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ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Κνηλνβνπιεπηηθή
Γεκνθξαηία

Πνιίηεπκα

Πιεζπζκφο
(Απνγξαθή
2011)

7.114.393

Πξσηεχνπζα
(Απνγξαθή
2011)

+381 (011)

Νφκηζκα

Έθηαζε

88.361η.ρικ.

Σει.Κσδηθφο

Κχξηνη
ηνκείο

Τπεξεζίεο (51,1%
ηνπ ΑΔΠ)
Βηνκεραλία (38,5%
ηνπ ΑΔΠ)
Γεσξγία (10,4%
ηνπ ΑΔΠ)

Καηάηαμε σο
πξνο Δπθνιία
επηρεηξείλ

68ε (2015)
59ε (2016)

Βειηγξάδη :1.166.763
εξβηθφ δελάξην (RSD)
(1 RSD≈0,008 €)

Κχξηεο πφιεηο
(Απνγξαθή
2011):

Νφβη αλη:
250.439
Νηο:
183.164
Κξαγθνχγηεβαηο: 150.835

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 2015
ΑΔΠ
(ηηκέο αγνξάο)
Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ

Γεκφζην ρξένο

€ 32.907,7
εθ.
€ 4.626
€ 30.175,5
εθ
76,0%
Α.Δ.Π.

Αλεξγία
Πιεζσξηζκφο

17,7%

Δμαγσγέο

€ 12.028,4 εθ.

1,5%

Δηζαγσγέο

€ 16.392,3 εθ.

Έιιεηκκα
πξνυπνινγηζκνχ
Γελ.
Κπβέξλεζεο

RSD 148,6 δηο.
( €1.250,5 εθ)
3,8% Α.Δ.Π.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΜΔΡΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΔΞΑΓΩΓΔ ΑΠΟ
ΔΛΛΑΓΑ
(πνζά ζε εθ. €)
Δμαγσγέο ζπλνιηθέο
Πεηξειαηνεηδή (CN 27)
Δμαγσγέο ρσξίο
πεηξειαηνεηδή

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

177,5
4,8

169,4
3,6

218,6
49,0

235,8
44,7

197,4
6,1

198.9
4,0

209,8
8,9

172,7

165,8

169,6

191,1

191,3

194,9

200,8

Πεγή: Γηθηπαθφο Σφπνο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (http://www.statistics.gr). Αλάθηεζε δεδνκέλσλ:16-06-2016

ΔΙΑΓΩΓΔ ΣΗΝ
ΔΛΛΑΓΑ
(πνζά ζε εθ. €)
Δηζαγσγέο ζπλνιηθέο
Πεηξειαηνεηδή (CN 27)
Δηζαγσγέο ρσξίο
πεηξειαηνεηδή

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

102,9
1,1

156,0
2,7

182,9
1,0

128,1
0,8

176,2
7,8

152,7
19,9

158,4
12,7

101,8

153,3

181,9

127,3

168,4

132,8

145,6

Πεγή: Γηθηπαθφο Σφπνο ηαηηζηηθήο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (http://www.statistics.gr). Αλάθηεζε δεδνκέλσλ:16-06-2016
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ΚΤΡΙΟΣΔΡΑ ΔΞΑΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ (CN4)
Κπξηφηε
ξα
εμαγφκε
λα
πξντφλη
α απφ
ηελ
Διιάδα

2009
1.Δζπεξηδνε
ηδή, λσπά ή
μεξά.

2010
1.Δζπεξηδνεη
δή, λσπά ή
μεξά.

2.Ράβδνη,
θαη είδε κε
θαζνξηζκέλ
ε κνξθή,
απφ αξγίιην

2.Ράβδνη,
θαη είδε κε
θαζνξηζκέλε
κνξθή, απφ
αξγίιην

3.Αεξνζθάθ
ε κε
θηλεηήξα
4.Βηβιία,
θαη
παξφκνηα
έληππα.
5.Πνιπκεξή
ηνπ
ζηπξνιίνπ,
ζε αξρηθέο
κνξθέο

2011
1.Λάδηα απφ
πεηξέιαην ή
απφ
αζθαιηνχρα
νξπθηά )

2012
1.Λάδηα απφ
πεηξέιαην ή
απφ
αζθαιηνχρα
νξπθηά

2.Δζπεξηδνεη
δή, λσπά ή
μεξά.

2.Δζπεξηδνε
ηδή, λσπά ή
μεξά

3.Πνιπκεξή
ηνπ
ζηπξνιίνπ,
ζε αξρηθέο
κνξθέο.

3.Ράβδνη,
θαη είδε κε
θαζνξηζκέλε
κνξθή, απφ
αξγίιην

3.Ράβδνη,
θαη είδε κε
θαζνξηζκέλ
ε κνξθή,
απφ αξγίιην

4.Πνιπαθεηά
ιεο, άιινη
πνιπαηζέξεο
θαη ξεηίλεοεπνμείδηα

4.Πνιπκεξή
ηνπ
ζηπξνιίνπ

4.Υνληξφ
ζπξκα απφ
ζίδεξν

5.Πνιπαθεηά
ιεο, άιινη
πνιπαηζέξεο
θαη ξεηίλεοεπνμείδηα

5.Πνιπκεξή
ηνπ
ζηπξνιίνπ

5.Πιάθεο,
θχιια, απφ
πιαζηηθέο
χιεο.

2013
1.Δζπεξηδνε
ηδή, λσπά ή
μεξά.

2014
1.Δζπεξηδνε
ηδή, λσπά ή
μεξά

2015
1.Δζπεξηδνε
ηδή, λσπά ή
μεξά

2.Ράβδνη,
θαη είδε κε
θαζνξηζκέλ
ε κνξθή,
απφ αξγίιην

2.Ράβδνη,
θαη είδε κε
θαζνξηζκέλ
ε κνξθή,
απφ αξγίιην

2.Ράβδνη
θαη είδε κε
θαζνξηζκέλ
ε κνξθή,
απφ αξγίιην

3.Πνιπκεξή
ηνπ
ζηπξνιίνπ

3.Αξγίιην
ζε
αθαηέξγαζη
ε κνξθή

3.Αξγίιην
ζε
αθαηέξγαζη
ε κνξθή

4.Αξγίιην
ζε
αθαηέξγαζη
ε κνξθή

4.Πνιπκεξή
ηνπ
ζηπξνιίνπ

5.Λάδηα απφ
πεηξέιαην ή
απφ
αζθαιηνχρα
νξπθηά

5.Υνληξφ
ζχξκα απφ
ζίδεξν

4.Πνιπκεξή
ηνπ
ζηπξνιίνπ
5.Λάδηα απφ
πεηξέιαην ή
απφ
αζθαιηνχρα
νξπθηά

Πεγή: Γηθηπαθφο Σφπνο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (http://www.statistics.gr). Αλάθηεζε δεδνκέλσλ:20/06/2016

ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(πνζά ζε εθ. €)
Απφζεκα ΑΞΔ
14.306,7 15.440,1
18.759,7
19.512,5
20.810,6
22.046,9
24.161,142
ζηε ρψξα1
Διιεληθήο
πξνέιεπζεο
974,6
1.000,7
985,3
969,0
965,9
964,7
977,4
Απφζεκα ΑΞΔ
ζηε ρψξα
Απφζεκα ΑΞΔ
0,7
2,4
1,1
1,2
1,6
2,7
2,7
απφ ηε ρψξα2
ζηελ Διιάδα3
Πεγή: - Γηθηπαθφο Σφπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο (http://www.mfin.gov.rs).
Αλάθηεζε δεδνκέλσλ: 03/08/2015

