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УРЕДБА БР. 2003/ 3
ИЗМЕНА И ДОПУНА УРЕДБЕ БР. 2002/ 4
О ПОРЕЗУ НА ЛИЧНИ ПРИХОД НА КОСОВУ
Специјални представник Генерланог секретара,
На основу овлашћења које му је поверено Резолуцијом 1244 (1999) Савета безбености
Уједињених нација од 10. јуна 1999. године,
Узимајући у обзир измењењу и допуњену Уредбу бр. 1999/1 Привремене управе
Мисије Уједињених нација на Косову (УНМИК) од 25. јула 1999. године о
овлашћењима Привремене администрације на Косову,
Прогласивши Уредбу УНМИК-а бр. 2002/4 о порезу на лични приход на Косову од 20.
фебруара 2002. године,
Делујући на захтев Владе, и након затраженог савета Економског фискалног већа,
У сврху измене и допуне Уредбе УНМИК-а бр.2002/4 како би се прилагодиле стопе
пореза на приход до увођења свеобухватног закона о порезу на лични приход који би
обухватао све изворе прихода,
Овим проглашава следеће:
Члан 1.
Измене и допуне
1.1
Члан 6.2 Уредбе УНМИК-а бр.2002/4 се овим измењује и допуњује и гласиће као
што следи:
«6.2 За порески период за 2003.годину, и за наредне пореске периоде, порез на лични
приход се наплаћује на приход који подлеже опорезивању према следећим стопама:
(a)

За опорезив приход до 960 евра, према стопи од нула процената (0%);

(b)
За опорезив приход између 960 евра и 3000 евра, према стопи од пет
процената (5%);
(c)
За опорезив приход између 3000 евра и 5400 евра, 120 евра плус десет
процената (10%) износа преко 3000 евра».
(d)
За опорезив приход изнад 5400 евра, 342 евра плус двадесет процената
(20%) износа преко 5400 евра».
1.2 У сврху спровођења Члана 6.2 Уредбе УНМИК-а бр.2002/4, измењеног и
допуњеног овом Уредбом, Члан 7.2 Уредбе УНМИК-а бр.2002/4 се овим измењује и
допуњује и гласиће као што следи:
«7.2 Послодавац који је главни послодавац запосленог ће задржати за платни период
за јануар, фебруар и март 2003.године, износ одређен у табели задржавања коју издаје
Централна пореска управа за порески период за 2002.годину. За наредне платне
периоде износ који треба да буде задржан биће одређен према формулама за
обрачунавање задржавања пореза на приход које издаје Пореска управа за одговарајући
порески период.»
Члан 2.
Важећи закон
Ова Уредба превладава над било којом одредбом важећег закона која није у складу са
њом.
Члан 3.
Спровођење
Специјални представник Генералног секретара може да изда административна
наређења за спровођење ове Уредбе.
Члан 4.
Ступање на снагу
Ова Уредба ступа на снагу на дан потписивања и важи од 1.јануара 2003.године.
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