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УРЕДБА БР. 2007/22
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ УНМИК БР. 2004/51
О ПОРЕЗУ НА ПРИХОД ПРЕДУЗЕЋА
Специјални представник генералног секретара,
Сходно овлашћењима која су му дата Резолуцијом 1244 (1999) Савета
безбедности Уједињених нација од 10. јуна 1999. године,
Узимајући у обзир измењену и допуњену Уредбу Привремене управе мисије
Уједињених нација на Косову (УНМИК) бр. 1999/1, од 25. јула 1999. године, о
овлашћењима Привремене управе на Косову,
Поступајући на захтев владе и након консултација са Економским и
фискалним саветом,
У циљу измене и допуне Уредбе УНМИК бр. 2004/51, од 4. децембра 2004.
године, о порезу на приход предузећа, за потребе мењања дефиниције сталне
установе,
Овим проглашава следеће:
Члан 1.
Измена
1.1
Дефиниција “сталне установе” у члану 1(l) Уредбе УНМИК бр. 2004/51,
од 4. децембра 2004. године, о порезу на приход предузећа, замењена је
следећом дефиницијом:
“(l) “Стална пословна јединица” има значење које јој је дато чланом
1А овог закона;”
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1.2
Следеће допунске дефиниције придодате су члану 1. Уредбе УНМИК
бр. 2004/51, од 4. децембра 2004. године, о порезу на приход предузећа:
“(s) “Некретнине” подразумевају свеукупно земљиште и зграде, и све
појединачне целине унутар зграда, као што су станови или простор за
комерцијалне сврхе; и
(t)
“Непокретна имовина” подразумева све некретнине и пословне
јединице и структуре испод или изнад земљине површине и причвршћене за
земљу.
1.3
Став (d) члана 2. је избрисан и замењен новим ставом (d) следеће
садржине:
“(d) нерезидентно лице које има сталну пословну јединицу на Косову,
сходно одредбама члана 3.2.”
Члан 2.
Допуна
Следећи део је уметнут после члана 1. Уредбе УНМИК бр. 2004/51, од 4.
децембра 2004. године, о порезу на приход предузећа:
“Члан 1А
Стална пословна јединица
1А.1 Сагласно следећим одредбама овог члана, у овој уредби “стална
пословна јединица” је стално место пословања преко којег се пословање
нерезидентног лица на Косову обавља у целости или делимично.
1А.2 Израз “стална пословна јединица” обухвата:
(a)

седиште управе;

(b)

огранак;

(c)

канцеларију;

(d)

фабрику;

(е)

радионицу;

(f)

рудник; и
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(g)
било који извор нафте или гаса, каменолом или било које друго
место експлоатације природних богатстава.
1А.3

“Стална пословна јединица” обухвата и;

(а)
било које градилиште, грађевински, монтажни или инсталацијски
пројекат, или с тим повезану активност надгледања, и то само ако то
градилиште, пројекат или надгледање трају дуже од 183 дана. Кад
градилиште, пројекат или надгледање трају дуже од 183 дана, укључујући
било које припремне радове, сматра се да то градилиште, пројекат или
надгледање јесу или су постали стална пословна јединица од дана кад је тај
посао започет;
(b)
пружање било којих услуга на Косову, укључујући оне
консултативне природе, али искључујући активности надгледања поменуте у
члану 1А.3(а), од стране нерезидентног лица посредством запослених или
другог особља, и то само ако се такве активности одвијају на Косову у
периоду или периодима у трајању од 90 дана или више у току
дванаестомесечног периода. Кад активности на Косову потрају у периоду или
периодима од укупно 90 дана или више у току дванаест месеци, сматра се да је
таквим активностима створена стална пословна јединица од дана кад су те
активности почеле;
(c)
сваки локалитет који се користи за истраживање природних
богатстава на Косову, кад такве активности на територији Косова трају у
периоду или периодима од укупно 183 дана или више у било ком
дванаестомесечном периоду. Кад активности потрају у периоду или
периодима од укупно 183 дана или више у периоду од дванаест месеци, сматра
се да је таквим активностима створена стална пословна јединица од дана кад
су те активности почеле; и
(d)
било коју непокретну имовину која се налази на Косову и у
поседу нерезидентног лица.
1А.4 Без обзира на ставове 1А.1 и 1А.2 овог члана, кад лице, осим заступника
независног статуса за којег важи члан 1А.7, делује на Косову у име
нерезидентног лица, сматра се да то нерезидентно лице има сталну пословну
јединицу на Косову у погледу активности које то лице предузима за
нерезидентно лице, уколико такво лице:
(а)
има и уобичајено врши на Косову своје овлашћење да закључује
уговоре у име нерезидентног лица, осим ако су активности тог лица
ограничене на оне поменуте у члану 1А.6, које уколико би биле извршаване
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преко сталног места пословања не би ово стално места пословања чиниле
сталном пословном јединицом сходно одредбама тог става; или
(b)
нема такво овлашћење, али стално на Косову одржава залихе
добара или робе, из којих редовно та добра или робу испоручује у име
пореског обвезника.
1А.5 Сматра се да нерезидентно лице које се бави пословима осигурања,
изузев кад је реч о поновном осигурању, има сталну пословну јединицу на
Косову ако наплаћује премије на Косову или осигурава ризике који постоје на
Косову преко лица које није заступник са независним статусом, за којег важи
члан 1А. 7.
1А.6 Без обзира на ставове 1А.1, 1А.2 и 1А.3 овог члана, сматра се да “стална
пословна јединица” не подразумева:
(а)
коришћење просторија искључиво за потребе складиштења или
излагања робе или материјала који припадају нерезидентном лицу;
(b)
одржавање залиха робе или материјала који припадају
нерезидентном лицу искључиво у сврху складиштења или излагања;
(c)
одржавање залиха робе или материјала који припадају
нерезидентном лицу искључиво у сврху прераде од стране другог пореског
обвезника;
(d)
одржавање сталног места пословања искључиво за потребе
куповине робе или материјала или прикупљања информација за нерезиденто
лице;
(е)
одржавање сталног места пословања искључиво у сврху
обављања било којих других активности припремног или помоћног карактера
за потребе нерезидентног лица;
(f)
одржавање сталног места пословања искључиво у сврху
комбиновања активности поменутих у тачкама од (а) до (е) овог става, под
условом да свеукупна делатност сталног места пословања, која је резултат
ових удружених активности, буде искључиво припремног или помоћног
карактера.
1А.7 Не сматра се да нерезидентно лице има сталну пословну јединицу на
Косову само зато што обавља делатност на Косову преко посредника,
овлашћеног генералног заступника или било којег другог заступника
независног статуса, под условом да та лица поступају оквиру своје редовне
пословне делатности. Међутим, кад су активности таквог заступника у
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целости или скоро у целости посвећене том пореском обвезнику, а створени су
или наметнути такви услови између тог пореског обвезника и заступника у
њиховим комерцијалним и финансијским односима који се разликују од оних
који би били успостављени између независних пореских обвезника, он се неће
сматрати заступником са независним статусом у смислу овог става.
1А.8 Чињеница да нерезидентно лице контролише или је контролисано од
стране друштва које је резидентно лице на Косову, или које обавља делатност
на Косову (било преко сталне пословне јединице или другачије), сама по себи
не значи да је једно душтво стална пословна јединица другог друштва.”
Члан 3.
Ступање на снагу
Ова уредба ступа на снагу 6. августа 2007. године.

Јоаким Рикер,
специјални представник генералног секретара

