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УРЕДБА БР. 2005/51
КОЈОМ СЕ ДОПУЊУЈЕ И МЕЊА УРЕДБА УНМИК-А БР. 2004/51
О ПОРЕЗУ НА ПРИХОД ПРЕДУЗЕЋА
Специјални представник Генералног секретара,
Сходно овлашћењу које му је дато на основу Резолуције 1244 (1999) Савета
безбедности Уједињених нација од 10. јуна 1999. године,
Узимајући у обзир измењену и допуњену Уредбу Привремене управе
Уједињених нација на Косову (УНМИК) бр. 1999/1 од 25. јула 1999. године, о
овлашћењима Привремене управе на Косову,
Након што је прогласио Уредбу УНМИК-а бр. 2004/51 од 4. децембра 2004.
године о Порезу на приход предузећа,
Уважавајући да су капиталне инвестиције на Косову приоритет за развој
привреде, те да пројекти са јаким деловањем капитала захтевају одговарајуће
пореске регулативе како би се умањио ризик инвеститора,
Делујући у складу са захтевом Владе и након консултација са Економским и
фискалним Саветом,
За потребе допуњених и измењених Чланова 14. и 21. Уредбе УНМИК-а бр.
2004/51 како би се омогућио реални режим амортизације у сврху наплате
пореза, а у вези са возилима за тешки транспорт, и за једноставније методе
одређивања умањења амортизације, као и продужавање времена предвиђеног за
преношење пословног губитка у будућност,
Овим проглашава следеће:
Члан 1
Измене и допуне
1.1

Члан 14.3 бива измењен и гласи:

2

14.3 Сва материјална имовина пореског обвезника подложна
амортизацији према ставу 14.1 спада у једну од следећих категорија:
(а)

Категорија 1: зграде и друге грађевинске конструкције;

(b)
Категорија 2: аутомобили и лаки камиони, возила за тешки
транспорт, опрема за земљане радове, булдожери, скрепери и друга тешка
возила, рачунари, прикључци и друга опрема за обраду података,
канцеларијски намештај и канцеларијска опрема, инструменти, ситни и
други прибор; и
(c)
Категорија 3: постројења и машине, вагони и локомотиве за
железнички транспорт, авиони, бродови и сва друга материјална имовина.
1.2

Члан 14.5 бива измењен и гласи:
14.5 Износ допуштен као одбитак за амортизацију за порески период
одређује се применом следећих процената рачуна капитала за такву
категорију директном методом при закључењу пореског периода:

1.3

(а)

Категорија 1: пет процената (5%);

(b)

Категорија 2: двадесет процената (20%); и

(c)

Категорија 3: петнаест процената (15%).

Члан 21.2 бива измењен и гласи:
21.2 Износ пословног губитка утврђен сходно овом Члану може да буде
пренесен у будућност у највише до седам (7) узастопних пореских
периода и да буде на располагању као одбитак од било ког прихода током
тих година.
Члан 2
Ступање на снагу

Ова Уредба ступа на снагу 1. јануара 2006. године.
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