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ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Η Δημοκρατύα τησ ερβύασ (Republika Srbija) βρύςκεται ςτο ςταυροδρόμι τησ κεντρικόσ και νοτιοανατολικόσ Ευρώπησ
και καλύπτει το νότιο τμόμα τησ πεδιϊδασ των Πανοναύων και τα κεντρικϊ Βαλκϊνια. Μια μεςόγειοσ χώρα, η ερβύα με
τα ςύνορα τησ Ουγγαρύασ προσ τα βόρεια, η Ρουμανύα και η Βουλγαρύα ςτα ανατολικϊ, η ΠΓΔΜ και η Αλβανύα προσ
νότο, και η Κροατύα, η Βοςνύα και το Μαυροβούνιο προσ τα δυτικϊ. Η πρωτεύουςα τησ ερβύασ, το Βελιγρϊδι, εύναι από
τισ παλαιότερεσ πόλεισ τησ Ευρώπησ και μύα από τισ μεγαλύτερεσ ςτη νοτιοανατολικό Ευρώπη.
Η ςυνολικό ϋκταςη τησ ερβύασ εύναι 88.361km2 (ςυμπεριλαμβανομϋνου του Κοςςυφοπεδύου) και εύναι η τρύτη
μεγαλύτερη χώρα ςτη Βαλκανικό Φερςόνηςο, μετϊ την Ελλϊδα και τη Βουλγαρύα. Σο ςερβικό κλύμα ποικύλλει μεταξύ
ενόσ ηπειρωτικού κλύματοσ ςτο βορρϊ με κρύουσ χειμώνεσ και καυτϊ καλοκαιρινϊ καλοκαύρια με καλϊ κατανεμημϋνα
ςχϋδια βροχοπτώςεων και ϋνα πιο αδριατικό κλύμα ςτο νότο με ζεςτϊ ξηρϊ καλοκαύρια και φθορϋσ και ςχετικϊ κρύουσ
χειμώνεσ. Η χώρα ϋχει ϋνα καλϊ ιςορροπημϋνη περιοχό θερμοκραςιών. κατϊ τη διϊρκεια ενόσ ϋτουσ, η θερμοκραςύα
τυπικϊ κυμαύνεται από -3 ° C ϋωσ 28 ° C και εύναι ςπϊνια κϊτω από -10 ° C ό πϊνω από 34 ° C.
Η ερβύα ϋχει ςυνολικό πληθυςμό περύπου 7.186.862 (περύπου 9.000.000 με το Κοςςυφοπϋδιο και Metohija) και η
ςυνολικό πληθυςμιακό πυκνότητα εύναι μϋτρια ςε περύπου 82 κατούκουσ ανϊ τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η επύςημη
γλώςςα εύναι η ςερβικό, αλλϊ τα αγγλικϊ χρηςιμοποιούνται ευρϋωσ και χρηςιμοποιούνται τακτικϊ ςτην επιχεύρηςη. Η
πρωτεύουςα του Βελιγραδύου ϋχει πληθυςμό περύπου 1.640.000 και βρύςκεται ςτο βόρειο τμόμα τησ χώρασ. Άλλεσ
μεγαλύτερεσ πόλεισ εύναι το Novi Sad, το Nis, το Kragujevac και το Subotica.
ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ
Μετϊ την αλλαγό τησ κυβϋρνηςησ το 2000, η δομό τησ κυβϋρνηςησ ϋχει γύνει πιο παρόμοια με ϊλλεσ δυτικϋσ
δημοκρατύεσ, όπου προςτατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο πολιτικόσ πλουραλιςμόσ και η ιδιωτικό ιδιοκτηςύα. Η
ερβύα κινεύται προσ τη ςωςτό κατεύθυνςη και κϊθε χρόνο προχωρεύ ςτο μακροπρόθεςμο ςτόχο τησ να γύνει μϋλοσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ).
Σο ςύνταγμα τησ Δημοκρατύασ βαςύζεται ςε μεγϊλο βαθμό ςτα ευρωπαώκϊ ςυντϊγματα. Σο ύνταγμα τησ Δημοκρατύασ
τησ ερβύασ εγκρύθηκε από την Εθνοςυνϋλευςη τησ Δημοκρατύασ τησ ερβύασ ςε ειδικό ςύνοδο ςτισ 30 επτεμβρύου
2006 και εγκρύθηκε με δημοψόφιςμα ςτισ 28 και 29 Οκτωβρύου 2006.
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ
Η ερβύα ϋλαβε το καθεςτώσ υποψόφιασ χώρασ με απόφαςη του Ευρωπαώκού υμβουλύου την 1η Μαρτύου 2012. Σο
επτϋμβριο του 2013 τϋθηκε ςε ιςχύ ςυμφωνύα ςταθεροπούηςησ και ςύνδεςησ μεταξύ τησ ΕΕ και τησ ερβύασ και
τελικϊ, ςτισ 21 Ιανουαρύου 2014, πραγματοποιόθηκε η 1η Διακυβερνητικό Διϊςκεψη, ςηματοδοτώντασ την επύςημη
ϋναρξη των διαπραγματεύςεων προςχώρηςησ τησ ερβύασ ςτην ΕΕ.
Η ερβύα ϋχει επύςησ υπογρϊψει αρκετϋσ εμπορικϋσ ςυμφωνύεσ όπωσ η Ευρωπαώκό υμφωνύα Ελευθϋρων υναλλαγών
(ΕΖΕ) και η Κεντροευρωπαώκό υμφωνύα Ελευθϋρων υναλλαγών (CEFTA), καθώσ και ςυμφωνύεσ με την ΕΕ, την
Σουρκύα, τη Λευκορωςύα και τη Ρωςύα. Μετϊ από όλη την αναταραχό ςτη δεκαετύα του 1990, η ερβύα βρύςκεται πλϋον
ςταθερϊ ςτο δρόμο για ϋνταξη ςτην ΕΕ και να γύνει ϋνασ ελκυςτικόσ προοριςμόσ για ξϋνουσ επενδυτϋσ.
Η ερβύα αναςυγκροτεύ επύςησ τισ ςχϋςεισ με ιςτορικούσ εταύρουσ από το "μη ευθυγραμμιςμϋνο κύνημα" και διευρύνει
τισ ςχϋςεισ με ϊλλουσ εταύρουσ που αναζητούν επενδυτικϋσ ευκαιρύεσ ςτην Ευρώπη. Σα τελευταύα χρόνια, αυτό η
προςϋγγιςη ϋχει αποδειχθεύ επωφελόσ και οι ειςροϋσ από μη παραδοςιακούσ εταύρουσ ϋχουν αποκτόςει όλο και
μεγαλύτερη ςημαςύα, όπωσ εξηγεύται από την εταιρικό ςχϋςη με τα Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα (ΕΑΕ) ςε διϊφορουσ
τομεύσ.
Η ερβύα επιδιώκει να εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ τησ ϋναντι τησ ΕΕ, διατηρώντασ παρϊλληλα καλούσ όρουσ με
ςτρατηγικούσ παρϊγοντεσ εκτόσ ΕΕ, ιδύωσ τη Ρωςύα, την Κύνα και τα ΗΑΕ. Διατόρηςε μια εγκϊρδια ςχϋςη με τη Ρωςύα,
ειδικϊ ςε ζωτικούσ τομεύσ όπωσ η ενϋργεια.
Οι κοινοβουλευτικϋσ εκλογϋσ του Μαρτύου 2014 ϋδωςαν ςτη ερβύα μια ςπϊνια ευκαιρύα να μειώςει τον πολιτικό
κατακερματιςμό που χαρακτόριςε το παρελθόν και να οικοδομόςει μια νϋα δυναμικό για μακροχρόνιεσ οικονομικϋσ
μεταρρυθμύςεισ.
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Η κυβϋρνηςη που ςχηματύςτηκε μετϊ τισ εκλογϋσ του Απριλύου 2016 ενύςχυςε την εφαρμογό των διαρθρωτικών
μεταρρυθμύςεων, διευρύνοντασ το επύκεντρο ώςτε να ςυμπεριλϊβει και τον κοινωνικό μεταςχηματιςμό. Παρόλο που τα
αποτελϋςματα των προεδρικών εκλογών του 2017 οδόγηςαν ςε αλλαγό του πρωθυπουργού (όπωσ ο κατεςτημϋνοσ
όταν ο νϋοσ πρόεδροσ τησ ερβύασ), η κυβϋρνηςη υπϋςτη ελϊχιςτεσ αλλαγϋσ, επιτρϋποντϊσ τησ να διατηρόςει ϋμφαςη
ςτη μεταρρύθμιςη τησ κρατικόσ διούκηςησ, των δημόςιων οικονομικών και τησ οικονομύασ , καθώσ και η ςυνϋχιςη τησ
διαδικαςύασ προςχώρηςησ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ). Μετϊ την ϊνετη νύκη του κυβερνώντοσ κόμματοσ ςτισ τοπικϋσ
εκλογϋσ του Βελιγραδύου τον Μϊρτιο του 2018, ανακοινώθηκε όμωσ ο αναςχηματιςμόσ τησ κεντρικόσ κυβϋρνηςησ, αλλϊ
από τότε αναβλόθηκε λόγω των αυξημϋνων εντϊςεων με το Κοςςυφοπϋδιο.
Σο πρόγραμμα οικονομικόσ μεταρρύθμιςησ τησ κυβϋρνηςησ επικεντρώνεται ςτη διαςφϊλιςη τησ οικονομικόσ και
χρηματοπιςτωτικόσ ςταθερότητασ, ςτην ανϊςχεςη τησ περαιτϋρω ςυςςώρευςησ χρϋουσ και ςτη δημιουργύα ενόσ
περιβϊλλοντοσ για την οικονομικό ανϊκαμψη και την ανϊπτυξη, με ςτόχο την προώθηςη τησ απαςχόληςησ και την
αύξηςη του βιοτικού επιπϋδου.
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Η πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, καθώσ και τα κολϋγια, εύναι ωσ επύ το πλεύςτον δωρεϊν και ανόκουν
ςτο κρϊτοσ. Η εκπαύδευςη εύναι υψηλού επιπϋδου και εγκρύνεται παγκοςμύωσ. Η ερβύα παρϋχει επύςησ την ευκαιρύα για
εκπαύδευςη ςε αρκετϋσ χώρεσ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η οικονομύα τησ ερβύασ βαςύζεται ςτην ελεύθερη επιχεύρηςη, με τισ περιςςότερεσ οικονομικϋσ δραςτηριότητεσ να
πραγματοποιούνται ςτον ιδιωτικό τομϋα.
Ωσ μετακομμουνιςτικό χώρα, η ερβύα εύχε μια κληρονομιϊ κρατικόσ ιδιοκτηςύασ εδώ και πολλϊ χρόνια. Μετϊ από μια
διαδικαςύα μετϊβαςησ ςτην ιδιωτικό ιδιοκτηςύα κατϊ τη διϊρκεια τησ δεκαετύασ του 1990, από τον 21ο αιώνα η ερβύα
εύχε γύνει τακτικό μϋροσ τησ Ευρώπησ με πλειοψηφικό ιδιωτικό ιδιοκτηςύα. Μϋςω μιασ διαδικαςύασ οικονομικόσ
απελευθϋρωςησ, η χώρα γνώριςε γρόγορη οικονομικό ανϊπτυξη. Σο κατϊ κεφαλόν ΑΕγχΠ (ονομαςτικό) μεταβλόθηκε
από 1.160 δολϊρια ΗΠΑ το 2000 ςε 5.599 δολϊρια ΗΠΑ το 2017.
Μϋχρι την παγκόςμια οικονομικό κρύςη, η οικονομύα τησ ερβύασ όταν αρκετϊ καλό, αλλϊ η ανϊπτυξη ϋχει ςταματόςει.
Η οικονομικό ανϊπτυξη όταν κατϊ μϋςο όρο 5,0% ετηςύωσ για την περύοδο 2001-2008, αλλϊ το 2009 το πραγματικό
ΑΕΠ μειώθηκε κατϊ 3,5%, λόγω τησ απότομησ ςυρρύκνωςησ τησ πραγματικόσ εγχώριασ ζότηςησ (7,5%). Η ανϊκαμψη
όταν υποτονικό το 2010, όταν το ΑΕΠ αυξόθηκε κατϊ 1,0% και το 2011, όταν όταν μόλισ 1,6%. Η ύφεςη επϋςτρεψε το
2012, όταν η οικονομύα υποχώρηςε κατϊ 1,5%, λόγω των ϋντονων καιρικών ςυνθηκών που κατϋςτρεψαν βαθιϊ τη
γεωργύα. διαρροϋσ από την κρύςη τησ ευρωζώνησ · και το κλεύςιμο του μεγαλύτερου εξαγωγϋα US Steel. Σο 2013, η
οικονομύα ανακϊμπτει, με αύξηςη του πραγματικού ΑΕΠ κατϊ 2,5%, με την υποςτόριξη των εξαγωγών τησ μεγϊλησ
ιταλικόσ αυτοκινητοβιομηχανύασ FIAT και τησ αύξηςησ τησ γεωργικόσ και ενεργειακόσ παραγωγόσ.
Η μϋςη αύξηςη του ΑΕγχΠ τησ ερβύασ τα τελευταύα πϋντε χρόνια όταν μικρό κατϊ 1,2% ετηςύωσ. Η διϊρθρωςη του
ΑΕΠ κατϊ τομϋα το 2015 όταν: οι υπηρεςύεσ 67,1%, ο κλϊδοσ 25,2%, η γεωργύα 7,7%.
Ο πληθωριςμόσ ςτη ερβύα όταν κατϊ μϋςο όρο 5,98% από το 2007 ϋωσ το 2018, φθϊνοντασ ςε υψηλό επύπεδο 14,90%
τον Ιούνιο του 2008 και ρεκόρ 0,10% τον Ιανουϊριο του 2015. Ο μϋςοσ ετόςιοσ πληθωριςμόσ τιμών καταναλωτό ςτη
ερβύα αυξόθηκε ςε 3,0% το 2017 1,2% το 2016.
ύμφωνα με την Έρευνα Εργαςύασ, το τελευταύο τρύμηνο του 2017, το ποςοςτό ανεργύασ ανερχόταν ςε 14,7%, ϋναντι
12,9% το προηγούμενο ϋτοσ ό 13% το ύδιο τρύμηνο του 2016. τη ερβύα το τελευταύο τρύμηνο του 2017 2.763.600
εργαζόμενοι και 475.600 ϊνεργοι.
Ο εργατικόσ νόμοσ τησ ερβύασ ρυθμύζει τα δικαιώματα, τισ υποχρεώςεισ και τισ υποχρεώςεισ του εργοδότη και των
εργαζομϋνων. Η αγορϊ εργαςύασ ϋχει γύνει πιο ανταγωνιςτικό με τισ τελευταύεσ τροποποιόςεισ του εργατικού δικαύου το
2014 και περιςςότερο ςύμφωνη με τη νομοθεςύα τησ ΕΕ.
Η ςύμβαςη εργαςύασ μπορεύ να ςυνϊπτεται για οριςμϋνο (μϋχρι 2 ϋτη) ό αόριςτο χρονικό διϊςτημα. Οι εργοδότεσ που
απαςχολούν 20 ό περιςςότερουσ υπαλλόλουσ υποχρεούνται να απαςχολούν οριςμϋνο αριθμό ατόμων με αναπηρύα,
ανϊλογα με το ςυνολικό αριθμό των εργαζομϋνων. Ένασ εργοδότησ μπορεύ να απαλλαγεύ από την υποχρϋωςη αυτό με
την εκτϋλεςη πληρωμών προσ ειδικϊ κεφϊλαια ςτα ελϊχιςτα ποςϊ που ορύζονται από το νόμο.
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Ανεργία ςτη Σερβία