ΣΟΤΡΙΜΟ
Αθίμεηο απφ ηε
ρψξα ζηελ Διιάδα
Αθίμεηο ζηε ρψξα
απφ ηελ Διιάδα

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

498.3565

706.6355

692.0595

620.4505

778.785

985 661

727.831

κε δηαζέζηκν

κε δηαζέζηκν

κε δηαζέζηκν

κε δηαζέζηκν

37.014

43.417

43.869

Πεγή: - Γηθηπαθφο Σφπνο Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (http://www.gnto.gr). Αλάθηεζε δεδνκέλσλ: 20/06/2015.
- Γηθηπαθφο Σφπνο Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Σνπξηζκνχ θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο (http://www.mtt.gov.rs). Αλάθηεζε
δεδνκέλσλ: 20/06/2015

1
2
3

Από το 2001.
Σερβία-Μαυροβοφνιο
Από το 2003.
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1 Πρόςφατεσ Οικονομικέσ Εξελίξεισ
εκαληηθή αλάθακςε ζεκείσζε ε ζεξβηθή νηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015,
θαζψο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, ην ζεξβηθφ ΑΔΠ απμήζεθε θαηά
0,8% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, φηαλ θαηέγξαςε χθεζε ηεο ηάμεσο ηνπ
1.8%. Κχξηα θηλεηήξην δχλακε ηεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ απεηέιεζαλ νη ηδησηηθέο
επελδχζεηο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ αλάθακςε ησλ θιάδσλ εμφξπμεο θαη ελέξγεηαο
θαζψο θαη ζηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε ηνπ κεηαπνηεηηθνχ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα.
Θεηηθά απνηειέζκαηα επεηεχρζεζαλ θαη σο πξνο ηνλ έιεγρν ηνπ πιεζσξηζκνχ, ν
νπνίνο θαηά ην έηνο 2015 θηλήζεθε ρακειφηεξα ηνπ ηεζέληνο πιαηζίνπ, δηακνξθνχκελνο
ζην 1,5%, θπξίσο ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ βαζηθψλ αγαζψλ,
θαζψο θαη ηνπ πθεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηε δψλε ηνπ επξψ (ρακειφο εηζαγφκελνο
πιεζσξηζκφο). εκαληηθή ήηαλ, εμάιινπ, ε κείσζε ησλ εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ
θαζψο ην έιιεηκκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαηά ην 2015 ήηαλ 1.59 δηο επξψ (4.8% ηνπ
ΑΔΠ ) ζεκαληηθά βειηησκέλν ζε ζχγθξηζε κε ην 2014 (6,0 % ηνπ ΑΔΠ), , θπξίσο ράξε
ζην δηεπξπκέλν πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ θαη ηελ πςειφηεξε εηζξνή
εκβαζκάησλ. Σν 2016, αλακέλεηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ
ζπλαιιαγψλ, νθεηιφκελε ζε ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ θαζψο θαη ζε δηαηήξεζε ησλ
εηζξνψλ Ακέζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ). Ζ ηάζε απηή αλακέλεηαη λα παξακείλεη
ζηαζεξή κεζνπξφζεζκα, θαζψο ν ηξέρσλ επελδπηηθφο θχθινο επλνείηαη απφ ηε ρακειή
ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ θαη ηε βειηίσζε
ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο. Σέινο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, ην δεκφζην ρξένο ηεο εξβίαο αλήιζε ζην
ηέινο ηνπ 2015 ζε 24,80 δηο επξψ, ήηνη 75,5% ηνπ ΑΔΠ, απμεκέλν θαηά πεξίπνπ 2,04
δηο. επξψ απφ ην ηέινο ηνπ 2014 (22,76 δηο. Δπξψ ή 70,4% ηνπ ΑΔΠ).
εκεηψλεηαη φηη, ην Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2015, ε εξβία ππέγξαςε Πξνιεπηηθφ
Γηαθαλνληζκφ Γηεπθφιπλζεο (Stand by Agreement) κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν,
δηάξθεηαο 36 κελψλ θαη χςνπο 1,2 δηο επξψ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο έγθξηζεο. χκθσλα κε
εθηηκήζεηο ηνπ ΓΝΣ ζην πιαίζην ησλ αμηνινγήζεσλ ηνπ ελ εμειίμεη Πξνγξάκκαηνο, νη
ζεξβηθέο αξρέο έρνπλ επηηχρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ
απαξαίηεησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη ηεο
αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ. Σν ΓΝΣ ηφληζε,
εμάιινπ, φηη ηα θνξνινγηθά έζνδα ην 2015 ήηαλ θαιχηεξα ησλ αξρηθψλ πξνβιέςεσλ,
θαζψο ην δεκφζην έιιεηκκα δηακνξθψζεθε ζε 3,7% ηνπ ΑΔΠ – απνηέιεζκα ζεηηθφηεξν
ηνπ αλακελνκέλνπ θαη πνιχ θάησ ηνπ ζπκπεθσλεκέλνπ ζηφρνπ ηνπ 5,9%. Σα σο άλσ
απνηειέζκαηα επέηξεςαλ ηελ, ζε ζπκθσλία κε ην ΓΝΣ, κηθξή αχμεζε κηζζψλ θαη
ζπληάμεσλ ζηηο αξρέο ηνπ 2016, κεηά απφ ηηο πεξηθνπέο πνπ ππέζηεζαλ ην Ννέκβξην
2014. εκεηψλεηαη φηη ν κέζνο κηθηφο κηζζφο ζηε εξβία ηνλ Απξίιην 2016 αλήιζε ζε
49.249 Γελάξηα, ήηνη 403 Δπξψ. Οη ζεηηθέο ηάζεηο ζηε ζεξβηθή νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα εληζρχζεθαλ πεξαηηέξσ ην 2016 (πξνβιεπφκελε αλάπηπμε 1,8%), θπξίσο
ιφγσ ηεο ραιάξσζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηεο βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θιίκαηνο, ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο πεξαηηέξσ αλάθακςεο ηεο
εμσηεξηθήο ηεο δήηεζεο. χκθσλα κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ν
γεληθφο ζηφρνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ηέζεθε ζηα 164 δηζ. δελάξηα (1,31
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δηζεθαηνκκχξηα επξψ), έιιεηκκα πνπ εθηηκάηαη πεξίπνπ ίζν κε απηφ ηνπ 2015 (4% ηνπ
ΑΔΠ) θαη αξθεηά ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην 2014 (6,7%). εκεηψλεηαη φηη ν
Πξνυπνινγηζκφο 2016 έρεη θαηαξηηζηεί βάζεη πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ΑΔΠ ηεο ηάμεσο
ηνπ 1,75%, κέζν εθηηκψκελν πιεζσξηζκνχ 2,8% θαη κέζε ηζνηηκία δελαξίνπ/επξψ ζηα
122,5 δελάξηα. Ζ κεζνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο ζα εμαξηεζεί,
σζηφζν, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο αλάθακςεο ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη φζν
θαη απφ ηελ πξφνδν ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.

