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УРЕДБА БР. 2004/35
КОЈОМ СЕ МЕЊА И ДОПУЊУЈЕ ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА УРЕДБА
УНМИК-А БР. 2001/11 О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ НА КОСОВУ
Специјални представник Генералног секретара,
Сходно овлашћењу које му је дато Резолуцијом 1244 (1999) Савета безбедности
Уједињених нација од 10. јуна 1999. године,
Узимајући у обзир Уредбу Привремене администрације мисије Уједињених нација
на Косову (УНМИК) бр. 1999/1 од 25. јула 1999. године са изменама и допунама, о
овлашћењима привремене администрације на Косову,
Поступајући у складу са Уставним оквиром за привремену самоуправу на Косову
(Уредба УНМИК-а бр. 2001/9 од 15. маја 2001. године),
Након проглашавања измењене и допуњене Уредбе УНМИК-а бр. 2001/11 од 31.
маја 2001. године о порезу на додату вредност на Косову,
Након консултовања са Саветом за привреду и порезе,
За потребе мењања и допуњавања Члана 10. измењене и допуњене Уредбе
УНМИК-а бр. 2001/11, тако да укључи као испоруке нулте категорије одређене
испоруке за наводњавање пољопривредног земљишта као и увоз, промет унутар
СРЈ∗ и испоруке одређене робе намењене пољопривреди,
Овим проглашава следеће:

∗

Сада Србија и Црна Гора.

Члан 1.
Измена и допуна
Од дана кад ова Уредба ступи на снагу, Члан 10. измењене и допуњене Уредбе
УНМИК-а бр. 2001/11 од 31. маја 2001. године о порезу на додату вредност на
Косову бива измењен и допуњен тако да гласи како следи:
«Члан 10.
Испоруке нулте категорије
10.1

Следеће испоруке су нулте категорије:
(a)

извоз и одливи унутар СРЈ;

(b)

испоруке робе у вези са;

(c)

(i)

међународним транспортом робе или путника; и

(ii)

наводњавањем пољопривредног земљишта; и

увоз, приливи унутар СРЈ и испоруке робе наведене у Додатку овој
Уредби.

10.2 Доказ који се захтева да би било установљено да је дошло до извоза или
одлива унутар СРЈ биће утврђен административним упутством које издаје Пореска
управа Косова.»
Члан 2.
Ступање на снагу
Ова Уредба ступа на снагу 1. септембра 2004. године.
Сорен Јесен-Петерсен
Специјални представник Генералног секретара

ДОДАТАК
Опис

Жива рогата марва, чистокрвне животиње за приплод

Шифра
0102 10

Живе свиње, чистокрвне животиње за приплод

0103 1000

Живе овце, чистокрвне животиње за приплод

0104 1010

Живе козе, чистокрвне животиње за приплод

0104 2010

Жива живина, што значи кокошке врсте Галлус доместицус,
патке, гуске, ћурке и морке, чија тежина не прелази 185 г

0105 11 до 0105 19

Живо дрвеће и друге биљке; кртоле, корење и слично, како је
описано под насловима у колони ниже

0601 и 0602

Кромпир, семе

0701 1000

Лук, комплети

0703 1011

Озима пшеница за сетву

1001 9010

Обична пшеница и меслин, семе

1001 9091

Раж, семе

бивши 1002 0000

Јечам, семе

1003 0010

Овас, семе

бивши 1004 0000

Кукуруз, семе

1005 10

Соја, за сетву

1201 0010

Сунцоктетово семе, за сетву

1206 0010

Семење, воће и споре, врсте која се користи за сетву
Остатци и отпад прехрамбене идустрије, како је описано
под насловима у колони ниже
Препарати врсте која се користи за исхрану животиња
(осим хране за псе и мачке, припремљене за малопродају)

1209
2301 до 2308
2309 90

Ђубриво, како је описано под насловима поглавља наведених у
колони ниже

Поглавље 31

Фунгициди

3808 20

Хербициди, производи који спречавају клијање и регулатори
раста биљака

3808 30
3808 9010

Отрови против глодара
Сушачи, за пољопривредне производе.

8419 3100

Механичке направе (било да се њима управља ручно или не) за
усмеравање, распршивање или прскање течности или праха,
за пољопривреду или хортикултуру.

8424 8110 до 8424 8199

Пнеуматчки подизачи или преносници, посебно пројектовани
за употребу у пољопривреди.

8428 2030

Утоваривачи посебно пројектовани за употребу у
пољопривреди.
Машине за употребу у пољопривреди, хортикултури или
шумарству за припрему земљишта или узгајање; ваљкови за
вртове или спортске террене.
Машине за жетву или вршидбу, укључујући справе за
прављење снопова сламе или шаше; косилице траве или отаве
(осим косилица за вртове, паркове или спортске террене);
машине за чишћење, сортирање или разврставање према
величини јаја, воћа или других пољопривредних производа,
осим машина из категорије 8437.

8428 9071 и 8428 9079
8432

8433 20 до 8433 90

Машине за мужу и обраду млека.

8434

Друге машине за пољопривреду, хортикултуру, шумарство,
живинарство или пчеларство, кључујући постројење за
клијање опремљено механичком или термалном опремом;
инкубатори за живину и живинарници за одржавање јата.
Трактори којима управља пешак.

8436

Пољопривредни трактори (осим трактора којима управља
пешак) и трактори,точкаши за шумарство.

8701 1000
8701 9011 до 8701 9050