ΝΟΜΙΜΑ
Σο επύςημο νόμιςμα εύναι το ςερβικό δηνϊριο (RSD). Η μϋςη ςυναλλαγματικό ιςοτιμύα εύναι περύπου 118,45 RSD για 1
ευρώ.
ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ
Η ερβύα δεν ϋχει ακόμη χρηςιμοποιόςει όλουσ τουσ πόρουσ τησ, εύτε γεωγραφικϊ εύτε ωσ προσ τουσ φυςικούσ τησ
πόρουσ. Τπϊρχουν ςημαντικϋσ αναξιοπούητεσ ευκαιρύεσ και εύναι μόνο θϋμα χρόνου πριν η ερβύα γύνει ϋνασ
προτιμώμενοσ προοριςμόσ για ξϋνουσ επενδυτϋσ.
Η ερβύα ϋχει πολλϋσ ςυνθόκεσ με χώρεσ ςε όλο τον κόςμο:
• Ενδιϊμεςη εμπορικό ςυμφωνύα τησ ΕΕ
• ΗΠΑ - ςύςτημα γενικευμϋνων προτιμόςεων
• Ρωςύα, Λευκορωςύα και Καζακςτϊν - ςυμφωνύα ελευθϋρων ςυναλλαγών
• CEFTA, ΕΖΕ, Σουρκύα - ςυμφωνύα ελευθϋρων ςυναλλαγών.
Η ενδιϊμεςη ςυμφωνύα μεταξύ τησ ερβύασ και τησ ΕΕ επιτρϋπει την ελεύθερη εξαγωγό όλων των προώόντων που
προϋρχονται από τη ερβύα, δηλαδό εκεύνων που εύναι πλόρωσ καταςκευαςμϋνα ςτη ερβύα ό που χρηςιμοποιούν υλικϊ
που προϋρχονται από χώρεσ τησ ΕΕ, την Σουρκύα ό τισ χώρεσ που εύναι ςτη διαδικαςύα ϋνταξησ ςτην ΕΕ.
Μια ςυμφωνύα ελεύθερων ςυναλλαγών μεταξύ τησ ερβύασ και των χωρών ΕΖΕ (Νορβηγύα, Λιχτενςτϊιν, Ιςλανδύα και
Ελβετύα) επιτρϋπει ςε ϋρβουσ εξαγωγεύσ να εξϊγουν αγαθϊ ςτισ χώρεσ αυτϋσ χωρύσ δαςμούσ ό ϊλλουσ φόρουσ.
Η ςυμφωνύα ελεύθερων ςυναλλαγών με τη Ρωςικό Ομοςπονδύα καθιςτϊ τη ερβύα ιδιαύτερα ελκυςτικό για τουσ ξϋνουσ
επενδυτϋσ και καταςκευαςτϋσ, δεδομϋνου ότι η ερβύα εύναι η μόνη χώρα εκτόσ τησ Κοινοπολιτεύασ Ανεξαρτότων
Κρατών, η οπούα απολαμβϊνει τα οφϋλη από το αφορολόγητο εμπόριο με τη Ρωςύα. Σα εμπορεύματα που παρϊγονται
ςτη ερβύα ό εκεύνα των οπούων η δεςπόζουςα αξύα προςτύθεται ςτη ερβύα (τουλϊχιςτον κατϊ 50% υψηλότερη από
την αρχικό τιμό) θεωρούνται καταγωγόσ ερβύασ και υπόκεινται ςε 1% ειςαγωγικό φόρο κατϊ την εύςοδό τουσ ςτη
ρωςικό αγορϊ.
Οριςμϋνα από τα βαςικϊ κύνητρα για ξϋνουσ επενδυτϋσ ςτη ερβύα περιλαμβϊνουν:
• Πρόςβαςη ςε μια αγορϊ ϊνω των επτϊ εκατομμυρύων πολιτών (περύπου 9 εκατομμύρια, ςυμπεριλαμβανομϋνου του
Κοςςυφοπεδύου και τησ Metohija)
• Μια θϋςη που ςυνορεύει με τον πυρόνα τησ ΕΕ και βρύςκεται μϋςα ςε μια αναπτυςςόμενη ανατολικοευρωπαώκό αγορϊ
• Κύνητρα για επενδύςεισ
• Ένα εξειδικευμϋνο και ανταγωνιςτικό εργατικό δυναμικό
• Πολυμερεύσ και διμερεύσ ςυμβϊςεισ, μειώνοντασ ό εξαλεύφοντασ ςημαντικϊ το κόςτοσ εξαγωγόσ / ειςαγωγόσ.
ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η ερβύα ϋχει γύνει ϋνασ πολύ ελκυςτικόσ προοριςμόσ για επιχειρηματικό δραςτηριότητα λόγω των λειτουργικών
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΔΤ ΒΔΛΙΓΙΓΡΑΓΙΟΤ
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εξόδων, τα οπούα εύναι χαμηλότερα ςτο Βελιγρϊδι από ό, τι ςε ϊλλεσ μεγϊλεσ πόλεισ τησ Κεντρικόσ και Ανατολικόσ
Ευρώπησ. Σο φορολογικό ςύςτημα τησ ερβύασ εύναι ιδιαύτερα ευνοώκό για τισ επενδύςεισ. Εκτόσ από τουσ
χαμηλότερουσ φορολογικούσ ςυντελεςτϋσ ςτην Ευρώπη, οι επενδύςεισ μπορούν να επωφεληθούν από πιθανϊ
φορολογικϊ κύνητρα που δημιουργούν εξαιρετικϋσ ςυνθόκεσ εκκύνηςησ.
Ακολουθεύ ςυνοπτικό ανϊλυςη SWOT, ςτην οπούα απαριθμούνται χρόςιμα ςτοιχεύα για την αγορϊ τησ ερβύασ, που
θεωρούμε ότι θα διευκολύνουν τη λόψη τεκμηριωμϋνων επιχειρηματικών αποφϊςεων:
Δυνατά ημεία (Strengths)

Αδύνατα ημεία (Weaknesses)

-

Ευρωπαώκό προοπτικό

-

Γεωγραφικό εγγύτητα

-

Ιςτορικού φιλικού δεςμού

-

Ικανοποιητικό επύπεδο εξειδικευμϋνου

περιςςότερο εκτεθειμϋνοι ςε εξωτερικϊ

εργατικού δυναμικού

ςοκ, όπωσ φϊνηκε από την πρόςφατη

-

Φαμηλό φορολογύα επύ των κερδών

κρύςη ςτη Δυτικό Ευρώπη

-

Φαμηλό επύπεδο μιςθών

-

τόριξη από Διεθνεύσ

-

υναλλαγματικόσ κύνδυνοσ (αν και
μϊλλον χαμηλόσ)

-

-

Οι εξαγωγικού κλϊδοι εύναι ςυγχρόνωσ

Φαμηλό επύπεδο ανειδύκευτου εργατικού
δυναμικού

Φρηματοπιςτωτικούσ Οργανιςμούσ
-

Διμερεύσ υμφωνύεσ Ελεύθερου
Εμπορύου με Ευρωπαώκό Ένωςη, ΡωςύαΚαζαχςτϊν-Λευκορωςύα, Σουρκύα και
Φώρεσ Κεντρο-Ευρωπαώκόσ υμφωνύασ
Ελεύθερου Εμπορύου
Ευκαιρίεσ (Opportunities)

-

-

Δεν ϋχουν ιδιωτικοποιηθεύ ακόμη

Απειλέσ (Threats)
-

υχνϋσ μεταβολϋσ ςτη νομοθεςύα και

αρκετϋσ μεγϊλεσ επιχειρόςεισ

ςυγχρόνωσ απουςύα διευκρινιςτικών

Η προςϋλκυςη επενδύςεων αποτελεύ

διατϊξεων

ςτρατηγικό ςτόχο τησ ςερβικόσ

-

Αςαφϋσ καθεςτώσ ιδιοκτηςύασ γησ

κυβϋρνηςησ

-

Μη πλόρωσ απελευθερωμϋνη αγορϊ,

Εκτιμόςεισ Διεθνών Οργανιςμών

τομεύσ τησ οπούασ εξακολουθούν να

προβλϋπουν ανϊπτυξη του Α.Ε.Π.

διατηρούν οριςμϋνα μονοπωλιακϊ

Εξακολουθούν να υπϊρχουν ςοβαρϋσ

χαρακτηριςτικϊ

ανϊγκεσ ωσ προσ τισ υποδομϋσ

-

(μεταφορϋσ, ενϋργεια, τηλεπικοινωνύεσ)

Αδυναμύα ουςιαςτικόσ εφαρμογόσ
εναρμονιςμϋνησ με το κοινοτικό δύκαιο
νομοθεςύασ

-

Αναμενόμενη πτώςη τησ αγοραςτικόσ
δύναμησ των ϋρβων πολιτών, λόγω
προγραμματιζόμενησ υλοπούηςησ
αναγκαύων οικονομικών και
διοικητικών μεταρρυθμύςεων
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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Σα βαςικϊ κύνητρα επιχειρηματικόσ και επενδυτικόσ δραςτηριοπούηςησ ςτη ερβύα (ελεύθερη πρόςβαςη ςε ξϋνεσ αγορϋσ,
ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικό θϋςη, χαμηλό λειτουργικό κόςτοσ, χρηματο-οικονομικϊ κύνητρα), παρουςιϊζονται,
επύςησ, (ςτην αγγλικό γλώςςα) ςε ειδικό ενότητα του ιςτοτόπου τησ ςερβικόσ Τπηρεςίασ Ανάπτυξησ, Serbia
Development Agency, http://ras.gov.rs/
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ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ

ΑΜΕΕ ΞΕΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ (ΑΞΕ)
Ένασ από τουσ ςημαντικότερουσ ςτόχουσ τησ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ τησ ερβύασ ςόμερα εύναι η προςϋλκυςη ξϋνου
κεφαλαύου.
Οι διοικητικϋσ διαδικαςύεσ μειώθηκαν κϊθε χρόνο, ώςτε να καταςτεύ η ερβύα πιο ανταγωνιςτικό ςτην αγορϊ. Οι ξϋνοι
επενδυτϋσ ϋχουν μια προνομιακό θϋςη, με διϊφορεσ υποςτηρύξεισ από την κυβϋρνηςη και ϊλλουσ αναπτυξιακούσ
οργανιςμούσ.
Από το 2000, η ερβύα ϋχει προςελκύςει πϊνω από 27 διςεκατομμύρια ευρώ ϊμεςων ξϋνων επενδύςεων και ϋχει
εξελιχθεύ ςε μύα από τισ κορυφαύεσ τοποθεςύεσ επενδύςεων ςτην Κεντρικό και Ανατολικό Ευρώπη. Ο κατϊλογοσ
κορυφαύων ξϋνων επενδυτών εύναι μεταξύ ϊλλων εταιρειών παγκόςμιασ κλϊςησ και τρϊπεζεσ όπωσ FIAT, Telenor,
Stada, Microsoft, Coca-Cola, Delhaize, Michelin, Gazprom, Bosch, Siemens και Intesa Sanpaolo.
Η ερβύα ςυνδϋεται με την Ευρωζώνη μϋςω των ϊμεςων ξϋνων επενδύςεων και του τραπεζικού τομϋα. Η ΕΕ
αντιπροςωπεύει περύπου το 63% όλων των ϊμεςων ξϋνων επενδύςεων ςτη ερβύα το 2016. ύμφωνα με τον FT
(Αύγουςτοσ 2017), η ερβύα ϋχει τον καλύτερο δεύκτη παγκόςμιων επιδόςεων για τισ ξϋνεσ ϊμεςεσ ξϋνεσ επενδύςεισ
παγκοςμύωσ.
Άμεςεσ Ξένεσ Επενδύςεισ (ΑΞΕ), Πηγη: National Bank of Serbia
ΈΣΟ
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