2 Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλάιπζε SWOT, ζηελ νπνία απαξηζκνχληαη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα
ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, πνπ ζεσξνχκε φηη ζα δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε ηεθκεξησκέλσλ
επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ:
-

-

Γπλαηά εκεία (Strengths)
Δπξσπατθή πξννπηηθή
Γεσγξαθηθή εγγχηεηα
Ηζηνξηθνί θηιηθνί δεζκνί
Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εμεηδηθεπκέλνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
Υακειή θνξνινγία επί ησλ θεξδψλ
Υακειφ επίπεδν κηζζψλ
ηήξημε απφ Γηεζλείο
Υξεκαηνπηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο
Γηκεξείο πκθσλίεο Διεχζεξνπ
Δκπνξίνπ κε Δπξσπατθή Έλσζε,
Ρσζία-Καδαρζηάλ-Λεπθνξσζία,
Σνπξθία θαη Υψξεο ΚεληξνΔπξσπατθήο πκθσλίαο Διεχζεξνπ
Δκπνξίνπ
Δπθαηξίεο (Opportunities)

Αδχλαηα εκεία (Weaknesses)
- πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο (αλ θαη
κάιινλ ρακειφο)
- Ζ εζληθή νηθνλνκία δηέξρεηαη θξίζε
θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία
- Οη εμαγσγηθνί θιάδνη είλαη ζπγρξφλσο
πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζε
εμσηεξηθά ζνθ, φπσο θάλεθε απφ ηελ
πξφζθαηε θξίζε ζηε Γπηηθή Δπξψπε
- Υακειφ επίπεδν αλεηδίθεπηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ

Γελ έρνπλ ηδησηηθνπνηεζεί αθφκε
αξθεηέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο
Ζ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ απνηειεί
ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο ζεξβηθήο
θπβέξλεζεο
Δθηηκήζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ
πξνβιέπνπλ αλάπηπμε ηνπ Α.Δ.Π.,
κεηά ην 2017
Δμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζνβαξέο
αλάγθεο σο πξνο ηηο ππνδνκέο
(κεηαθνξέο, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο)

-

Απεηιέο (Threats)

-

-

πρλέο κεηαβνιέο ζηε λνκνζεζία θαη
ζπγρξφλσο απνπζία δηεπθξηληζηηθψλ
δηαηάμεσλ
Αζαθέο θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο γεο
Με πιήξσο απειεπζεξσκέλε αγνξά,
ηνκείο ηεο νπνίαο εμαθνινπζνχλ λα
δηαηεξνχλ νξηζκέλα κνλνπσιηαθά
ραξαθηεξηζηηθά
Αδπλακία νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο
ελαξκνληζκέλεο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην
λνκνζεζίαο
Αλακελφκελε πηψζε ηεο αγνξαζηηθήο
δχλακεο ησλ έξβσλ πνιηηψλ, ιφγσ
πξνγξακκαηηδφκελεο πινπνίεζεο
αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
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Σα βαζηθά θίλεηξα επηρεηξεκαηηθήο θαη επελδπηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε εξβία
(ειεχζεξε πξφζβαζε ζε μέλεο αγνξέο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, γεσγξαθηθή ζέζε, ρακειφ
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ρξεκαην-νηθνλνκηθά θίλεηξα), παξνπζηάδνληαη, επίζεο, (ζηελ
αγγιηθή γιψζζα) ζε εηδηθή ελφηεηα ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο ζεξβηθήο Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο,
Serbia Development Agency, http://ras.gov.rs/

3

υμφωνίεσ Ελεύθερου Εμπορίου

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο εξβία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ ηεο είλαη νη
πκθσλίεο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ, πνπ έρεη ζπλάςεη κε κία ζεηξά ρσξψλ. Οη πκθσλίεο
απηέο παξέρνπλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε κεγάιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ην 51% ηεο αμίαο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο έρεη παξαρζεί ζηε
εξβία, ή, ρξεζηκνπνηψληαο ζεξβηθέο πξψηεο χιεο.
Βαζηθφηεξε εθ ησλ σο άλσ πκθσληψλ είλαη ε πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο
() ΔΔ-εξβίαο βάζεη ηεο νπνίαο, απφ ηελ 01/01/2014, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ζεξβηθψλ πξντφλησλ εμάγεηαη ρσξίο ηελ επηβνιή δαζκψλ ζηα θ-κ ηεο ΔΔ. Πξνθαλψο,
κεηά ηελ έληαμε ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ, ζα είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε εμαγσγή ηνπ ζπλφινπ
ησλ ζεξβηθψλ πξντφλησλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο.
Δμίζνπ ζεκαληηθή, εηδηθφηεξα ππφ ην πξίζκα ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ θαη ηεο
δηακάρεο κεηαμχ Ρσζίαο-ΔΔ, είλαη ε πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ εξβίαοΡσζίαο/Λεπθνξσζίαο/Καδαρζηάλ, ε νπνία επίζεο πξνβιέπεη ηελ ειεχζεξε εμαγσγή
ζεξβηθψλ πξντφλησλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο. Σνλίδεηαη βέβαηα φηη ν θαηάινγνο ησλ
πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο ελ ιφγσ πκθσλίαο είλαη κελ αξθεηά
εθηελήο, ελ ηνχηνηο δελ πεξηιακβάλεη φια ηα πξντφληα πνπ θαιχπηεη ε  ΔΔ-εξβίαο.
Αληίζηνηρε πκθσλία έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ εξβίαο θαη Σνπξθίαο. Ζ ελ ιφγσ
πκθσλία θαιχπηεη κηα ζεηξά βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη κάιηζηα, έρεη ραξαθηεξηζζεί
δηαθξηηηθά επκελήο θαη πξνζνδνθφξα, πξνο φθεινο ηεο εξβίαο,.
Σέινο, ε εξβία είλαη κέινο ηεο Κεληξν-Δπξσπατθήο πκθσλίαο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ
(CEFTA), ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη νη: Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Μαπξνβνχλην,
Μνιδαβία θαη. ΠΓΓΜ. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο αληαιιαγήο
πξντφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη έρεη πξνεγεζεί
ζρεηηθή εμεηδηθεπκέλε ζπκθσλία ηνπιάρηζηνλ δχν θξαηψλ.
εκεηψλνπκε φηη, παξφιεο ηηο παληαρφζελ δεδεισκέλεο θαιέο πξνζέζεηο, νη σο άλσ
πκθσλίεο δε θαίλεηαη λα έρνπλ επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, εθηφο ίζσο
απφ ηε  ΔΔ-εξβίαο θαη ηε πκθσλία εξβίαο-Ρσζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζπκβάιεη
νπζηαζηηθά ζηελ ελίζρπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δηδηθφηεξα ε ηειεπηαία θαίλεηαη λα ιακβάλεη ηδηαίηεξε
ζεκαζία, κεηά ηελ εθδήισζε ηεο νπθξαληθήο θξίζεο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη
αληηκέηξσλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, κεηαμχ ΔΔ θαη Ρσζίαο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ πσο, φζν ε εξβία ζεκεηψλεη βήκαηα πξνφδνπ
πξνο ηελ ηειηθή έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ, ζα αλαγθαζηεί λα αλαζεσξήζεη θαη, ζε ηειηθφ
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ζηάδην, λα θαηαγγείιεη ηηο πξναλαθεξζείζεο πκθσλίεο, δεδνκέλνπ φηη ζα πξέπεη λα
αθνινπζήζεη ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ φια ηα θ-κ.

4 Διαδικαςίεσ έναρξησ επιχειρηματικήσ δραςτηριότητασ
4.1 Βαςικέσ εταιρικέσ μορφέσ
Οη θπξηφηεξεο κνξθέο εηαηξεηψλ, βάζεη ηεο ζεξβηθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη αθφινπζεο:

4.1.1 Ανώνσμος Εταιρεία (Α.Ε.) (Akcionarsko Društvo - a.d.)
Ζ Α.Δ. δχλαηαη λα είλαη αλνηρηνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ, αλάινγα κε ην εάλ είλαη
εγγεγξακκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ή φρη. Ζ Α.Δ. θιεηζηνχ ηχπνπ κπνξεί λα
έρεη έσο εθαηφ (100) κεηφρνπο θαη ηδξχεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα λνκηθά ή/θαη
θπζηθά πξφζσπα. Δλ γέλεη, ην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε κίαο Α.Δ. είλαη
€ 10.000, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο, αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. θιεηζηνχ ηχπνπ,
θαη € 25.000, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο, αλ πξφθεηηαη γηα Α.Δ. αλνηρηνχ
ηχπνπ. Ζ νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ € 5,
εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ κεηφρσλ εθθξάδεηαη
απαξαηηήησο ζε ρξήκα θαη φρη ζε πξνζθνξά εξγαζίαο ή παξνρή ππεξεζηψλ. Μηα
Α.Δ. αλνηρηνχ ηχπνπ πξέπεη λα δηαζέηεη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ κηα Α.Δ.
θιεηζηνχ ηχπνπ δχλαηαη λα δηαζέηεη είηε Γηεπζπληή, είηε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
εκεηψλεηαη φηη, γηα Α.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο
(ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ρξνλνκίζζσζεο) ηζρχνπλ εηδηθέο,
απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο, φζνλ αθνξά ζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή
ηνπο.

