρονομίας - Ο φόρος εισπράττεται σε κληρονομίες και δώρα με επιτόκιο 1,5% ή 2,5%, ανάλογα με τη
σχέση με τον αποθανόντα. Ωστόσο, κανένας φόρος κληρονομίας δεν επιβάλλεται στους δικαιούχους που συνδέονται στον
πρώτο βαθμό με τον αποθανόντα.
Καθαρός φόρος περιουσίας / καθαρής θέσης - Όχι
Κοινωνική ασφάλιση - Ο εργοδότης παρακρατεί εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό των υπαλλήλων του σε
ποσοστά 14%, 5,15% και 0,75% για ασφάλιση συντάξεων και αναπηρίας, ασφάλιση υγείας και ασφάλιση ανεργίας,
αντίστοιχα. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οφείλονται επίσης από τον εργοδότη σε ποσοστά 12%, 5,15% και 0,75% για
την ασφάλιση συντάξεων και αναπηρίας, την ασφάλιση υγείας και την ασφάλιση ανεργίας αντίστοιχα.
Συμμόρφωση για άτομα: Φορολογικό έτος - Ημερολογιακό έτος
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:
Φορολογητέες πράξεις - ΦΠΑ επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο και στις
εισαγωγές.
Τιμές - Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 20%, με μειωμένο συντελεστή 10%. Ορισμένα αντικείμενα εξαιρούνται ή έχουν
μηδενική βαθμολογία. Οι εξαγωγές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Καταχώριση - Το όριο καταχώρισης για σκοπούς ΦΠΑ είναι ετήσιος κύκλος εργασιών 8 εκατομμυρίων στερλίνων.
Υποβολή και πληρωμή - Οι φορολογούμενοι ΦΠΑ με φορολογητέο εισόδημα που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια δρχ. Πρέπει
να υποβάλλουν μηνιαία δήλωση ΦΠΑ εντός 15 ημερών από το τέλος της φορολογικής περιόδου και να πληρώσουν τη
διαφορά μεταξύ του ποσού που καθορίζεται στη φορολογικής δήλωσης και του ΦΠΑ επί των εισροών.
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