ΚΑΘΑΡΕ ΑΞΕ (εκατ. ευρώ)
2,080.228
2,114.24
1,500.450
1,547.88
1,008.81
3,516.38
1,278.41
1,372.40
1,820.40
1,820.80

Η ιςχυρό ιςτορύα τησ ερβύασ για ϊμεςεσ ξϋνεσ επενδύςεισ αποδεικνύεται από διεθνώσ αναγνωριςμϋνα βραβεύα για τουσ
τοπικούσ επενδυτϋσ πρϊςινου πεδύου. Κατϊ την περύοδο 2004-2006, τα πρϊςινα ϋργα ςτη ερβύα απονεμόθηκαν από
τον ΟΟΑ ωσ οι μεγαλύτερεσ επενδύςεισ αυτού του τύπου ςτη νοτιοανατολικό Ευρώπη. Σο πρώτο βραβεύο
παρουςιϊςτηκε ςτην εταιρεύα Ball Packaging Europe (με ϋδρα τισ ΗΠΑ), ακολουθούμενη από την METRO Cash & Carry
(Γερμανύα) και την Ιςραηλινό ομϊδα Αφρικόσ-Ιςραόλ / Tidhar Group για το ςχϋδιο ακύνητησ περιουςύασ του Airport
City Belgrade.
Οι ξϋνοι επενδυτϋσ τησ Greenfield ανακούνωςαν 77 ϋργα ςτη ερβύα το 2016, από 57 το 2015. Περιςςότερο από το
όμιςυ (53%) αυτών των ϋργων βαςύζονταν ςτην καταςκευό. Σα ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα και τα εξαρτόματα
αυτοκινότων αποτελούςαν τουσ ςημαντικότερουσ τομεύσ τησ χώρασ για ϊμεςεσ ξϋνεσ επενδύςεισ, ακολουθούμενεσ από
ακύνητα και κλωςτοώφαντουργικϊ προώόντα.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΔΤ ΒΔΛΙΓΙΓΡΑΓΙΟΤ
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Όςον αφορϊ τισ επενδύςεισ, την πρώτη θϋςη κατϋχει η Ιταλύα, οι ΗΠΑ, ακολουθούμενη από την Αυςτρύα, τη Νορβηγύα,
την Ελλϊδα, τη Γερμανύα και τη Γαλλύα.
Παρϊ την παγκόςμια κρύςη, η ειςροό ξϋνων επενδύςεων ςτη ερβύα το 2011 όταν η μεγαλύτερη ςτην περιοχό. Η ερβύα
προςϋλκυςε πϊνω από 1,8 διςεκατομμύρια ευρώ καθαρό αξύα ϊμεςων ξϋνων επενδύςεων, με αποτϋλεςμα να
υπερδιπλαςιϊςει το ποςό από το προηγούμενο ϋτοσ. Οι καθαρϋσ ειςροϋσ ϊμεςων ξϋνων επενδύςεων ςε μετρητϊ και
αγαθϊ το 2012 ανόλθαν ςε περύπου 670 εκατ. Ευρώ, που όταν η ςημαντικό μεύωςη. Ωςτόςο, οριςμϋνα από τα κύρια
ϋργα του 2012 περιελϊμβαναν επενδύςεισ από τη Bosch, την Cooper Tires, τη Swarovski, τη Magna Seating, τη Meggle
και πολλϊ ϊλλα.
Οι ΑΞΕ αυξόθηκαν το 2013 ςε περιςςότερα από 1,2 διςεκατομμύρια ευρώ, ενώ τουσ πρώτουσ 11 μόνεσ του 2014
ανόλθαν ςε πϊνω από 1,2 διςεκατομμύρια ευρώ καθαρϊ. Σο κύριο χαρακτηριςτικό αυτόσ τησ περιόδου εύναι τα νϋα
επενδυτικϊ ςχϋδια των επενδυτών που δραςτηριοποιούνται όδη ςτη ερβύα, όπωσ η NCR, η Grammer, η Leoni, η
Calzedonia, η Tigat Tires, η Delhaize, η KWS κ.α., αλλϊ και οι επενδύςεισ των Sika, Johnson Controls, , και τα λοιπα.
Η ειςροό ϊμεςων ξϋνων επενδύςεων (ΑΞΕ) ςτη ερβύα αυξόθηκε ςε 2,6 διςεκατομμύρια ευρώ (3,2 διςεκατομμύρια
δολϊρια) το 2017 ωσ αποτϋλεςμα του βελτιωμϋνου επιχειρηματικού κλύματοσ τησ χώρασ.
ΚΑΝΟΝΕ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
Οι ξϋνοι επενδυτϋσ εύναι ςε θϋςη να:
• Δημιουργύα νϋασ εταιρεύασ (ϋωσ 100% ιδιοκτηςύα)
• Αγορϊ μετοχών τησ υφιςτϊμενησ εταιρεύασ
• Λόψη ϊδειασ (παραχώρηςησ) για τη χρόςη φυςικών πόρων, αγαθών γενικόσ χρόςησ ό για την ϊςκηςη
δραςτηριοτότων κοινού ενδιαφϋροντοσ, ςύμφωνα με το νόμο
• Αποκτόςτε ϋγκριςη για την καταςκευό, λειτουργύα και μεταφορϊ (BOT) μιασ εγκατϊςταςησ ό μονϊδασ, καθώσ και
υποδομϋσ και εγκαταςτϊςεισ επικοινωνύασ
• Να αποκτόςετε οποιοδόποτε ϊλλο δικαύωμα ιδιοκτηςύασ ξϋνων επενδυτών, με το οπούο μπορούν να υλοποιηθούν τα
επιχειρηματικϊ ςυμφϋροντα.
Οι επενδύςεισ ξϋνων επενδυτών μπορούν να μετατρϋπονται ςε ξϋνο μετατρϋψιμο νόμιςμα, αγαθϊ, πνευματικό
ιδιοκτηςύα, τύτλουσ και ϊλλα δικαιώματα ιδιοκτηςύασ, RSD που μπορούν να μεταφερθούν ςτο εξωτερικό
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των επανεπενδυθϋντων κερδών) ό μετατροπό ςε μετοχϋσ ό μετοχϋσ του δανειολόπτη. Οι μη
χρηματικϋσ ςυνειςφορϋσ πρϋπει να αποτιμώνται ςε μετρητϊ.
Σα εγγυημϋνα δικαιώματα των ξϋνων επενδυτών εύναι η ελευθερύα των ξϋνων επενδύςεων, η εθνικό μεταχεύριςη, η
αςφϊλεια δικαύου, η μετατροπό και η ελευθερύα πληρωμών, το δικαύωμα τόρηςησ βιβλύων ςύμφωνα με τα διεθνώσ
αποδεκτϊ λογιςτικϊ και ελεγκτικϊ πρότυπα και το δικαύωμα μεταφορϊσ κερδών και περιουςιακών ςτοιχεύων.
Ο Οργανιςμόσ Αναπτύξεωσ τησ ερβύασ (RAS) δημιουργεύται ωσ οργϊνωςη ενιαύασ εξυπηρϋτηςησ για ενημϋρωςη και
υποςτόριξη. Η κύρια δραςτηριότητα τησ RAS εύναι να υποςτηρύξει τισ πολύ μικρϋσ, μικρϋσ και μεςαύεσ επιχειρόςεισ και
τουσ επιχειρηματύεσ προκειμϋνου να ενιςχυθεύ η ςερβικό οικονομύα, να υποςτηριχθούν οι ϊμεςεσ επενδύςεισ και η
προώθηςη των εξαγωγών, να αυξηθεύ η φόμη τησ ερβύασ και η περιφερειακό ανϊπτυξη. Η RAS λειτουργεύ ωσ ϋνασ
αξιόπιςτοσ εταύροσ για τισ διεθνεύσ εταιρεύεσ ςε όλο το επενδυτικό τουσ ϋργο για να εξαςφαλύςει τα καλύτερα
αποτελϋςματα. Οι ξϋνοι αγοραςτϋσ που δεςμεύονται για την υψηλότερη ποιότητα μπορούν να βαςύζονται ςτη γνώςη
και την τεχνογνωςύα τησ RAS όταν αναζητούν τον κατϊλληλο προμηθευτό.
ΕΛΕΓΦΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ
Σα δικαιώματα των τύτλων μπορούν ελεύθερα να αποκτώνται και να διατύθενται από εγχώριουσ και αλλοδαπούσ
φυςικϊ πρόςωπα και νομικϊ πρόςωπα, εκτόσ αν ϊλλοσ νόμοσ ορύζει διαφορετικϊ.
Η ερβύα ϋχει οριςμϋνουσ περιοριςμούσ όςον αφορϊ τη ροό ςερβικού ό ξϋνου νομύςματοσ από τη χώρα. Κατϊ την
εύςοδο ςτη χώρα, οι κϊτοικοι και οι μη κϊτοικοι μπορούν ελεύθερα να ειςϊγουν απεριόριςτα ποςϊ ξϋνου και εγχώριου
νομύςματοσ, αλλϊ ποςϊ ϊνω των 10.000 ευρώ πρϋπει να αναφϋρονται ςτην τελωνειακό αρχό. Οι αλλοδαπού μπορούν
ελεύθερα να μεταφϋρουν κεφϊλαια ςτο εξωτερικό, εϊν όλοι οι φόροι ϋχουν καταβληθεύ δεόντωσ ςτη ερβύα. Σα ποςϊ
που υπερβαύνουν τα 10.000 ευρώ μπορούν να επιςτραφούν ςτο εξωτερικό, εϊν αναφϋρθηκαν κατϊ την εύςοδό τουσ ςτη
χώρα. Οι κανονιςμού για την καταπολϋμηςη τησ νομιμοπούηςησ εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ απαιτούν την
αναφορϊ όλων των χρηματοοικονομικών ςυναλλαγών που υπερβαύνουν τα 15.000 ευρώ, καθώσ και όλων των
ςυναλλαγματικών ιςοτιμιών ϊνω των 5.000 ευρώ.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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ΕΝΙΦΤΕΙ
Με ςτόχο την προςϋλκυςη ξϋνων επενδύςεων, θεςπύςτηκε ϋνα ειδικό πακϋτο οικονομικών επιδοτόςεων για εταιρεύεσ
που επενδύουν ςτη ερβύα. Σα οικονομικϊ κύνητρα που περιγρϊφονται κατωτϋρω παρϋχονται ςύμφωνα με το διϊταγμα
για τουσ όρουσ και τη μϋθοδο προςϋλκυςησ ϊμεςων επενδύςεων.
Οι κρατικϋσ επιχορηγόςεισ προορύζονται να χρηςιμοποιηθούν για ϋργα Greenfield και Brownfield ςτουσ ακόλουθουσ
τομεύσ:
• Βιομηχανύα.
• Διεθνεύσ εμπορεύςιμεσ υπηρεςύεσ. και
• Τπηρεςύεσ ξενοδοχεύου ςε περιοχϋσ που χαρακτηρύζονται ωσ περιοχϋσ ςπα.
Οι ακόλουθοι τομεύσ / δραςτηριότητεσ δεν εύναι επιλϋξιμοι για κύνητρα:
• Δραςτηριότητεσ ανϊπτυξησ λογιςμικού, εκτόσ εϊν πραγματοποιούνται με ςκοπό τη βελτύωςη των προώόντων, των
διαδικαςιών παραγωγόσ και των διεθνώσ εμπορεύςιμων υπηρεςιών.
• Δραςτηριότητεσ μεταφορών.
• Δραςτηριότητεσ ςτον ενεργειακό τομϋα.
• Δραςτηριότητεσ εφοδιαςτικόσ ·
• Υιλοξενύα και τυχερϊ παιχνύδια.
• τομεύσ εμπορύου / λιανικόσ · και
• Έργα που αφορούν την παραγωγό ςυνθετικών ινών, ϊνθρακα και χϊλυβα, καπνού και προώόντων καπνού, όπλα και
πυρομαχικϊ, ναυπηγικό (καταςκευό οριςμϋνων εμπορικών πλούων) κ.λπ.
Φορηγούνται μη επιςτρεπτϋα κρατικϊ κεφϊλαια ανϊ νϋα δημιουργούμενη θϋςη εργαςύασ - πρϋπει να δημιουργηθούν
νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ εντόσ τριών ετών από την υποβολό τησ αύτηςησ για παροχό κινότρου (η περύοδοσ αυτό μπορεύ να
παραταθεύ μεταγενϋςτερα ϋωσ 5 ϋτη).
Οι επενδυτϋσ μπορούν να επιλϋξουν τη βϊςη βϊςει τησ οπούασ θα καθοριςτεύ και θα χορηγηθεύ το ποςό των κεφαλαύων
ωσ εξόσ:
• Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ δαπανών για ακύνητα και ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό
• 20% ϋωσ 40% του επιλϋξιμου 2ετούσ ακαθϊριςτου μιςθού για νϋεσ δημιουργούμενεσ θϋςεισ εργαςύασ (με μϋγιςτο
ποςό ανϊ νϋα θϋςη εργαςύασ που κυμαύνεται από 3.000 ϋωσ 7.000 ευρώ).
Οι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ για επενδύςεισ ςε ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα καθορύζονται μϋχρι το 50% του ςυνολικού
επιλϋξιμου κόςτουσ για τισ μεγϊλεσ επιχειρόςεισ και το 100% των ςυνολικών επιλϋξιμων δαπανών για ΜΜΕ.
Εϊν οι επενδυτϋσ αποφαςύςουν να χρηςιμοποιόςουν τα χορηγούμενα κεφϊλαια για την κϊλυψη των επιλϋξιμων
μιςθολογικών δαπανών, μπορεύ να χορηγηθεύ επιπλϋον 10% ϋωσ 30% του ποςού των επιλϋξιμων δαπανών για πϊγια
περιουςιακϊ ςτοιχεύα.
Επιπλϋον, αν το κύνητρο χορηγηθεύ για ϋργα υψηλόσ ϋνταςησ εργατικού δυναμικού (δημιουργούνται τουλϊχιςτον 200
νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ), μπορεύ να χορηγηθεύ επιπλϋον 10% ϋωσ 20% του επιλϋξιμου 2ετούσ ακαθϊριςτου μιςθού για νϋεσ
δημιουργούμενεσ θϋςεισ εργαςύασ, ανϊλογα με τον αριθμό των νϋων κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ.
Σο μϋγιςτο ποςό των κονδυλύων που μπορούν να διατεθούν για την προςϋλκυςη ϊμεςων επενδύςεων καθορύζεται
ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ και τα κριτόρια του παρόντοσ διατϊγματοσ. Κατϊ τον καθοριςμό του ποςού των
κονδυλύων που μπορούν να διατεθούν, λαμβϊνονται υπόψη οι ςωρευτικϋσ προκαθοριςμϋνεσ κρατικϋσ επιχορηγόςεισ,
ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ που διϋπουν τουσ κανόνεσ χορόγηςησ κρατικών επιχορηγόςεων.
Ωσ πρόςθετο όφελοσ για τισ εταιρεύεσ να εξορθολογύςουν τισ δραςτηριότητϋσ τουσ, πολλού δόμοι προςφϋρουν τη
δυνατότητα να λειτουργούν εντόσ καθοριςμϋνων βιομηχανικών ζωνών. Σϋτοιεσ ζώνεσ προςφϋρουν πλεονεκτόματα
όπωσ μια βελτιωμϋνη διαδικαςύα για την απόκτηςη γησ, ευνοώκϋσ γεωγραφικϋσ τοποθεςύεσ και ϋτοιμη προσ χρόςη
υποδομό. την χώρα λειτουργούν 14 ζώνεσ: Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Sabac, Kragujevac, Uzice, Smederevo,
Krusevac, Svilajnac, Apatin, Vranje, Priboj, Βελιγρϊδι και Πύροτ.
Σα ακόλουθα εύναι τα φορολογικϊ οφϋλη μιασ ελεύθερησ ζώνησ:
• Η εύςοδοσ αγαθών ςτην ελεύθερη ζώνη, καθώσ και οι μεταφορϋσ και ϊλλεσ υπηρεςύεσ που ςυνδϋονται ϊμεςα με την
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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εύςοδο αγαθών, ϋχουν μηδενικό ςυντελεςτό ΥΠΑ.
• Η παροχό αγαθών και υπηρεςιών εντόσ τησ ελεύθερησ ζώνησ ϋχει μηδενικό ςυντελεςτό ΥΠΑ.
• Η παροχό ηλεκτρικού ρεύματοσ ό / και αγωγού αερύου ςε χρόςτεσ τησ ελεύθερησ ζώνησ ϋχει μηδενικό ςυντελεςτό
ΥΠΑ.
• Απαλλαγό από την καταβολό τελωνειακών και ϊλλων ειςαγωγικών δαςμών για εμπορεύματα που προορύζονται για
την εκτϋλεςη δραςτηριοτότων και καταςκευόσ εγκαταςτϊςεων ςτην ελεύθερη ζώνη (πρώτεσ ύλεσ, εξοπλιςμόσ, δομικϊ
υλικϊ).
• Εντόσ των ελεύθερων ζωνών, παρϋχεται επύςησ απαλλαγό από οριςμϋνεσ τοπικϋσ αμοιβϋσ και φόροι (τοπικϊ κύνητρα
των δόμων).