4.1.2 Εταιρεία Περιορισμένης Εσθύνης (Ε.Π.Ε.) (Društvo sa
Ograničenom Odgovornošću - d.o.o.)
Ζ Δ.Π.Δ. κπνξεί λα έρεη έσο πελήληα (50) κεηφρνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη λνκηθά
ή/θαη θπζηθά πξφζσπα. Σν ειάρηζην θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηεο αλέξρεηαη ζε €
500, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ κεηφρσλ εθθξάδεηαη ζε
ρξήκαηα ή ζε είδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνχηεο έιαβαλ ρψξα πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Π.Δ.
Οη κεηνρέο αληαιιάζζνληαη ειεχζεξα κεηαμχ ησλ κεηφρσλ, ελψ ζε πεξίπησζε
κεηαθνξάο κεηνρψλ ζε ηξίηα πξφζσπα, ηφζν νη ππφινηπνη κέηνρνη, φζν θαη ε ίδηα ε
Δ.Π.Δ. έρνπλ πξνηεξαηφηεηα.
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4.1.3 Περιορισμένος Σσνεταιρισμός (Komanditno Društvo - k.d.)
Ηδξχεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα. Γελ θαζνξίδεηαη ειάρηζην
απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηνπ. Ηδξχεηαη γηα ηε δηελέξγεηα
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην πιαίζην κηαο ακνηβαίαο επηρείξεζεο. Ο Γεληθφο
πλεηαίξνο είλαη εμ νινθιήξνπ θαη απεξηφξηζηα ππεχζπλνο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
πλεηαηξηζκνχ, ελψ ν Πεξηνξηζκέλνο πλεηαίξνο είλαη ππεχζπλνο κφλν έσο ην χςνο
ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ.

4.1.4 Γενικός Σσνεταιρισμός (Ortačko Društvo - o.d.)
Ηδξχεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα. Γελ θαζνξίδεηαη ειάρηζην
απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηνπ. Οη πλεηαίξνη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ
ζε ρξήκα ή είδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη παξνρήο
ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ ηνχηεο ιακβάλνπλ ρψξα. Όινη νη
πλεηαίξνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γεληθνχ πλεηαηξηζκνχ, ρσξίο
θαλέλαλ πεξηνξηζκφ.

4.1.5 Γραυείο Αντιπροσωπείας
ηελ πεξίπησζε απηή, ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη φιεο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ
Αληηπξνζσπείαο. Ζ εγγξαθή ηνπ Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ζην ζρεηηθφ Μεηξψν
ηεο Τπεξεζίαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Μεηξψσλ ηεο εξβίαο είλαη ππνρξεσηηθή. Σν
Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο δελ ζεσξείηαη λνκηθφ πξφζσπν, ελψ δχλαηαη λα έρεη δχν ή
πεξηζζφηεξα ππνθαηαζηήκαηα ζηε εξβία.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα αζθεί έλα Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο
είλαη:
o Έξεπλα αγνξάο θαη δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ εηζαγσγήο ή/θαη εμαγσγήο μέλσλ ή
ζεξβηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
o Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαη δηελέξγεηα εηζαγσγψλ, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
πξνψζεζε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ζεξβηθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο.
o Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ καθξνρξφληαο ζπκπαξαγσγήο ή εκπνξηθήο θαη ηερληθήο
ζπλεξγαζίαο.
o Έξεπλα ηεο ρξεκαην-νηθνλνκηθήο/ηξαπεδηθήο αγνξάο.
o Δγθαζίδξπζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε εγρψξηεο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
o Γηελέξγεηα εξγαζηψλ πξαθηνξείνπ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ.
Δπηρείξεζε πνπ δελ έρεη έδξα ηε εξβία κπνξεί λα αλνίμεη εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ
ινγαξηαζκφ, σο non-resident λνκηθφ πξφζσπν, ππφ νξηζκέλεο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο
θαη κφλν γηα ζπλαιιαγέο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ
πιεξνθνξηψλ, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηηο Σξάπεδεο, δεδνκέλνπ
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φηη ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπο, βάζεη
παξαζηαηηθψλ θαη άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζα δεηεζνχλ.

4.2 Διαδικαςίεσ ύςταςησ Εταιρείασ
Καησηέξσ παξαηίζεηαη ζχλνςε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ίδξπζε
επηρείξεζεο κε ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή, δειαδή κε ηε κνξθή ηεο Δηαηξείαο
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu - d.o.o.), κε κεδεληθφ
αξρηθφ θεθάιαην.
*Δλδεηθηηθή ηζνηηκία: 1 εξβηθφ δελάξην (RSD)≈0,008 Eπξψ ( €)
Α/Α

Γηαδηθαζία

Υξφλνο πνπ
απαηηείηαη

Κφζηνο*

1 εκέξα

Σν θφζηνο
επηθχξσζεο
εμαξηάηαη απφ
ην χςνο ηνπ
βαζηθνχ
θεθαιαίνπ θαη
ηελ αμία ηεο
χκβαζεο
Μαθξνρξφληαο
Μίζζσζεο.

1 εκέξα

5.900 RSD
(4.900 RSD
+ 1.000
RSD)

Δπηθχξσζε Δηαηξηθνχ πκθσλεηηθνχ ζην
Γηθαζηήξην ή ην Γήκν
Οη ηδξπηέο πξέπεη λα επηθπξψζνπλ ηξία (3) αληίηππα
ηνπ πκθσλεηηθνχ θαη λα παξαδψζνπλ, κεηαμχ
άιισλ,
έλα
εμ
απηψλ
ζηελ
Τπεξεζία
Δπηρεηξεκαηηθψλ Μεηξψσλ εξβίαο (APR).
Σπρφλ χκβαζε Μαθξνρξφληαο Μίζζσζεο πξέπεη λα
θαηαηίζεηαη ζηε Φνξνινγηθή Αξρή.

1

Σα ζρεηηθά πξνβιεπφκελα ηέιε, βάζε ηεο αμίαο ηεο
χκβαζεο είλαη:
 <10.000 δελάξηα εξβίαο (RSD): 980 RSD
 10.000-100.000 RSD: 980 RSD + 1% ηεο αμίαο
ηεο χκβαζεο
 100.000-1.000.000 RSD: 2.900 RSD + 0,5% ηεο
αμίαο ηεο χκβαζεο
 1.000.000 RSD: 12.600 RSD + 0,25% ηεο αμίαο
ηεο χκβαζεο
Σα ηέιε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα 39.000 RSD.

2

Δπίζεο, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ θαη ηα αθφινπζα
ηέιε:
 Αίηεζε επηθχξσζεο εγγξάθνπ: 70 RSD
 Δπηθχξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ: 160 RSD
 Δπηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζε
εμνπζηνδφηεζε: 490 RSD.
Άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη θαηαβνιή
ηειψλ θαηαρψξεζεο
Σα ηέιε θαηαρψξεζεο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κέζσ
Σξαπέδεο. ρεηηθφ παξαζηαηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί
ζηελ APR. Σα ηέιε δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
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4.900 RSD, σο δηνηθεηηθφ ηέινο ίδξπζεο Δ.Π.Δ.
1.000 RSD, σο ηέινο θαηαρψξεζεο θαη έθδνζεο
ηεο ζρεηηθήο πξάμεο.

Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη ειάρηζην
εηαηξηθφ θεθάιαην ην νπνίν λα έρεη θαηαβιεζεί πξηλ
ηελ θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ APR.
ε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη ζην
Δηαηξηθφ πκθσλεηηθφ, ζα πξέπεη λα αλνηρζεί
πξνζσξηλφο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο. ε νηαδήπνηε
άιιε πεξίπησζε, κφιηο ε επηρείξεζε θαηαρσξεζεί
ζηελ APR, ην θεθάιαην θαηαηίζεηαη ζηνλ θαλνληθφ
ηεο ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.
Γηα
ην
άλνηγκα
πξνζσξηλνχ
ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ απαηηείηαη έλα επηθπξσκέλν αληίηππν
ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο ηεο εηαηξείαο (απφθαζε ή
χκβαζε) θαη κία ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ Σξάπεδα.

3

Γηα ην άλνηγκα θαλνληθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ,
απαηηνχληαη ηα εμήο παξαζηαηηθά:
 Αίηεζε (πξσηφηππε)
 Κάξηα ππνδεηγκάησλ ππνγξαθψλ (πξσηφηππε)
 χκβαζε
αλνίγκαηνο
θαη
ζπληήξεζεο
ηξαπεδηθνχ
ινγαξηαζκνχ
RSD/μέλνπ
ζπλαιιάγκαηνο (πξσηφηππε)
 Απφθνκκα θαηαρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ
APR, φρη παιαηφηεξν απφ ηξεηο κήλεο
(πξσηφηππν ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν)
 Πηζηνπνηεηηθφ ΑΦΜ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηε
Φνξνινγηθή Αξρή (πξσηφηππν)
 Δπηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ
αηφκσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα
δηαρεηξίδνληαη ην ινγαξηαζκφ (πξσηφηππα ή
επηθπξσκέλν αληίγξαθν)
 Γηαβαηήξην ή Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
ησλ αηφκσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα
δηαρεηξίδνληαη ην ινγαξηαζκφ (αληίγξαθν).
Αίηεζε θαη ιήςε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαρψξεζεο,
ΑΦΜ, Πηζηνπνηεηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ θαη
Τγεηνλνκηθψλ Δηζθνξψλ, επηθχξσζε ππνγξαθψλ
γηα ην άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.
χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε APR,
παξάιιεια κε ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ
Καηαρψξεζεο ρνξεγεί ζηελ επηρείξεζε θαη ην
Πηζηνπνηεηηθφ ΑΦΜ (εθδίδεηαη απφ ηε Φνξνινγηθή
Αξρή).

3 εκέξεο

Αηειψο

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη ζρεηηθέο
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ζπλζήθεο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ
APR θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα απεπζπλζεί ζηε
Φνξνινγηθή Αξρή γηα λα ιάβεη ΑΦΜ.
Μφιηο ε APR εγθξίλεη ηελ αίηεζε θαηαρψξεζεο ηεο
επηρείξεζεο:
 απνζηέιιεη ζην αληίζηνηρν πληαμηνδνηηθφ
Σακείν αίηεζε αζθάιηζεο, εθ κέξνπο ησλ
ηδξπηψλ, εάλ ηνχηνη δελ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ
επηρείξεζε, θαζψο επίζεο θαη αίηεζε
θαηαρψξεζεο ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο.
 πξνσζεί ζην Σακείν Τγεηνλνκηθήο Αζθάιηζεο
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εγγξαθή ησλ
δηθαηνχρσλ. Δάλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη
απαξαίηεηεο ζπλζήθεο, ε επηρείξεζε νθείιεη λα
θαηαρσξεζεί ζηελ APR θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα
απεπζπλζεί
ζην
Σακείν
Τγεηνλνκηθήο
Αζθάιηζεο γηα λα θαηαρσξεζεί θαη εθεί, σο
δηθαηνχρνο.
Γηα ηελ θαηαρψξεζε επηρείξεζεο ζηελ APR
απαηηνχληαη ηα εμήο παξαζηαηηθά:
 Αίηεζε (δηαηίζεηαη αηειψο, κέζσ ηνπ επίζεκνπ
ηζηνηφπνπ ηεο APR, www.apr.gov.rs)
 Δηαηξηθφ πκθσλεηηθφ, κε επηθπξσκέλν ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ ηδξπηψλ (κεηφρσλ)
 Απνδεηθηηθφ ηαπηφηεηαο ησλ ηδξπηψλ (εάλ
πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα, αληίγξαθν
Γειηίνπ ηαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ θαη εάλ
πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, πξσηφηππν
απφθνκκα ηεο APR)
 Απφθαζε Γηνξηζκνχ Δθπξνζψπσλ (εάλ δελ
δηεπθξηλίδνληαη ζην πκθσλεηηθφ)
 Δπηθπξσκέλεο ππνγξαθέο ησλ Δθπξνζψπσλ (ην
ζρεηηθφ Έληππν δηαηίζεηαη αηειψο κέζσ ηνπ
ηζηνηφπνπ ηεο APR)
 Σξαπεδηθή βεβαίσζε πεξί θαηαβνιήο ηεο
ρξεκαηηθήο ζπλεηζθνξάο ή/θαη εθηίκεζε ηεο
αμίαο ηεο ζπλεηζθνξάο ζε είδνο, εάλ ηνχηεο
πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξηλ ηελ θαηαρψξεζε
ηεο επηρείξεζεο.
 Παξαζηαηηθφ πιεξσκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο
 Δμνπζηνδφηεζε (εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ
δηθεγφξν)
Σπρφλ έγγξαθα ζε μέλε γιψζζα, ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηε
ζεξβηθή.
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4

Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε APR νθείιεη λα
εθδψζεη ηε ζρεηηθή απφθαζε θαηαρψξεζεο ηεο
επηρείξεζεο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. Ζ θαηαρψξεζε ηεο
επηρείξεζεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπν
ηεο APR.
θξαγίδα
Παξφιν πνπ, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, δελ απαηηείηαη ε
ρξήζε ζθξαγίδαο, ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ ηεο
εξβίαο ηε ρξεζηκνπνηνχλ, θαηά ηηο θαζεκεξηλέο
ηνπο εξγαζίεο. Δπίζεο, παξά ην θελφ ηνπ Νφκνπ
(ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζθξαγίδαο), νξηζκέλεο Αξρέο
εμαθνινπζνχλ λα απαηηνχλ ηελ παξνπζία ζθξαγίδαο
ζε επηζηνιέο/έγγξαθα ησλ επηρεηξήζεσλ.

1 εκέξα

1.660-2.800
RSD

5 εκέξεο

αηειψο

Ζ δεκηνπξγία ζθξαγίδαο απαηηεί 1-2 εκέξεο θαη
θνζηίδεη 1.500-4.000 RSD, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ
ησλ ιέμεσλ, ην ζρεδηαζκφ θ.α.
Καηαρψξεζε ζηελ ηνπηθή Φνξνινγηθή Αξρή
Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ APR,
απαηηείηαη ε θαηαρψξεζή ηεο θαη ζηελ αληίζηνηρε
Οξγαλσηηθή Μνλάδα ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο ηεο
έδξαο ηεο.