ΑΚΙΝΗΣΑ
Ένα ξϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο που αςκεύ επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ ςτη ερβύα μπορεύ να αγορϊςει γη και
κτύρια καταςκευόσ ςτη Δημοκρατύα τησ ερβύασ απαραύτητα για τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ, υπό την
προώπόθεςη τησ αμοιβαιότητασ δηλαδό των όρων των ςυνθηκών ςτισ οπούεσ η ερβύα εύναι ςυμβαλλόμενο μϋροσ. την
πρϊξη, μια ξϋνη οντότητα πρϋπει
(π.χ. θυγατρικό, γραφεύο αντιπροςωπεύασ, υποκατϊςτημα κ.λπ.) προκειμϋνου να αποκτόςουν ϊμεςα ακύνητα. Σα ξϋνα
φυςικϊ πρόςωπα, που δεν αςκούν επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ ςτη ερβύα, μπορούν να αποκτόςουν διαμερύςματα
ό οικιςτικϊ κτύρια ςτη ερβύα, ακριβώσ όπωσ ϋνασ εγχώριοσ πολύτησ, υπό την προώπόθεςη τησ αμοιβαιότητασ. Οι
αλλοδαπού απαγορεύονται ρητϊ να αποκτόςουν ιδιοκτηςύα γεωργικόσ γησ. Ωςτόςο, εϊν ϋνα αλλοδαπό πρόςωπο ό
οντότητα εγκαθιδρύςει μια εταιρεύα ςτη ερβύα, η εταιρύα αυτό αντιμετωπύζεται με τον ύδιο τρόπο όπωσ κϊθε ϊλλοσ
τοπικόσ φορϋασ που αποκτϊ γόπεδα και κτύρια, ανεξϊρτητα από την προϋλευςη του ιδρυτό ό τη μερύδα ελϋγχου του. Ωσ
εκ τούτου, τα ξϋνα πρόςωπα και οντότητεσ μπορούν να κατϋχουν ϋμμεςα ακύνητα ςτη Δημοκρατύα τησ ερβύασ μϋςω
των ερβικών εταιρειών τουσ χωρύσ κανϋναν ιδιαύτερο περιοριςμό.
Οι ακόλουθεσ χώρεσ ϋχουν αυτό το δικαύωμα: Αργεντινό, Αυςτρύα, Αυςτραλύα, Μπαχρϋιν, Βϋλγιο, Μπελύζε, Β-Ε, Βραζιλύα,
Βουλγαρύα, Βρετανικϋσ Παρθϋνοι Νόςοι, Ιαπωνύα, Ιορδανύα, Αρμενύα, Καζακςτϊν, Κύπροσ, Λύβανοσ, Λιθουανύα,
Λιχτενςτϊιν, Λετονύα, Λουξεμβούργο, Ουγγαρύα, Μϊλτα, Μεξικό, Μαρόκο, Μολδαβύα, Πορτογαλύα, Ρουμανύα, Ρωςύα,
ΗΠΑ, ιγκαπούρη, υρύα, λοβακύα, λοβενύα, Σουρκύα, Ουκρανύα, Ουζμπεκιςτϊν, Υινλανδύα, Γαλλύα, Ολλανδύα, Κροατύα,
Μαυροβούνιο, Σςεχύα, Ελβετύα, ουηδύα, Ιςπανύα και ΗΑΕ

3

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Οι ακόλουθεσ εύναι οι ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ για την καταςκευό επενδυτικών ϋργων:
Μορφέσ
εταιρείασ:

εγγραφή ςτο
εμπορικό μητρώο /
νομική οντότητα
Ναι/ναι

Ελάχιςτο
Κεφάλαιο

Μετοχική
Εταιρεία

Ναι/ναι

RSD 3 εκατ.
(25 χιλ ευρώ)

Ναι

Συνεργατική

Ναι/ναι

όχι

Όχι

Ομόρρυθμη
Εταιρεία

Ναι/ναι

όχι

Όχι

Ετερόρρυθμη
Εταιρεία

Ναι/ναι

όχι

Όχι

Εγγεγραμμένο
υποκατάςτημα

Ναι/οχι

όχι

-

Μόνιμη
Εγκατάςταςη

Όχι/οχι

όχι

-

Περιοριςμένησ
Ευθύνησ

RSD 100
(1 euro)

Εταιρεία
μοναδικού
μετόχου
Ναι

Φόροσ
Κεφαλαίου/
τέλη εγγραφήσ
Όχι/
Καταβϊλλεται
τϋλοσ εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλεται
τϋλοσ εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλεται
τϋλοσ εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλεται
τϋλοσ εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλεται
τϋλοσ εγγραφόσ
Όχι/
Καταβϊλλεται
τϋλοσ εγγραφόσ
Όχι/Όχι

Συμβολαιογραφική
πράξη

Φορολογική
ενημερότητα

Εγγραφή ςτη
εφορία

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι/Όχι

-

Ναι

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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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 ερβύα ϋχει επιςόμωσ ϊρει τουσ δαςμούσ ςτισ ειςαγωγϋσ και ςτισ εξαγωγϋσ. Ωςτόςο, οριςμϋνοι φόροι εξακολουθούν
να εφαρμόζονται. Οι μη δαςμολογικού φραγμού με τη μορφό ποςοςτώςεων ειςαγωγόσ καθιερώνονται για να
προςτατεύςουν τισ εθνικϋσ βιομηχανύεσ, αλλϊ ςτην πραγματικότητα να προςτατεύουν τα μονοπώλια που διαχειρύζονται
ϊτομα κοντϊ ςτην κυβϋρνηςη. Σο 2002, οι φόροι που εφαρμόςτηκαν περιελϊμβαναν δαςμούσ (9-30%, μϋςοσ όροσ 9,4),
φόροι ειςαγωγόσ (1-9%), τελωνειακϊ τϋλη (1%), επιβϊρυνςη για οριςμϋνα γεωργικϊ προώόντα, εποχιακού φόροι
ειςαγωγόσ (20% καθόκοντα (5-70%). Η ερβύα δημιούργηςε ελεύθερεσ ζώνεσ ςτισ περιοχϋσ Smederrevo, Kovin, Nis,
Βελιγρϊδι, Νόβι αντ, αμπϊκ, Παχόβο, μόμπο, ρϋμςκα Μιτρόβιτςα, ουπότιτςα και Ζρενιϊνιν.
Βαςικοί Εμπορικοί Εταίροι ερβίασ:
Φώρα-ΠεριοχόΕξαγωγϋσΕιςαγωγϋσ
ΕΕ
58%
45%
CEFTA*
37%
23%
Λοιπϋσ Φώρεσ 5%
32%

Source: Serbian Ministry of Agriculture
*CEFTA: Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and UNMIK (Kosovo)

ΣΤΠΟΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ ΣΗΝ ΕΡΒΙΑ
Οι ξϋνεσ νομικϋσ οντότητεσ ενςωματώνουν μια εταιρεύα με τη μορφό:
• Μετοχικό εταιρεύα (a.d.)
• Εταιρεύα περιοριςμϋνησ ευθύνησ (d.o.o.)
• Εταιρεύα περιοριςμϋνησ ευθύνησ (k.d.)
• Γενικό εταιρικό ςχϋςη (o.d.).
Ο πιο ςυνηθιςμϋνοσ και πρακτικόσ τύποσ εταιρεύασ εύναι μια εταιρεύα περιοριςμϋνησ ευθύνησ, η οπούα απαιτεύ μόνο 100
RSD για την ενςωμϊτωςη (κϊτω από 1,00 ευρώ).
Οι επιχειρόςεισ μπορούν επύςησ να καταχωρηθούν ωσ:
• Επιχειρηματύεσ
• Αντιπροςωπευτικϊ γραφεύα
• Κλαδια δεντρου
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ
Για την ευκολύα τησ ϋναρξησ μιασ νϋασ επιχεύρηςησ, η ερβύα κατατϊςςεται 43 ςτον κατϊλογο τησ Παγκόςμιασ
Σρϊπεζασ για την επιχειρηματικό δραςτηριότητα το 2018, που εύναι μια πραγματικό αύξηςη ςε ςχϋςη με πϋρυςι, με την
πιο ςημαντικό μεταρρύθμιςη που καταγρϊφονται ςτουσ τομεύσ τησ ϋκδοςησ οικοδομικών αδειών και την ευκολύα
καταβολόσ φόρων. Σα πλεονεκτόματα τησ ερβύασ εύναι η ςύντομη χρονικό περύοδοσ και το χαμηλό κόςτοσ που
ςυνδϋεται με την ϋναρξη μιασ νϋασ επιχεύρηςησ.
Η εγγραφό μιασ εταιρεύασ μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ μη απαιτητικό και χρονοβόρα. Γενικϊ, υπϊρχουν πολλϊ βόματα ςτη
διαδικαςύα εγκατϊςταςησ και εγγραφόσ επιχεύρηςησ ςτη ερβύα. Η διαδικαςύα εγγραφόσ ϋχει ωσ εξόσ:
1) Ενημϋρωςη του καταςτατικού. Η επιτούχιςη πραγματοποιεύται ενώπιον του δημόςιου ςυμβολαιογρϊφου, με βϊςη
την εξουςιοδοτημϋνη πληρεξουςιότητα. Παρακαλεύςτε να ςημειώςετε ότι μπορεύ να απαιτεύται apostil ό πλόρησ
νομιμοπούηςη τησ εξουςιοδότηςησ, εκτόσ εϊν υπϊρχει υπογραφό διμερούσ ςυμφωνύασ με τη χώρα προϋλευςησ:
- Ο χρόνοσ που απαιτεύται για την επικύρωςη του καταςτατικού θα πρϋπει να ολοκληρωθεύ εντόσ μύασ ημϋρασ μετϊ την
απόκτηςη τησ απαιτούμενησ πληρεξουςιότητασ.
- Σο διοικητικό κόςτοσ που ςυνδϋεται με την εξουςιοδότηςη μπορεύ να διαφϋρει ανϊλογα με το εύδοσ του μετοχικού
κεφαλαύου τησ εταιρεύασ, τον αριθμό των υπογραφόντων και τα ςυμβολαιογραφικϊ αντύγραφα.
2) Σϋλη εγγραφόσ:
- Ο χρόνοσ που απαιτεύται για την καταβολό του τϋλουσ εγγραφόσ εύναι μύα ημϋρα
- Σο τϋλοσ διοικητικόσ ενςωμϊτωςησ εύναι 5.900 RSD (4.900 RSD + 1.000 RSD)
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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3) Παροχό απόφαςησ για την ύδρυςη τησ εταιρεύασ από το αρμόδιο εμπορικό μητρώο, λόψη αριθμών πιςτοποιητικού
καταχώρηςησ και αριθμού φορολογικού μητρώου
- Ο χρόνοσ για να ολοκληρωθεύ αυτό εύναι πϋντε ημϋρεσ μετϊ την υποβολό τησ αύτηςησ ενςωμϊτωςησ, εϊν όλα τα
ϋγγραφα εύναι ςε τϊξη