5

Απαηηείηαη ε ππνβνιή αληηγξάθσλ ησλ εμήο
παξαζηαηηθψλ:
 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο
ζηελ APR.
 Πηζηνπνηεηηθφ ΑΦΜ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηε
Φνξνινγηθή Αξρή.
 χκβαζε
αλνίγκαηνο
θαη
δηαηήξεζεο
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ
 Κάξηα ππνδεηγκάησλ ππνγξαθψλ.
 Δπηθπξσκέλεο ππνγξαθέο ησλ εθπξνζψπσλ.
 χκβαζε κε ινγηζηηθή επηρείξεζε.
 χκβαζε Μαθξνρξφληαο Μίζζσζεο.
 χκβαζε Δξγαζίαο κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή
ηνλ Ηδξπηή.
 Καηάζηαζε εξγαδνκέλσλ.
 Καηάζηαζε εηαηξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.
 Καηάζηαζε θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο θαη
ιηαληθήο, θαζψο θαη απνζεθψλ.
 Αίηεζε θαηαρψξεζεο ζηνπο θαηαιφγνπο ΦΠΑ
(ην ζρεηηθφ Έληππν δηαηίζεηαη αηειψο, κέζσ ηνπ
επίζεκνπ ηζηνηφπνπ ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο,
www.poreskauprava.gov.rs). χκθσλα κε ηε
ζρεηηθή λνκνζεζία, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα
θαηαρσξεζεί ζηνπο θαηαιφγνπο ΦΠΑ,, εάλ
εθηηκάηαη φηη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ζα ππεξβεί
ηα 8.000.000 RSD
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Αίηεζε θαζνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο
(δηαηίζεηαη αηειψο, κέζσ ηνπ επίζεκνπ
ηζηνηφπνπ ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο).

Σα σο άλσ παξαζηαηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε
Φνξνινγηθή Αξρή, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ
θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ APR.
Καηαρψξεζε ησλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο ζηνλ
Οξγαληζκφ/Σακείν Απαζρφιεζεο
Σν ζρεηηθφ Έληππν (Μ) δηαηίζεηαη αηειψο, κέζσ ηνπ
ηζηνηφπνπ
www.pio.rs
θαη
ζπκπιεξψλεηαη
μερσξηζηά γηα θάζε εξγαδφκελν.

6

Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ θάησζη παξαζηαηηθψλ ζην
Σακείν Τγεηνλνκηθήο Αζθάιηζεο θαη ζην Σακείν
πληαμηνδνηηθήο Αζθάιηζεο:
 Έληππν Μ
 χκβαζε Δξγαζίαο
 Βηβιηάξην Δξγαζίαο
 Σαπηφηεηα
 Παιαηφ Βηβιηάξην Τγείαο (εάλ ππάξρεη).

1

εκέξα

αηειψο

Δπίζεο, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζην Δζληθφ
Γξαθείν Απαζρφιεζεο, αίηεζε πιήξσζεο θελήο
ζέζεο.
ΠΗΓΗ: “Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency – Economy Profile 2015: Serbia”, Όμιλος Παγκόσμιας
Τράπεζας

ηνλ ηζηφηνπν ηεο Τπεξεζίαο Πξνζέιθπζεο Δπελδχζεσλ θαη Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ ηεο
εξβίαο
θαη, εηδηθφηεξα, ζηνλ ππεξζχλδεζκν http://ras.gov.rs/, γίλεηαη, επίζεο,
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, ζηελ αγγιηθή, ησλ εηαηξηθψλ κνξθψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηε εξβία
γηα έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

5 Υορολογικό Καθεςτώσ
5.1 Υόροσ ειςοδήματοσ νομικών προςώπων
Τπνινγίδεηαη κε εληαίν ζπληειεζηή 15%. Ννκηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο
ζηε εξβία θνξνινγνχληαη κφλν γηα ηα θέξδε ηνπο, ζηε ρψξα.
Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ηα θέξδε, φπσο ηνχηα απνηππψλνληαη ινγηζηηθά ζηα βηβιία
θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, ηε ινγηζηηθή λνκνζεζία θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Νφκνπ πεξί Φνξνιφγεζεο Δηαηξηθψλ Κεξδψλ.
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ
θαη ηα θεθαιαηαθά θέξδε. Ωο θεθαιαηαθά θέξδε λννχληαη εθείλα πνπ παξάγνληαη απφ
ηελ πψιεζε ή κεηαβίβαζε αθηλήησλ, δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη
εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, κεηνρψλ, αζθαιίζεσλ θαη νξηζκέλσλ νκνιφγσλ.
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ε πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε ρψξα,
παξαθξαηείηαη θφξνο ηεο ηάμεο ηνπ 20% γηα δηάθνξεο κνξθέο εηζνδήκαηνο, φπσο
κεξίζκαηα, κεηνρηθά θέξδε, πλεπκαηηθή δεκηνπξγία, θεθαιαηαθά θέξδε, πιεξσκέο
κίζζσζεο γηα αθίλεηα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θιπ.

5.2 Υόροσ ειςοδήματοσ φυςικών προςώπων
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα πνπ παξάγεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Παξφιν πνπ ην θνξνινγνχκελν πξφζσπν
είλαη ν εξγαδφκελνο, ν εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή
ηνπ θφξνπ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ην αθαζάξηζην πνζφ ησλ απνδνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ εηζνδήκαηνο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε νη εμήο ζπληειεζηέο:
 12%, κεζνζηαζκηθά γηα εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη γηα ηνπο κφληκνπο
θαηνίθνπο ηεο ρψξαο. Ωο κφληκνο θάηνηθνο λνείηαη ην θπζηθφ εθείλν πξφζσπν ην
νπνίν, είηε έρεη θαηνηθία ή επηρεηξεκαηηθή έδξα θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ζηε
εξβία, είηε δηακέλεη ζηε ρψξα θαη’ ειάρηζηνλ 183 κέξεο, εηεζίσο. Οη κφληκνη
θάηνηθνη θαηαβάιινπλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο (εληφο θαη εθηφο εξβίαο), ελψ νη κε κφληκνη θάηνηθνη
θαηαβάιινπλ θφξν εηζνδήκαηνο γηα ην ηκήκα εθείλν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο πνπ
απνθηήζεθε ζηε ρψξα.


12%, γηα εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.



20%, γηα εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα, ελνίθηα θιπ.



10%, γηα εηζνδήκαηα απφ θεθάιαην.



15% γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, κε κφληκνπο θαηνίθνπο.

Τπφρξενη θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη φινη φζνη ιακβάλνπλ απνδνρέο
ππεξηξηπιάζηεο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ πνιηηψλ. Γηα ηελ
πεξίπησζε ησλ κε κφληκσλ θαηνίθσλ, ην φξην απηφ δηακνξθψλεηαη ζην πεληαπιάζην ηνπ
κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ πνιηηψλ.
Γηα ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ηξηπιάζηνπ θαη ηνπ
νθηαπιάζηνπ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ πνιηηψλ, εθαξκφδεηαη
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 12% ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ ην εηήζην εηζφδεκα ελφο
θνξνινγνχκελνπ είλαη ππεξνθηαπιάζην ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ
πνιηηψλ, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 15%.
Σέινο, ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα κεηψλεηαη θαηά 15% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο
ησλ έξβσλ πνιηηψλ, γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. Ζ ζπλνιηθή θνξνειάθξπλζε δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο.
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5.3 Υόροσ Προςτιθέμενησ Αξίασ
Ο γεληθφο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. πνπ εθαξκφδεηαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ζηε
εξβία αλέξρεηαη ζε 20%. Δμαηξνχληαη κία ζεηξά πξντφλησλ (ςσκί, θξνχηα, ιαραληθά,
γαιαθηνθνκηθά, θάξκαθα, εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, εθπαηδεπηηθά βηβιία θαη βνεζήκαηα
θιπ.) θαη ππεξεζηψλ (χδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξνδφηεζε, ζέξκαλζε), ζηα νπνία
εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 10%.
Ο Φ.Π.Α. θαηαβάιιεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο
επίζεο θαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ.
Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ε ηηκή ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, έκκεζσλ θφξσλ, κεηαθνξηθνχ ,
αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ θφζηνπο θιπ..
Ο Φ.Π.Α. θαηαβάιιεηαη θάζε:
 Ζκεξνινγηαθφ κήλα, εάλ ν θχθινο εξγαζηψλ, ηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (12)
κήλεο ππεξβαίλεη ηα 20 εθ. δελάξηα (~€ 185.000), ή εάλ πξνβιέπεηαη φηη, ηνπο
επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο, ν θχθινο εξγαζηψλ ζα ππεξβεί ηα 20 εθ. δελάξηα (~€
185.000).