- Σο διοικητικό τϋλοσ εγγραφόσ περιλαμβϊνει την απόκτηςη αριθμού πιςτοποιητικού εγγραφόσ και αριθμό
φορολογικού μητρώου
4) φραγύδα και ςφραγύδα:
- Ο χρόνοσ για να ολοκληρωθεύ αυτό εύναι μια μϋρα
- Σο ςχετικό κόςτοσ εύναι 1.500 RSD - 3.000 RSD
5) Εγγραφεύτε ςτην τοπικό φορολογικό αρχό:
- Ο χρόνοσ για να ολοκληρωθεύ αυτό εύναι πϋντε ημϋρεσ
- Σο διοικητικό τϋλοσ εγγραφόσ περιλαμβϊνει την απόκτηςη αριθμού πιςτοποιητικού εγγραφόσ και αριθμό
φορολογικού μητρώου

4

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΡΓΑΙΑ
Η ερβύα διαθϋτει ϋνα πολύ μορφωμϋνο εργατικό δυναμικό, το οπούο εύναι πολύ φθηνό ςε ςύγκριςη με ϊλλεσ
ευρωπαώκϋσ χώρεσ.
Η ςερβικό εργαςύα ςτον 21ο αιώνα ακολουθεύ τισ ςύγχρονεσ τϊςεισ και πολλού νϋοι τώρα ςπουδϊζουν ςτο εξωτερικό.
Αυτό αυξϊνει το επύπεδο των γνώςεών τουσ κατϊ την επιςτροφό τουσ, ειδικϊ για τισ ξϋνεσ γλώςςεσ.
Σο 2015 το εργατικό δυναμικό εκτιμϊται ςε 3,1 εκατομμύρια. Σο 19,4% εργϊςτηκε ςτη γεωργύα, το 24,4% ςτη
βιομηχανύα και το 56,2% ςτισ υπηρεςύεσ. Σο ποςοςτό ανεργύασ όταν διψόφιο ςε ολόκληρη τη μετακομμουνιςτικό
εποχό, φτϊνοντασ ςτο μϋγιςτο περύπου 25% κατϊ τα πρώτα και τα τϋλη τησ δεκαετύασ του 2000. Έκτοτε, το ποςοςτό
μειώθηκε ςημαντικϊ, με τη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ κυρύωσ ςτον ιδιωτικό τομϋα, φθϊνοντασ το 14,7% το
2017.
ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ
Οι ςχϋςεισ μεταξύ εργοδοτών και εργαζομϋνων ςτη ερβύα διϋπονται κυρύωσ από το εργατικό δύκαιο. Τπϊρχουν επύςησ
και ϊλλα ιδρύματα που εύναι υπεύθυνα για την προςταςύα των δικαιωμϊτων των εργαζομϋνων.
Η ςύμβαςη εργαςύασ μπορεύ να ςυνϊπτεται για αόριςτη ό οριςμϋνη διϊρκεια. Η ςύμβαςη εργαςύασ ςυνϊπτεται πριν
αρχύςει η εργαςύα και εγγρϊφωσ. Η ςύμβαςη πρϋπει να περιλαμβϊνει τον τύπο και το επύπεδο των προςόντων του
εργαζομϋνου, τον τύπο και την περιγραφό των θϋςεων εργαςύασ που πρϋπει να εκτελεςτούν, τον τόπο τησ
απαςχόληςησ, το ύψοσ του βαςικού μιςθού και τα ςτοιχεύα για τον προςδιοριςμό των περιθωριακών παροχών.
ΤΝΕΙΥΟΡΕ ΣΩΝ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ
Ο νόμοσ για τη ςυνταξιοδότηςη και την αςφϊλιςη αναπηρύασ ρυθμύζει την υποχρεωτικό αςφϊλιςη ςύνταξησ και
αναπηρύασ. Η αςφϊλιςη ςυνταξιοδότηςησ και αναπηρύασ εξαςφαλύζει δικαιώματα ςε οριςμϋνεσ παροχϋσ ςε περιπτώςεισ
ςυγκεκριμϋνων κινδύνων που ορύζει ο νόμοσ.
ΑΥΑΛΕΙΑ ΤΓΕΙΑ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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Ο τομϋασ τησ αςφϊλιςησ υγεύασ ρυθμύζεται από τον νόμο περύ αςφϊλιςησ υγεύασ, τον νόμο περύ υγειονομικόσ
περύθαλψησ και ϊλλουσ νόμουσ. Ο νόμοσ περύ αςφϊλιςησ υγεύασ ορύζει τον κύκλο των ςυνειςφερόντων, καθώσ και το
πεδύο και το περιεχόμενο των δικαιωμϊτων ςτο πλαύςιο του ςυςτόματοσ υποχρεωτικόσ αςφϊλιςησ υγεύασ, με ςτόχο
την παροχό κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ πολύτεσ τησ ερβύασ.
ΑΥΑΛΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ
Ο νόμοσ για την αςφϊλιςη τησ απαςχόληςησ και τησ ανεργύασ και ϊλλοι νόμοι ρυθμύζουν τον τομϋα τησ αςφϊλιςησ
ανεργύασ. Η υποχρεωτικό αςφϊλιςη ανεργύασ εξαςφαλύζει το δικαύωμα ςε χρηματικό παροχό, το δικαύωμα ςε αςφϊλιςη
υγεύασ και το δικαύωμα ςυνταξιοδότηςησ και αςφϊλιςησ αναπηρύασ, καθώσ και ϊλλα δικαιώματα ςύμφωνα με το νόμο.

ΕΡΓΟΔΟΣΗ
12%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
14%

Αςφϊλεια υγεύασ

5.15%

5.15%

Ειςφορϋσ ανεργύασ

0.75%

0.75%

17.9%

19.9%

Αςφϊλιςη ςύνταξησ και
αναπηρύασ

υνολικϋσ ςυνειςφορϋσ

Η ονομαςτικό αξύα του μιςθού χρηςιμοποιεύται ωσ βϊςη από την οπούα αφαιρεύται το ςταθερό ποςό των 15.000 RSD.
Αυτό η μειωμϋνη βϊςη χρηςιμοποιεύται για τον φόρο ειςοδόματοσ ύψουσ 10% και αφορϊ τουσ υπαλλόλουσ.
ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Απαιτούνται ϊδειεσ εργαςύασ για αλλοδαπούσ που απαςχολούνται ςτη ερβύα και ϋχουν διϊρκεια ιςχύοσ τριών ϋωσ
δώδεκα μηνών. Μια αύτηςη για ϊδεια εργαςύασ υποβϊλλεται αυτοπροςώπωσ ό με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο ςτην
Εθνικό Τπηρεςύα Απαςχόληςησ ςτο Βελιγρϊδι. Ο μϋςοσ χρόνοσ για την απόκτηςη ϊδειασ εργαςύασ εύναι δύο ημϋρεσ. Οι
ϊδειεσ εργαςύασ μπορούν να ανανεωθούν χωρύσ εμπόδια και η διαδικαςύα εύναι ύδια με την πρώτη εφαρμογό.
Σα βόματα για την απόκτηςη ϊδειασ εργαςύασ εύναι:
• Σην ϋκδοςη προςωρινόσ ϊδειασ διαμονόσ από τα θϋματα του Τπουργεύου Εςωτερικών
• Εφαρμογό από την εταιρεύα
• Εφαρμογό από το ϊτομο
• Άδεια εργαςύασ που εκδύδεται από την Εθνικό Τπηρεςύα Απαςχόληςησ.
Ένασ αλλοδαπόσ μπορεύ να υπογρϊψει τη ςύμβαςη εργαςύασ χωρύσ ϊδεια εργαςύασ (αλλϊ με ϊδεια προςωρινόσ
διαμονόσ), με βϊςη την εκτϋλεςη εργαςιών εμπειρογνωμόνων, που καθορύζονται από υφιςτϊμενεσ ςυμφωνύεσ για
επιχειρηματικό ςυνεργαςύα, μακροπρόθεςμη ςυνεργαςύα ςτον τομϋα τησ μεταπούηςησ, μεταφορϊ τεχνολογύασ ό / και
ξϋνεσ επενδύςεισ.
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ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η φορολογικό διούκηςη τησ ερβύασ διεξϊγεται από μια διοικητικό οργϊνωςη ςτο Τπουργεύο Οικονομικών.
Οι κϊτοικοι φόρου ςτη ερβύα εύναι υποχρεωμϋνοι να καταβϊλλουν ςερβικούσ φόρουσ για το παγκόςμιο ειςόδημϊ τουσ
Οι μη φορολογικού κϊτοικοι ςτη ερβύα εύναι υποχρεωμϋνοι να καταβϊλλουν φόρο μόνο για το ειςόδημα που
προϋρχεται από τη ερβύα.
Σα ϊτομα θα θεωρούνται φορολογικού κϊτοικοι:
• Εϊν ϋχουν ϋδρα ςτη ερβύα ό το κϋντρο ζωτικού ενδιαφϋροντόσ τουσ εύναι ςτη ερβύα. ό
• Εϊν παραμεύνουν ςτη ερβύα για 183 ημϋρεσ ό περιςςότερο ςε δωδεκϊμηνη περύοδο, αρχύζει ό λόγει το αντύςτοιχο
φορολογικό ϋτοσ.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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Ο ςυντελεςτόσ του φόρου ειςοδόματοσ των επιχειρόςεων ςτη ερβύα εύναι μεταξύ των χαμηλότερων ςτην Ευρώπη και
βρύςκεται ςόμερα ςτο 15%.
Οι εταιρεύεσ κατοικύασ εύναι εταιρεύεσ που ϋχουν ςυςταθεύ ό ϋχουν τον τόπο αποτελεςματικόσ διαχεύριςησ ό ελϋγχου ςτη
ερβύα. Μια ημεδαπό εταιρύα φορολογεύται με βϊςη το παγκόςμιο φορολογητϋο ειςόδημϊ τησ. Οι μη κϊτοικοι εταιρύεσ
φορολογούνται από το ειςόδημα που προϋρχεται από τη ςερβικό προϋλευςό τουσ από τη μόνιμη εγκατϊςταςη τουσ. Η
παρακρϊτηςη φόρου ειςπρϊττεται ςτα παθητικϊ ειςοδόματα των κατούκων αλλοδαπόσ (μερύςματα, τόκοι,
δικαιώματα), αλλϊ και ςτα ενεργητικϊ ϋςοδα από επιχειρόςεισ, όπωσ η μύςθωςη ακινότων ό κινητών αγαθών ςτο
ϋδαφοσ τησ ερβύασ και οριςμϋνεσ υπηρεςύεσ που παρϋχονται ςε ςερβικϊ νομικϊ πρόςωπα.
Ένασ ξϋνοσ εταιρικόσ επενδυτόσ μπορεύ να δραςτηριοποιηθεύ ςτη ερβύα με ϋναν ό περιςςότερουσ από τουσ
ακόλουθουσ τρόπουσ, καθϋνασ από τουσ οπούουσ ϋχει διαφορετικϋσ φορολογικϋσ επιπτώςεισ:
• Η απόκτηςη τησ ερβικόσ περιουςύασ χωρύσ την ενεργό ςυμμετοχό ςε εμπόριο ό επιχεύρηςη που βαςύζεται ςτη ερβύα
• Ση δημιουργύα αντιπροςωπευτικού γραφεύου ςτη ερβύα, το οπούο θα εκτελεύ προκαταρκτικϋσ και
προπαραςκευαςτικϋσ δραςτηριότητεσ για την ϋδρα του.
• Ση δημιουργύα ενόσ γραφεύου υποκαταςτόματοσ τησ ερβύασ, το οπούο θα αςκεύ ενεργό επιχειρηματικό
δραςτηριότητα
• Ση δημιουργύα θυγατρικόσ.
ΥΟΡΟΙ ΚΑΣΑΦΩΡΗΗ
Μερύςματα - Σα μερύςματα που καταβϊλλει μια ημεδαπό νομικό οντότητα ςε μια μη εγκατεςτημϋνη νομικό οντότητα
υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου 20%, εκτόσ εϊν ο ςυντελεςτόσ μειωθεύ βϊςει φορολογικόσ ςύμβαςησ.
Σόκοι - Οι τόκοι που καταβϊλλονται από νομικό πρόςωπο εγκατεςτημϋνο ςε μη εγκατεςτημϋνη νομικό οντότητα
υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου 20%, εκτόσ εϊν ο ςυντελεςτόσ μειωθεύ βϊςει φορολογικόσ ςύμβαςησ. Οι πληρωμϋσ
που πραγματοποιούνται ςε μια νομικό οντότητα από προνομιακό φορολογικό δικαιοδοςύα υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη
φόρου 25%.
Δικαιώματα - Σα δικαιώματα που καταβϊλλονται από νομικό πρόςωπο εγκατεςτημϋνο ςε μη εγκατεςτημϋνη νομικό
οντότητα υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου 20%, εκτόσ εϊν ο ςυντελεςτόσ μειωθεύ βϊςει φορολογικόσ ςύμβαςησ. Οι
πληρωμϋσ που πραγματοποιούνται ςε μια νομικό οντότητα από μια προτιμηςιακό φορολογικό δικαιοδοςύα υπόκεινται
ςε παρακρϊτηςη φόρου 25%.
Τπηρεςύεσ - Σϋλη εξυπηρϋτηςησ που καταβϊλλονται από νομικό πρόςωπο εγκατεςτημϋνο ςε μη εγκατεςτημϋνο νομικό
πρόςωπο για ϋρευνα αγορϊσ, λογιςτικό ϋλεγχο και λογιςτικό, καθώσ και υπηρεςύεσ ςτον τομϋα των νομικών και
επιχειρηματικών ςυμβουλών, ανεξαρτότωσ του τόπου όπου παρϋχονται ό χρηςιμοποιούνται αυτϋσ οι υπηρεςύεσ,
υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου 20%, εκτόσ εϊν προβλϋπεται ϊλλωσ από μια φορολογικό ςύμβαςη. Σα τϋλη
εξυπηρϋτηςησ που καταβϊλλονται ςε νομικό οντότητα από προνομιακό φορολογικό δικαιοδοςύα υπόκεινται ςε
παρακρϊτηςη φόρου 25%, ανεξϊρτητα από τον τύπο τησ υπηρεςύασ.
Άλλεσ - Οι πληρωμϋσ που καταβϊλλονται ςε μη εγκατεςτημϋνο νομικό πρόςωπο για τη μύςθωςη κινητών ό ακινότων
που βρύςκονται ςτη ερβύα υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου 20%, εκτόσ εϊν ο ςυντελεςτόσ μειωθεύ βϊςει
φορολογικόσ ςύμβαςησ.
Οι πληρωμϋσ που πραγματοποιούνται ςε μια νομικό οντότητα από προνομιακό φορολογικό δικαιοδοςύα υπόκεινται ςε
παρακρϊτηςη φόρου 25%.
ΜΗ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΣΗ ΕΡΒΙΑ
Οι μη κϊτοικοι εταιρύεσ που αςκούν δραςτηριότητεσ μϋςω μόνιμησ εγκατϊςταςησ φορολογούνται με τουσ ύδιουσ
ςυντελεςτϋσ με τισ τοπικϋσ εταιρεύεσ, επύ του ειςοδόματοσ που αποδύδεται ςτην εν λόγω μόνιμη εγκατϊςταςη.
Σα κϋρδη που αποδύδονται ςτη μόνιμη εγκατϊςταςη θα υπόκεινται ςε φόρο ειςοδόματοσ εταιρειών 15%. Δεν
επιβϊλλεται φόροσ εμβϊςματοσ ςτην ανϊληψη του ειςοδόματοσ για τη μόνιμη εγκατϊςταςη ςτην ιδρυτικό οντότητα
ςτο εξωτερικό. Ειδικϊ καθεςτώτα μπορούν να ιςχύουν για νομικϊ πρόςωπα από τισ προτιμηςιακϋσ φορολογικϋσ αρχϋσ.
ΥΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟ ΕΙΟΔΗΜΑ
Σο φορολογητϋο ειςόδημα περιλαμβϊνει τόςο το επιχειρηματικό ειςόδημα όςο και τα κεφαλαιακϊ κϋρδη. Η
φορολογικό βϊςη βαςύζεται ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων, προςαρμοςμϋνη για φορολογικούσ ςκοπούσ ςτον
φορολογικό ιςολογιςμό.
ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΛΑΥΡΤΝΕΙ
Υορολογικϋσ ελαφρύνςεισ εύναι διαθϋςιμεσ για «Μεγϊλεσ Εταιρεύεσ Επενδυτών», οι οπούεσ ςτη ςυνϋχεια απαλλϊςςονται
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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από τον φόρο ειςοδόματοσ εταιρειών ανϊλογα με την επϋνδυςό τουσ για περύοδο δϋκα ετών από το πρώτο ϋτοσ κατϊ το
οπούο δηλώνουν φορολογητϋο ειςόδημα εϊν:
• επενδύουν ςε πϊγια περιουςιακϊ ςτοιχεύα ποςό που υπερβαύνει το 1 διςεκατομμύριο διςεκατομμύρια (περύπου 8,2
εκατομμύρια ευρώ), και
• Προςλαμβϊνουν τουλϊχιςτον 100 επιπλϋον υπαλλόλουσ πλόρουσ απαςχόληςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ επενδυτικόσ
περιόδου.
ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΑΠΩΛΕΙΑ
Η φορολογικό ζημύα που αποτιμϊται ςτη φορολογικό δόλωςη μπορεύ να μεταφερθεύ και να αντιςταθμιςτεύ από τα
μελλοντικϊ κϋρδη για περύοδο πϋντε ετών. Οι κεφαλαιακϋσ απώλειεσ μπορούν επύςησ να μεταφερθούν για πϋντε ϋτη. Οι
κανονικϋσ ζημύεσ δεν μπορούν να αντιςταθμύςουν τα κεφαλαιακϊ κϋρδη και οι κεφαλαιακϋσ απώλειεσ δεν μπορούν να
αντιςταθμύςουν τα κανονικϊ κϋρδη.
ΚΕΡΔΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ
Σα κεφαλαιακϊ κϋρδη που αξιολογούνται από εταιρεύεσ κατούκουσ υπόκεινται ςτο γενικό ςυντελεςτό φόρου
ειςοδόματοσ 15% και δηλώνονται ςτην επιςτροφό φόρου ειςοδόματοσ εταιρειών. Σα κεφαλαιουχικϊ κϋρδη των μη
εγκατεςτημϋνων νομικών προςώπων υπόκεινται ςε φορολογικό ςυντελεςτό 20%, εκτόσ εϊν προβλϋπεται διαφορετικϊ
από μια ιςχύουςα φορολογικό ςύμβαςη. Ο φόροσ κεφαλαιουχικών κερδών για μη κατούκουσ οντότητεσ καταβϊλλεται
βϊςει τησ φορολογικόσ εκτύμηςησ.
ΥΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Υόροσ ακύνητησ περιουςύασ χρεώνεται ςε ακύνητα που βρύςκονται ςτη ερβύα. Η φορολογικό βϊςη εξαρτϊται από τον
τύπο του φορολογούμενου και από το αν ο φορολογούμενοσ διατηρεύ τα βιβλύα με βϊςη το μοντϋλο των εύλογων αξιών.
Ο ςυντελεςτόσ φόρου εξαρτϊται από την τοποθεςύα του ακινότου, αλλϊ δεν πρϋπει να υπερβαύνει το 0,4%.
ΥΟΡΟ ΜΕΣΑΥΟΡΑ
Υόροσ με ςυντελεςτό 2,5% ιςχύει για τη μεταβύβαςη ακινότου εξ επαχθούσ αιτύασ, περιλαμβανομϋνησ τησ ακύνητησ
περιουςύασ, τησ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ κ.λπ. Η φορολογικό νομοθεςύα περύ περιουςύασ προβλϋπει εξαιρϋςεισ ςε
οριςμϋνεσ περιπτώςεισ (π.χ. εϊν ο ΥΠΑ οφεύλεται κατϊ τη μεταφορϊ, δεν οφεύλεται φόροσ μεταβύβαςησ). ςτον περύ
Υορολογύασ Ακύνητησ Περιουςύασ, δηλαδό τη μεταβύβαςη ακύνητησ περιουςύασ, πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ κ.λπ., όπου δεν
χρεώνεται ΥΠΑ.
ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
Ανϊλογα με τον τύπο του προςωπικού ειςοδόματοσ που αποκτϊ ο φορολογούμενοσ, εξαρτϊται ο εφαρμοςτϋοσ
φορολογικόσ ςυντελεςτόσ.
Ο φόροσ ειςοδόματοσ φυςικών προςώπων εύναι η υποχρϋωςη των ατόμων με διαφορετικϋσ πηγϋσ εςόδων που
παρϊγονται καθ 'όλη τη διϊρκεια του ημερολογιακού ϋτουσ. Σο φορολογητϋο ειςόδημα περιλαμβϊνει ϋςοδα από την
απαςχόληςη, από αυτοαπαςχόληςη, δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ, ειςόδημα από κεφϊλαιο,
ϋςοδα από ενούκια, ειςόδημα από κεφαλαιουχικό κϋρδοσ και ϊλλα ϋςοδα.
Οι φορολογούμενοι εύναι φορολογικού κϊτοικοι τησ ερβύασ όςον αφορϊ το παγκόςμιο ειςόδημϊ τουσ και μη κατούκουσ
ςε ςχϋςη με το ειςόδημα που προϋρχεται από τη ερβύα.
ΕΣΗΙΟ ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
Με την υποβολό ετόςιασ δόλωςησ φορολογύασ ειςοδόματοσ, εύναι όλοι οι φορολογούμενοι ςτη ερβύα (φορολογικού
κϊτοικοι και μη κϊτοικοι) εϊν το ςυνολικό καθαρό ειςόδημϊ τουσ (ςε παγκόςμιο επύπεδο για φορολογικούσ κατούκουσ
και ϋρβουσ που προϋρχονται από μη κατούκουσ) κατϊ το ημερολογιακό ϋτοσ υπερβαύνει το μη φορολογητϋο όριο μϋςου
ετόςιου μιςθού ςτη ερβύα.
Σα ειςοδόματα που υπόκεινται ςτον ετόςιο φόρο ειςοδόματοσ περιλαμβϊνουν το ειςόδημα που προκύπτει από την
απαςχόληςη (μιςθόσ και παροχϋσ ςε χρόμα και εύδοσ), καθώσ και ειςοδόματα από ϊλλεσ πηγϋσ (ειςόδημα από
αυτοαπαςχόληςη, ειςόδημα από δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ, ϋςοδα από μύςθωςη, , ειςόδημα
αθλητών, ϊλλα ειςοδόματα). Σα ϋςοδα από τόκουσ και μερύςματα και κεφαλαιακϊ κϋρδη εξαιρούνται από την ετόςια
φορολογύα ειςοδόματοσ.
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΔΡΒΙΑ
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Επιπλϋον, ο φορολογούμενοσ ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει τισ ακόλουθεσ μειώςεισ:
• Προςωπικό αφαύρεςη - 40% του μϋςου ετόςιου μιςθού που καταβϊλλεται ςτη ερβύα
• Αφαύρεςη για τα μϋλη τησ οικογϋνειασ που υποςτηρύζονται - 15% του μϋςου ετόςιου μιςθού που καταβϊλλεται ςτη
ερβύα Οι εκπτώςεισ δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του φορολογητϋου ειςοδόματοσ.
Ο ετόςιοσ φόροσ ειςοδόματοσ ειςπρϊττεται με ςυντελεςτό 10% ό 15% για κϊποιο επύπεδο ειςοδόματόσ ςασ.
Υορολογητϋα εύναι μόνο το τμόμα του ςυνολικού καθαρού ειςοδόματοσ που υπερβαύνει το μη φορολογητϋο ποςό.
ΑΛΛΟΙ ΥΟΡΟΙ
ΥΟΡΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Ο ςυντελεςτόσ φορολογύασ ακινότων εξαρτϊται από το αν ο φορολογούμενοσ τηρεύ επαγγελματικϊ αρχεύα. Για τουσ
φορολογούμενουσ που τηρούν επαγγελματικϊ αρχεύα, ο ςυντελεςτόσ φορολογύασ ακινότων ανϋρχεται ςτο 0,4%. Για
τουσ φορολογούμενουσ που δεν τηρούν επαγγελματικϊ αρχεύα, ο ςυντελεςτόσ φόρου ακύνητησ περιουςύασ εύναι
προοδευτικόσ και εξαρτϊται από τη φορολογικό βϊςη.
Γενικϊ, ο φόροσ περιουςύασ επιβαρύνεται με ακύνητα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που βρύςκονται ςτο ϋδαφοσ τησ ερβύασ,
δηλαδό με δικαιώματα ιδιοκτηςύασ, μακροχρόνια μύςθωςη διαμερύςματοσ ό οικιςτικού κτιρύου (για περύοδο μεγαλύτερη
του ενόσ ϋτουσ), δικαύωμα χρόςησ και χρόςησ ακύνητησ περιουςύασ το ακύνητο θεωρεύται οικιςτικό και εμπορικό κτύριο,
χώρουσ γραφεύων, γκαρϊζ, ϊλλα κτύρια και γη (γόπεδα καταςκευόσ, γεωργικϋσ εκτϊςεισ, αγροτεμϊχια, δαςικϋσ εκτϊςεισ
και ϊλλα εύδη γησ).
Υορολογικοί δείκτεσ
Υορολογική Βάςη
Έωσ RSD(δηνϊρια)
10,000,000
RSD 10,000,000–25,000,000
RSD 25,000,000–50,000,000

Υορολογικόσ Δείκτησ
Up to 0.4%
RSD 40,000 + 0.6% για ποςϊ ϊνω RSD 10,000,000
RSD 130,000 + 1% για ποςϊ ϊνω RSD 25,000,000

Πϊνω από RSD 50,000,000

RSD 380,000 + 2% για ποςϊ ϊνω RSD 50,000,000

ΥΟΡΟ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΥΠΑ)
Ο ΥΠΑ εύναι νομικό ό φυςικό πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομϋνησ μιασ αλλοδαπόσ εταιρεύασ που πραγματοποιεύ
ανεξϊρτητεσ παραδόςεισ αγαθών ό / και υπηρεςιών κατϊ την ϊςκηςη επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ.
Ο φόροσ προςτιθϋμενησ αξύασ (ΥΠΑ) επιβϊλλεται για την παροχό αγαθών και υπηρεςιών ςτη ερβύα και για την
ειςαγωγό αγαθών με γενικό ςυντελεςτό 20%. Τπϊρχουν και οριςμϋνεσ παροχϋσ που φορολογούνται με ειδικό
ςυντελεςτό 10% για κοινωνικούσ λόγουσ (τρόφιμα, φϊρμακα, μπρικϋτεσ και ςφαιρύδια), μεταβύβαςη του δικαιώματοσ
διϊθεςησ ςε οικιςτικϊ ακύνητα (οικιςτικϊ κτύρια καθώσ και κτόματα εντόσ αυτών) κλπ.
Η βϊςη ΥΠΑ για την παροχό αγαθών και υπηρεςιών εύναι το ποςό τησ αντιπαροχόσ (ςε χρόμα, αντικεύμενα ακινότων ό
υπηρεςιών) που ειςπρϊττει ό πρϋπει να ειςπρϊξει ο πληρωτόσ ΥΠΑ για τα παραδιδόμενα αγαθϊ ό τισ παρεχόμενεσ
υπηρεςύεσ. Η βϊςη ΥΠΑ περιλαμβϊνει επύςησ:
1) ειδικού φόροι κατανϊλωςησ, τελωνειακού δαςμού και ϊλλοι ειςαγωγικού δαςμού, καθώσ και ϊλλα δημόςια ϋςοδα,
εκτόσ από τον ΥΠΑ ·
2) Όλα τα βοηθητικϊ ϋξοδα που ο προμηθευτόσ χρεώνει ςτον παραλόπτη των αγαθών ό των υπηρεςιών.
Η βϊςη ΥΠΑ δεν περιλαμβϊνει εκπτώςεισ και ϊλλεσ μειώςεισ τιμών που χορηγούνται κατϊ τη ςτιγμό τησ παρϊδοςησ
αγαθών ό υπηρεςιών.
Από την ϊλλη πλευρϊ, υπϊρχουν οριςμϋνεσ ςυναλλαγϋσ που απαλλϊςςονται από τον ΥΠΑ και ϊλλεσ με μηδενικό
ςυντελεςτό βϊςει του Νόμου για τον Υόρο Προςτιθϋμενησ Αξύασ.
Οι ακόλουθεσ ςυναλλαγϋσ εύναι μηδενικού επιτοκύου (με δικαύωμα ϋκπτωςησ ΥΠΑ επύ των ειςροών):
• Εξαγωγό αγαθών.
• Ειςαγωγό εμπορευμϊτων ςε ζώνη ελεύθερων ςυναλλαγών, μεταφορϋσ και ϊλλεσ υπηρεςύεσ που ςυνδϋονται ϊμεςα με
αυτό την εύςοδο και εμπορύα αγαθών και υπηρεςιών εντόσ τησ ζώνησ ελεύθερων ςυναλλαγών.
• Εμπόριο εμπορευμϊτων που τελούν υπό καθεςτώσ τελωνειακόσ αποταμύευςησ.
• Μεταφορϋσ και ϊλλεσ υπηρεςύεσ που ςυνδϋονται ϊμεςα με εξαγωγϋσ, διαμετακόμιςη ό προςωρινϋσ ειςαγωγϋσ αγαθών.
• Σα εμπορεύματα που ειςϊγονται προςωρινϊ και ςτη ςυνϋχεια εξϊγονται ςτο πλαύςιο του τελωνειακού καθεςτώτοσ,
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καθώσ και εμπορεύματα που υπϊγονται ςτο τελωνειακό καθεςτώσ τελειοπούηςησ προσ επανεξαγωγό με εφαρμογό
ςυςτόματοσ αναβολόσ.
Οι ακόλουθεσ ςυναλλαγϋσ απαλλϊςςονται (χωρύσ δικαύωμα ϋκπτωςησ του ΥΠΑ επύ των ειςροών):
• Σραπεζικϋσ, χρηματοδοτικϋσ και αςφαλιςτικϋσ υπηρεςύεσ.
• Προμόθεια γησ (γεωργικϋσ, δαςικϋσ, εργοταξιακϋσ - με ό χωρύσ καταςκευϋσ), καθώσ και τη μύςθωςη τϋτοιων εκτϊςεων.
• Προμόθεια κτιρύων εκτόσ από την πρώτη μεταβύβαςη του δικαιώματοσ διϊθεςησ νεόδμητων κτιρύων όπου
ςυμφωνόθηκε μεταξύ δύο καταχωρημϋνων ΥΠΑ οντοτότων ότι ο ΥΠΑ θα υπολογιςτεύ για την παροχό αυτό, υπό την
προώπόθεςη ότι ο αγοραςτόσ μπορεύ να εκπϋςει πλόρωσ τον ΥΠΑ τησ παραγωγόσ ωσ ειςροό ΔΕΞΑΜΕΝΗ;
• Μεταβύβαςη μετοχών, τύτλων, ταχυδρομικών τύτλων.
• Τγειονομικϋσ και εκπαιδευτικϋσ υπηρεςύεσ.
• Παροχό αγαθών και υπηρεςιών για τισ οπούεσ ο πληρωτόσ ΥΠΑ δεν εύχε το δικαύωμα ϋκπτωςησ του ΥΠΑ επύ των
ειςροών κλπ.
Οι περιςςότεροι ϋρβοι φορολογούμενοι υποχρεούνται να υποβϊλλουν δηλώςεισ ΥΠΑ ςε μηνιαύα βϊςη εϊν ο κύκλοσ
εργαςιών τουσ κατϊ τουσ προηγούμενουσ 12 μόνεσ ό ο προβλεπόμενοσ κύκλοσ εργαςιών για τουσ επόμενουσ 12 μόνεσ
υπερβαύνει τα 50 εκατομμύρια δρχ. Εϊν ο κύκλοσ εργαςιών εύναι μικρότεροσ από 50 εκατομμύρια δρχ., Μια φορολογικό
δόλωςη θα πρϋπει να κατατύθεται ανϊ τρύμηνο.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΟΡΟΤ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ Ε ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΖΩΝΕ
Σα ϋςοδα που προϋρχονται από εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ ςε ελεύθερεσ ζώνεσ ςτη ερβύα απαλλϊςςονται από τον
φόρο προςτιθϋμενησ αξύασ. την χώρα λειτουργούν 14 ζώνεσ: Subotica, Novi Sad, Zrenjanin, Sabac, Kragujevac, Uzice,
Smederevo, Krusevac, Svilajnac, Apatin, Vranje, Priboj, Βελιγρϊδι και Πύροτ. Οι ξϋνεσ εταιρεύεσ μπορούν να ιδρύςουν μια
ιδιωτικό εταιρεύα ςε ελεύθερη ζώνη, υπό την προώπόθεςη ϋγκριςησ από την κυβϋρνηςη.
ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΔΙΠΛΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΥΤΓΗ ΔΙΠΛΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ
Εϊν ϋνασ φορολογούμενοσ ϋχει όδη καταβϊλει φόρο επύ των κερδών που παρϊγονται ςτο εξωτερικό, δικαιούται
πύςτωςη φόρου εταιρικόσ κϋρδουσ ςτη ερβύα για το όδη καταβληθϋν ποςό. Σο ύδιο δικαύωμα απολαμβϊνει ϋνασ
φορολογούμενοσ που κερδύζει ϋςοδα και καταβϊλλει φόρο ειςοδόματοσ φυςικών προςώπων ςε ϊλλη χώρα, υπό τον
όρο ότι υπϊρχει ςυνθόκη διπλόσ φορολογύασ με τη χώρα αυτό.
Ο κατϊλογοσ των 54 χωρών με τισ οπούεσ η Δημοκρατύα τησ ερβύασ ϋχει ςυνϊψει ςυμβϊςεισ για την αποφυγό τησ
διπλόσ φορολογύασ την 1η Ιανουαρύου 2016 παρουςιϊζεται παρακϊτω, μαζύ με την κατανομό των πραγματικών
ςυντελεςτών παρακρϊτηςησ φόρου επύ των μεριςμϊτων, των τόκων και των δικαιωμϊτων:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Φώρα
Αλβανία
Αυςτρία
Αζερμπαΰτζάν
Λευκωρωςία
Βέλγιο
Βοςνία - Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία
Καναδάσ
Κίνα
Κροατία
Κύπροσ
Σςεχία
Δανία
Αίγυπτοσ
Εςθονία
Υινλανδία
Γαλλία
FYROM

Μερύςματα *

Επιτόκιο

Δικαιώματα

5/15
5/15
10
5/15
10/15
5/10
5/15
5/15
5
5/10
10
10
5/15
5/15
5/10
5/15
5/15
5/15

10
10
10

10
5/10**
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5/10***
10
15
5/10***
10
0
10

8
15
10
10
10
10
10
10
10
10
15
10
0
0
10
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Γεωργία
Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ινδία
Ιράν
Ιρλανδία
Ιταλία
Κουβέιτ
Λετονία
Λιβύη
Λιθουανία
Μαλαιςία
Μάλτα
Μολδαβία
Μαυροβούνιο
Ολλανδία
Βόρειοσ Κορέα
Νορβηγία
Πακιςτάν
Πολωνία
Κατάρ
Ρουμανία
Ρωςία
λοβακία
λοβενία
Ιςπανία
ρι Λάνκα
ουηδία
Ελβετία
Συνηςία
Σουρκία
Ουκρανία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

53
54

Ηνωμένο Βαςίλειο
Βιετνάμ

5/10
15
5/15
5/15
5/15
10
5/10
10
5/10
5/10
5/10
5/10
20****
5/10
5/15
10
5/15
10
5/10
10
5/15
5/10
10
5/15
5/15
5/10
5/10
12.50
5/15
5/15
10
5/15
5/10
0/5/10****
*
5/15
10/15

10

0
10
10
10
10
0/10*****

10
10
10
10
10
10
5/10***
10
10
5/10**
10
10
10
5/10**
10
5/10**
10
10
5/10**
10
10
10
10
10
10
5/10**
5/10***
10
0
0/10******
10
10
10
10

10
10

10
10

0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Εϊν η δικαιούχοσ εταιρεύα κατϋχει τουλϊχιςτον το 25% (20% ςτη ςυνθόκη με την Ελβετύα, 5% ςτη ςυνθόκη με τα Ηνωμϋνα Αραβικϊ Εμιρϊτα) των
μεριδύων ςυμμετοχόσ / μετοχών τησ εταιρεύασ που πληρώνει, ιςχύει το χαμηλότερο από τα δύο ποςοςτϊ.
** ιςχύει ποςοςτό 5% για τη χρόςη ό το δικαύωμα χρόςησ πνευματικών δικαιωμϊτων για λογοτεχνικϊ, καλλιτεχνικϊ ό επιςτημονικϊ ϋργα,
ςυμπεριλαμβανομϋνων κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών ό καςετών για την τηλεόραςη και το ραδιόφωνο.
Σο ποςοςτό 10% ιςχύει για τη χρόςη ό το δικαύωμα χρόςησ διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ, εμπορικού ςόματοσ, ςχεδύου ό μοντϋλου, ςχεδύου, μυςτικού
τύπου ό διαδικαςύασ ό για τη χρόςη ό το δικαύωμα χρόςησ βιομηχανικού, εμπορικού ό επιςτημονικού εξοπλιςμού ό για πληροφορύεσ ςχετικϊ με
βιομηχανικό, εμπορικό ό επιςτημονικό εμπειρύα (τεχνογνωςύα).
***
5% εφαρμόζεται για τη χρόςη ό το δικαύωμα χρόςησ πνευματικών δικαιωμϊτων για λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό ό επιςτημονικό εργαςύα, εκτόσ από το
λογιςμικό ηλεκτρονικών υπολογιςτών, ςυμπεριλαμβανομϋνων κινηματογραφικών ταινιών.
Σο ποςοςτό 10% ιςχύει για τη χρόςη ό το δικαύωμα χρόςησ διπλώματοσ ευρεςιτεχνύασ, εμπορικού ςόματοσ, ςχεδύου ό υποδεύγματοσ, ςχεδύου,
μυςτικού τύπου ό διαδικαςύασ, καθώσ και λογιςμικού ηλεκτρονικών υπολογιςτών ό για χρόςη ό δικαύωμα χρόςησ βιομηχανικών, εμπορικών ό
επιςτημονικών εξοπλιςμό ό για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη βιομηχανικό, εμπορικό ό επιςτημονικό εμπειρύα (τεχνογνωςύα).
****
Εφαρμόζεται ςυντελεςτόσ 10% εϊν ο πληρωτόσ εύναι κϊτοικοσ τησ Μαλαιςύασ, ενώ εφαρμόζεται ςυντελεςτόσ 20% εϊν ο πληρωτόσ εύναι κϊτοικοσ τησ
ερβύασ.
****** θα ιςχύει όταν καταβϊλλεται ςτην κυβϋρνηςη του ςυμβαλλόμενου κρϊτουσ (ό ςτισ πολιτικϋσ υποδιαιρϋςεισ ό ςτισ τοπικϋσ αρχϋσ). ε
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περύπτωςη πληρωμών μερύςματοσ που πραγματοποιούν κϊτοικοι φορολογουμϋνων τησ ερβύασ ςε φορολογικούσ κατούκουσ των ΗΑΕ, το
Πρωτόκολλο προβλϋπει τον ειδικό κατϊλογο των οντοτότων ςτισ οπούεσ εφαρμόζεται ςυντελεςτόσ 0% επύ των μεριςμϊτων.
******
ύμφωνα με το πρωτόκολλο τησ υνθόκησ, το ποςοςτό 10% δεν θα εφαρμοςτεύ, εφόςον η Ελβετύα δεν επιβϊλλει παρακρϊτηςη φόρου επύ των
δικαιωμϊτων. Μϋχρι εκεύνη την ςτιγμό, τα δικαιώματα θα φορολογούνταν μόνο ςτο ςυμβαλλόμενο κρϊτοσ του οπούου ο κϊτοικοσ εύναι ο
πραγματικόσ δικαιούχοσ.
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ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΜΟΙ

Ειδικού φόροι κατανϊλωςησ ιςχύουν για τα ακόλουθα:
• Ορυκτϋλαια
• Αλκοόλ
• Προώόντα καπνού
• Καφϋσ
• Ειςαγόμενα αναψυκτικϊ (μη αλκοολούχα) ποτϊ.–
ACCOUNTING &REPORTING
Η λογιςτικό ςτη ερβύα διϋπεται από τον αντύςτοιχο νόμο περύ λογιςτικόσ.
Η ρύθμιςη τησ λογιςτικόσ ςτη ερβύα περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ τομεύσ του Νόμου:
• Σρόποσ τόρηςησ των λογαριαςμών
• Αναγνώριςη και αποτύμηςη περιουςιακών ςτοιχεύων και υποχρεώςεων, εςόδων και εξόδων
• Η ςύνταξη και παρουςύαςη των υποβολών και η γνωςτοπούηςη και επεξεργαςύα των ετόςιων οικονομικών
καταςτϊςεων
• Όροι και τρόποσ ελϋγχου των οικονομικών καταςτϊςεων και του εςωτερικού ελϋγχου.
ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ε ΕΡΒΙΑ
Οι επιχειρηματικϋσ οντότητεσ ςτη ερβύα μπορούν να εκτελούν ανεξϊρτητα τα λογιςτικϊ και λογιςτικϊ καθόκοντα.
Η λογιςτικό μπορεύ να πραγματοποιεύται από υπαλλόλουσ που ϋχουν ανατεθεύ να εκτελούν λογιςτικϊ καθόκοντα και
πρϋπει να ακολουθούν κανόνεσ που ρυθμύζουν το γενικό πτυχύο, την εργαςιακό εμπειρύα και ϊλλεσ απαιτόςεισ για
αυτούσ τουσ υπαλλόλουσ.
Εναλλακτικϊ, οι επιχειρηματικϋσ οντότητεσ ςτη ερβύα μπορούν να ςυνϊψουν τισ λογιςτικϋσ υπηρεςύεσ τουσ ςύμφωνα
με τισ διατϊξεισ του νόμου ςε ϊλλεσ επιχειρηματικϋσ οντότητεσ ςτη ερβύα που εύναι εγγεγραμμϋνεσ για την παροχό
λογιςτικών υπηρεςιών. τη ςυνϋχεια, οι υπϊλληλοι αυτών των εταιρειών ϋχουν την υποχρϋωςη να τηρούν λογιςτικϊ
βιβλύα και να καταρτύζουν οικονομικϋσ καταςτϊςεισ και να πληρούν τισ απαιτόςεισ των κανονιςμών (λογιςτικό,
λογιςτικό, εταιρεύα λογιςτικών υπηρεςιών κλπ.).
Ωςτόςο, η επιλογό αυτό δεν ιςχύει για τισ τρϊπεζεσ και ϊλλα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα, τισ αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ,
τουσ παρόχουσ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ, τα ςυνταξιοδοτικϊ ταμεύα, τισ εταιρεύεσ διαχεύριςησ εθελοντικών
ςυνταξιοδοτικών ταμεύων, τα αμοιβαύα κεφϊλαια επενδύςεων, τισ εταιρεύεσ διαχεύριςησ επενδυτικών κεφαλαύων,
χρηματιςτηρύων και μεςιτών εταιρεύεσ.
Η προθεςμύα για την καταχώρηςη των λογιςτικών εγγρϊφων παρατεύνεται κατϊ τρόπον ώςτε το ϋγγραφο να
υποβληθεύ για λογιςτικό εντόσ τριών εργϊςιμων ημερών (αντύ τριών ημερών) τησ ημϋρασ τησ ςυναλλαγόσ ό τησ
ημερομηνύασ παραλαβόσ και να διεξαχθεύ η διεκπεραύωςη του λογιςτικού ελϋγχου εντόσ πϋντε εργϊςιμων ημερών
ημϋρεσ (αντύ πϋντε ημερών) τησ ημϋρασ υποβολόσ.
Η Εθνικό Σρϊπεζα τησ ερβύασ, οι εμπορικϋσ τρϊπεζεσ και ϊλλα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρύματα που εποπτεύονται,
ςύμφωνα με το νόμο, από την Εθνικό Σρϊπεζα τησ ερβύασ. αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ; προμηθευτϋσ χρηματοδοτικόσ
μύςθωςησ · εθελοντικϊ ταμεύα ςυντϊξεων · εταιρεύεσ διαχεύριςησ εθελοντικών ςυνταξιοδοτικών ταμεύων · ανοικτϊ και
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κλειςτϊ επενδυτικϊ κεφϊλαια · εταιρεύεσ διαχεύριςησ επενδυτικών κεφαλαύων · των χρηματιςτηρύων και των μεςιτικών
γραφεύων · καθώσ και εταιρεύεσ factoring βϊςει αυτού του νόμου θεωρούνται μεγϊλεσ οντότητεσ.

Μϋγεθοσ εταιρεύασ - νομικού οριςμού
ΚΡΙΣΗΡΙΑ
Μϋςοσ αριθμόσ
εργαζομϋνων
Επιχειρηςιακό
κεφϊλαιο

ΠΟΛΤ
ΜΙΚΡΕ
ϋωσ 10
ϋωσ EUR
700,000

ΜΙΚΡΕ

ΜΕΑΙΕ

ΜΕΓΑΛΕ

10–50

50–250

Πϊνω
από 250

EUR 700,000–
8,800,000

EUR 8,800,000–
35,000,000

Πϊνω από
EUR
35,000,000
Πϊνω από
EUR
17,500,000

Up to EUR
EUR 350,000–
EUR 4,400,000–
Μϋςη τιμό
ςυνολικού
350,000
4,400,000
17,500,000
ενεργητικού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σα οικονομικϊ αρχεύα, οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, οι ετόςιεσ εκθϋςεισ, η απόφαςη για την ϋγκριςη των οικονομικών
καταςτϊςεων, η ϋκθεςη του ελεγκτό, η απόφαςη για τη διανομό κερδών και ϊλλεσ οικονομικϋσ πληροφορύεσ πρϋπει να
καταρτύζονται ςτη ςερβικό γλώςςα.
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ (ξεχωριςτϋσ και ενοποιημϋνεσ) όλων των νομικών οντοτότων που καταρτύζονται ςύμφωνα
με τα ΔΠΦΑ ό τα ΔΠΦΠ για τισ ΜΜΕ, θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν:
• Ιςολογιςμόσ
• Κατϊςταςη εςόδων
• Κατϊςταςη ταμειακών ροών
• Δόλωςη ςχετικϊ με τισ μεταβολϋσ των ιδύων κεφαλαύων
• Κατϊςταςη ςυνολικού ειςοδόματοσ
• ημειώςεισ ςτισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ.
Οι μικρϋσ νομικϋσ οντότητεσ πρϋπει να καταρτύζουν ιςολογιςμό και κατϊςταςη λογαριαςμού αποτελεςμϊτων.
Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ πρϋπει να καταχωρούνται ςτο Μητρώο Οικονομικών Καταςτϊςεων του Οργανιςμού
ερβικών Μητρώων Επιχειρόςεων (SBRA). Σο Μητρώο Οικονομικών Καταςτϊςεων ϊρχιςε τη δραςτηριότητϊ του ςτο
ερβικό Οργανιςμό Επιχειρηματικών Μητρώων την 1η Ιανουαρύου 2010. Με το νϋο νόμο για τη λογιςτικό, ο οπούοσ
τϋθηκε ςε ιςχύ τον Ιούλιο του 2013, ειςόχθη ϋνα ςύνολο καινοτομιών ςτον τομϋα τησ χρηματοοικονομικόσ
πληροφόρηςησ, αρχόσ γενομϋνησ από το 2015. Η πιο ςημαντικό καινοτομύα εύναι η ηλεκτρονικό υποβολό των
οικονομικών καταςτϊςεων με τον Οργανιςμό εργεύων Επιχειρόςεων τησ ερβύασ, με την κατϊλληλη ηλεκτρονικό
υπογραφό του εξουςιοδοτημϋνου αντιπροςώπου. Σαυτόχρονα, ο όγκοσ των ςτοιχεύων χρηματοοικονομικόσ
πληροφόρηςησ ευθυγραμμύζεται με την οικονομικό ιςχύ τησ φορολογικόσ οντότητασ, ενώ τα ςτοιχεύα για ςτατιςτικϋσ
και ϊλλεσ ανϊγκεσ παραδύδονται ξεχωριςτϊ από τισ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ. Η βϊςη δεδομϋνων για ςτατιςτικϋσ
ανϊγκεσ εύναι μια κεντρικό και ολοκληρωμϋνη ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋνων με υπολογιςτικϊ εναρμονιςμϋνα δεδομϋνα
από τισ εκθϋςεισ για ςτατιςτικϋσ ανϊγκεσ που περιλαμβϊνουν τον ιςολογιςμό, την κατϊςταςη λογαριαςμού
αποτελεςμϊτων και το ςτατιςτικό παρϊρτημα, τα οπούα κατατύθενται ςτη SBRA από νομικϊ πρόςωπα και
επιχειρηματύεσ για το επιχειρηςιακό ϋτοσ που αντιςτοιχεύ ςτο ημερολογιακό ϋτοσ. Οι εκθϋςεισ για τισ ςτατιςτικϋσ
ανϊγκεσ πρϋπει να υποβϊλλονται ςτην SBRA μϋχρι το τϋλοσ Υεβρουαρύου του επόμενου ϋτουσ για το προηγούμενο ϋτοσ.
Οι νομικϋσ οντότητεσ και οι επιχειρηματύεσ πρϋπει να υποβϊλουν τισ τελικϋσ οικονομικϋσ τουσ καταςτϊςεισ για το
προηγούμενο ϋτοσ ςτη SBRA μϋχρι τισ 30 Ιουνύου του τρϋχοντοσ ϋτουσ.
ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο ϋλεγχοσ ςτη ερβύα διϋπεται από τον νόμο για τον ϋλεγχο.
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Ο ςκοπόσ του ελϋγχου των οικονομικών καταςτϊςεων εύναι να δοθεύ ςτον ελεγκτό η δυνατότητα να εκφρϊςει γνώμη
για το κατϊ πόςον οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ϋχουν καταρτιςθεύ ςύμφωνα με τα Διεθνό Λογιςτικϊ Πρότυπα / Διεθνό
Πρότυπα Φρηματοοικονομικόσ Πληροφόρηςησ.
Ο ϋλεγχοσ των οικονομικών καταςτϊςεων εύναι υποχρεωτικόσ για τισ μεγϊλεσ και μεςαύεσ νομικϋσ οντότητεσ, καθώσ και
για τουσ εκδότεσ που πωλούν τουσ μακροπρόθεςμουσ τύτλουσ τουσ με δημόςια προςφορϊ. Οι ϋλεγχοι διεξϊγονται κϊθε
ϋτοσ με βϊςη πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ταξινόμηςη νομικών προςώπων για το προηγούμενο ϋτοσ. Οι εκδότεσ
κινητών αξιών καλούνται να λϊβουν ϋκθεςη ελεγκτό για το ϋτοσ που προηγεύται του ϋτουσ κατϊ το οπούο εκδόθηκαν οι
τύτλοι.
Οι ϋλεγχοι διεξϊγονται ςύμφωνα με τον νόμο για τον ϋλεγχο, τα διεθνό λογιςτικϊ πρότυπα (ISA) και τον κώδικα
δεοντολογύασ των επαγγελματιών λογιςτών. Οι οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ελϋγχονται από πιςτοποιημϋνουσ ελεγκτϋσ
που απαςχολούνται από ελεγκτικϋσ εταιρεύεσ. Ένα αρμόδιο όργανο τησ νομικόσ οντότητασ λαμβϊνει την απόφαςη
ςχετικϊ με την επιλογό τησ ελεγκτικόσ εταιρεύασ.
Οι ελεγκτικϋσ εταιρεύεσ υποχρεούνται να αντικαθιςτούν ϋναν εγκεκριμϋνο πιςτοποιημϋνο ελεγκτό τουλϊχιςτον κϊθε
επτϊ χρόνια.
Οι ϋλεγχοι διεξϊγονται βϊςει γραπτόσ ςυμφωνύασ που ςυνϊπτεται το αργότερο ςτισ 30 επτεμβρύου του ϋτουσ ςτο
οπούο αναφϋρεται ο ϋλεγχοσ. Οι ϋλεγχοι διενεργούνται ϋναντι καταβολόσ ενόσ ςυμφωνηθϋντοσ τϋλουσ, εφόςον το τϋλοσ
καθορύζεται από τη ςύμβαςη για τισ ελεγκτικϋσ υπηρεςύεσ.
Η εποπτεύα νομικών προςώπων όςον αφορϊ τον ϋλεγχο των λογιςτικών βιβλύων και τη διατόρηςη ενόσ γενικού
μητρώου διενεργεύται από τισ φορολογικϋσ αρχϋσ ςύμφωνα με τον νόμο περύ φορολογικόσ διαδικαςύασ και διούκηςησ.
Μια νϋα απαύτηςη εύναι ότι οι εταιρεύεσ που δεν εύχαν καμύα επιχειρηματικό δραςτηριότητα κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ
και δεν ϋχουν περιουςιακϊ ςτοιχεύα ό υποχρεώςεισ μϋςα ςτισ οικονομικϋσ τουσ καταςτϊςεισ υποχρεούνται να
υποβϊλουν δόλωςη αδρϊνειασ μϋχρι τα τϋλη Υεβρουαρύου του επόμενου ϋτουσ ςτουσ ϋρβουσ Οργανιςμόσ Μητρώων
Επιχειρόςεων.
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