Σξίκελν, εάλ ν θχθινο εξγαζηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 20 εθ. δελαξίσλ (~€
18.500-185.000).

5.4 Υόροσ επί των μεριςμάτων
Δάλ ηα κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη ζε κε κνλίκνπο θαηνίθνπο, ν θφξνο αλέξρεηαη ζε 20%,
εθηφο εάλ ππάξρεη πκθσλία πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά.

5.5 Υόροσ ακίνητησ περιουςίασ
Ωο αθίλεηε πεξηνπζία λνείηαη θάζε νηθηζηηθφ ή εκπνξηθφ θηήξην, γξαθείν, γθαξάδ ή
ρψξνο αλαςπρήο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο εμαξηάηαη απφ ην εάλ ν
θνξνινγνχκελνο δηαηεξεί ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή φρη.
Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δηαηεξνχλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ν θνξνινγηθφο
ζπληειεζηήο είλαη 0,40%.
Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ δηαηεξνχλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ν θνξνινγηθφο
ζπληειεζηήο είλαη πξννδεπηηθφο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ.
Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηαβάιιεηαη φηαλ έλα άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο
ηδηνθηεζίαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο, ηεο αμηνπνίεζεο, ηεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο
ή ηεο εθκεηάιιεπζεο ελφο αθηλήηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ 1 έηνπο , ή
εάλ έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο αζηηθνχ, δεκφζηνπ ή άιινπ θξαηηθνχ θηήκαηνο
κεγέζνπο άλσ ησλ 4 ζηξεκκάησλ.
Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο έρεη σο εμήο:
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5%, γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ή άιιεο θνξνινγεηέαο
πεξηνπζίαο,



2,5%, γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, θαζψο
επίζεο θαη επί κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ.

6 Λοιπή Νομοθεςία Επιχειρηματικού – Οικονομικού
Ενδιαφέροντοσ
6.1 Σόκοι Τπερημερίασ
Σν Κνηλνβνχιην ηεο εξβίαο πηνζέηεζε λέν Νφκν πεξί Σφθσλ Τπεξεκεξίαο, ν νπνίνο
ηέζεθε ζε ηζρχ ζηεο 25.12.2012 θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ πνπ
θαιείηαη λα θαηαβάιεη ν νθεηιέηεο, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο εμππεξέηεζεο ησλ
ρξεκαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ, ην επηηφθην
ππεξεκεξίαο θαζνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε, σο εμήο:
i. Γηα νθεηιέο ζε δελάξηα, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην αλαθνξάο
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ (8) πνζνζηηαίεο
κνλάδεο.
ii.

Γηα νθεηιέο ζε επξψ, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην αλαθνξάο ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, γηα βαζηθέο δηαδηθαζίεο αλαρξεκαηνδφηεζεο,
πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ (8) πνζνζηηαίεο κνλάδεο.

iii.

Γηα νθεηιέο ζε άιιν λφκηζκα, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην
αλαθνξάο/βαζηθφ επηηφθην πνπ θαζνξίδεη θαη/ή ρξεζηκνπνηεί ε Κεληξηθή Σξάπεδα
ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο, ζε ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο, πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ (8)
πνζνζηηαίεο κνλάδεο.

Σν επηηφθην ππεξεκεξίαο δεκνζηεχεηαη ζην Γηθηπαθφ Σφπν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο
εξβίαο θαη ηζρχεη απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δεκνζίεπζή ηνπ.

6.2 Φρονικά Περιθώρια Εξυπηρέτηςησ Οικονομικών Τποχρεώςεων ςε
Εμπορικέσ υναλλαγέσ
Σν Κνηλνβνχιην ηεο εξβίαο πηνζέηεζε ηνλ Νφκν πεξί Υξνληθψλ Πξνζεζκηψλ
Δθπιήξσζεο Οηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ ζε Δκπνξηθέο πλαιιαγέο, ν νπνίνο ηζρχεη
απφ ηηο 25.12.2012.
Ο Νφκνο θαζνξίδεη ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ
ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, αιιά θαη κεηαμχ
λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ελ ιφγσ
ππνρξεψζεσλ ελ επζέησ ρξφλσ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ εμαηξνχληαη ηα λνκηθά
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εθείλα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο. Δπίζεο, πξνζσξηλά
εμαηξνχληαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο (ε
εμαίξεζε ίζρπε κέρξη ηελ 01.01.2014).
Οη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ αθνξνχλ ζε ζπκβαηηθέο ζρέζεηο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ
έρνπλ ζπλαθζεί κέρξη ηηο 31.03.2013, φπσο επίζεο θαη ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ
κπνξεί λα κελ είραλ μεθηλήζεη κέρξη ηηο 31.03.2012, αιιά πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθέο
ζρέζεηο πνπ ζπλήθζεζαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή.
Ζ θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ν Νφκνο έγθεηηαη ζην φηη, πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, νη
πκθσλίεο κεηαμχ λνκηθψλ πξνζψπσλ δελ κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ρξνληθφ πεξηζψξην
εθπιήξσζεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κεγαιχηεξν ησλ εμήληα (60) εκεξψλ. Σπρφλ
πξνβιέςεηο πκθσληψλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ζεσξνχληαη
άθπξεο θαη θελέο.

7 Κίνητρα προςέλκυςησ επενδύςεων
Ζ εξβία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο
Δπξψπεο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε Ακέζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαη
ηδηαίηεξα επελδχζεσλ εληάζεσο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθνχ
αξηζκνχ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Οη επελδχζεηο απνηεινχλ κία απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεξβηθήο νηθνλνκίαο, αλακέλεηαη
δε ε πξφνδνο ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηηο εηζξνέο ΑΞΔ.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, ε
θαζαξή εηζξνή ΑΞΔ ζηελ εξβία ην έηνο 2015 αλήιζε ζε 1,8 δηο. επξψ, απμεκέλε θαηά
45,6% ζε ζρέζε κε ην 2014, αμία πνπ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 5.4% ηνπ Αθαζάξηζηνπ
Δγρψξηνπ Πξντφληνο (έλαληη 3,7% ην 2014). Πιένλ ηνπο ελφο ηξίηνπ ηεο αλσηέξσ
εηζξνήο ΑΞΔ θαηεπζχλζεθε ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, αθνινπζνχκελε απφ ηηο
επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηνλ ηνκέα εκπνξίνπ. ην
πιαίζην ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο, νη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο αθνξνχζαλ ζηελ
παξαγσγή απηνθηλήησλ, κεηαιιεπκάησλ, ειαζηηθψλ θαη πιαζηηθψλ πιψλ θαζψο θαη
ηξνθίκσλ. Ωο πξνο ην απφζεκα ΑΞΔ ζηε εξβία, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία,
ππνινγίδεηαη φηη απφ ην έηνο 2000 έσο ην 2014 ε εξβία έρεη πξνζειθχζεη πάλσ απφ 24
δηο Δπξψ ΑΞΔ, ήηνη πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% ηνπ ζεξβηθνχ ΑΔΠ.
Σν Ννέκβξην 2015, ηέζεθε ζε ηζρχ λένο λφκνο πεξί εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ
(Investment Law, Official Gazzete of the Republic of Serbia, no.89/2015),
αληηθαζηζηψληαο παιαηφηεξν λφκν ηνπ 2002, ν νπνίνο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ζηνπο
μέλνπο επελδπηέο. Τπφ ηελ έλλνηα ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνζηηθψλ
δηαηαγκάησλ, νη επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ:
-ζπκκεηνρή ζε ζπκθσλία χκπξαμεο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ),
-δηθαηψκαηα εθηέιεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο
θξαηηθέο αξρέο,
-θαηνρή κεηνρψλ ζε ζεξβηθέο εηαηξείεο,
-ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζηε εξβία απφ μέλν επελδπηή,
-ηδηνθηεζηαθά θαη άιια δηθαηψκαηα ζε θηλεηά ή αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηε εξβία.
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Ο λφκνο δηαθξίλεη κεηαμχ «επελδχζεσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο» (investment of special
importance) θαη «επελδχζεσλ ηνπηθήο ζεκαζίαο» (investment of local importance), κε ηε
ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Βάζεη ηνπ λφκνπ, νη επελδπηέο κπνξνχλ λα
επσθειεζνχλ απφ ζεηξά νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, φπσο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο,
θνξνινγηθά θίλεηξα θαη θνξναπαιιαγέο, δαζκνινγηθά θίλεηξα, θαζψο θαη θίλεηξα πνπ
αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο πνπ
εηζάγεηαη απφ μέλνπο επελδπηέο είλαη γεληθά αθνξνιφγεηνο, κε ηελ επηθχιαμε
νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ.
Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηα παξερφκελα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε
επελδχζεσλ, ζεκεηψλνπκε ηα εμήο:

7.1 Κρατικέσ επιχορηγήςεισ
Σα ελ ιφγσ θεθάιαηα ρνξεγνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ, ή ην θφζηνο ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ γηα ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαηά ηε δηάξθεηα δχν (2) εηψλ
κεηά ηελ επίηεπμε πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην. Ζ
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο απνηειεί, επίζεο, σο επηιέμηκε δαπάλε,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο, δελ είλαη κηθξφηεξε απφ πέληε (5) έηε
γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη απφ ηξία (3) έηε γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ θνλδπιίσλ είλαη επελδπηέο πνπ ππνβάιινπλ
επελδπηηθά ζρέδηα ζε ηνκείο πνπ θαζνξίδνληαη απφ εηδηθφ δηάηαγκα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη δηθαηνχρνη ησλ επηρνξεγήζεσλ απαηηείηαη
λα παξέρνπλ θαη’ειάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ απφ ηδίνπο πφξνπο ή άιιεο
πεγέο νη νπνίεο δελ πεξηέρνπλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.

7.2 Προώποθέςεισ για την καταβολή των κονδυλίων
• Γηαηήξεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ή ηξία (3) έηε γηα κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο
επηρεηξήζεηο.
• Γηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ
ζρεδίνπ γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη ηξηψλ (3) εηψλ γηα
ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο.

20

ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

7.3 Προθεςμία για την υλοποίηςη των επενδυτικών ςχεδίων και τη
δημιουργία νέων θέςεων εργαςίασ
Σξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία κπνξεί λα
παξαηαζεί γηα δηάζηεκα έσο πέληε (5) έηε, εάλ ην πκβνχιην Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο
εγθξίλεη ην ζρεηηθφ αίηεκα.
Γηα ηηο «επελδχζεηο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο», ε πξνζεζκία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ην
επελδπηηθφ ζρέδην, είλαη ηξία (3) ή πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
αξρηθήο ζχκβαζεο, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) έηε απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ επηρνξήγεζεο.

7.4 Οικονομικά κίνητρα με βάςη το επίπεδο ανάπτυξησ ςτην περιοχή
τησ επένδυςησ
Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία δηαθξίλεη ηε ρψξα ζε πέληε (5) νκάδεο πεξηθεξεηψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, κε βάζε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα
πνπ πινπνηνχληαη ζηηο νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο,
απαηηείηαη:
•Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 20 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαη’ ειάρηζην 150.000 επξψ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ην
ρακειφηεξν επίπεδν αλάπηπμεο (νκάδα IV) θαη ζε πιεγείζεο απφ θπζηθέο θαη άιιεο
θαηαζηξνθέο πεξηνρέο (νκάδα V).
• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 30 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 300.000 επξψ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ
θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα III σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο,
• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 40 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 600.000 επξψ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ
ηαμηλνκεζεί ζηελ νκάδα ΗΗ σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο,
• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 600.000 επξψ ησλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ
ηαμηλνκεζεί ζηελ πξψηε (Η) νκάδα,
• Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζην δηεζλέο εκπφξην θαη
ζηηο νπνίεο ε ειάρηζηε αμία επέλδπζεο είλαη 150.000 επξψ, παξέρνληαο ηνπιάρηζηνλ 15
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ, κε βάζε ην επίπεδν
αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο επέλδπζεο, είλαη ηα αθφινπζα:
• Δπηρνξεγήζεηο σο πξνο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ γηα λέεο
ζέζεηο εξγαζίαο: 20% (νκάδα I), 25% (νκάδα II), 30% (νκάδα III), 35% (νκάδα IV) θαη
40% (γηα πιεγείζεο πεξηνρέο). Σα πνζά απηά πεξηνξίδνληαη ζε αλψηαην φξην αλά λέα
ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ήηνη €3.000 (νκάδα I), €4.000 (νκάδα II), €5.000
(νκάδα III), €6.000 (νκάδα IV) θαη € 7.000 (γηα πιεγείζεο πεξηνρέο).
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• Δπηρνξεγήζεηο σο πξνο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο επέλδπζεο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία - πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ: έσο 10% (I νκάδα), 15% (νκάδα
II), 20% (νκάδα III), 25% (IV νκάδα) θαη 30% (πιεγείζεο πεξηνρέο).
• Πξφζζεηεο επηρνξεγήζεηο γηα έξγα εληάζεσο εξγαζίαο - πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ
επηρνξεγήζεσλ κπνξεί λα εγθξηζεί γηα: 10% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ αθαζάξηζηνπ
κηζζνχ (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ απφ ηηο 200 λέεο
ζέζεηο εξγαζίαο), 15% (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ
απφ ηηο 500 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο) θαη 20% (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ
ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ απφ ηηο 1.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο).

7.5 Περίοδοσ χάριτοσ φόρου επί των εταιρικών κερδών-μεταφορά
ζημίασ
Πέξαλ ηνπ ηζρχνληνο, ρακεινχ, θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή εηαηξηθψλ θεξδψλ (15%),
νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο απαιιάζζνληαη απφ ηνλ εηαηξηθφ
θφξν επί ησλ θεξδψλ γηα πεξίνδν 10 εηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην πξψην έηνο θαηά ην
νπνίν αλαθέξνπλ θνξνινγεηέν θέξδνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ επελδχζεη πνζφ
πνπ ππεξβαίλεη ηα 9 εθαη. επξψ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη λα απαζρνινχλ
ηνπιάρηζηνλ 100 επηπιένλ εξγαδφκελνπο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο
επέλδπζεο.
Δμάιινπ, δεκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ
θαη λα ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 5 εηψλ.

7.6 Αποφυγή Διπλήσ Υορολογίασ
Αλ έρεη ήδε θαηαβιεζεί θφξνο επί ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην εμσηεξηθφ, ε
επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα ζε πίζησζε θφξνπ εηαηξηθνχ θέξδνπο ζηε εξβία πνπ αλαινγεί
ζην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε. εκεηψλεηαη φηη ε εξβία έρεη ζπλάςεη πκθσλίεο
Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε 54 ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλθαη ε Διιάδα.

7.7 Μειωμένεσ εργοδοτικέσ ειςφορέσ
Απφ 1εο Ηνπιίνπ 2014, γηα ηηο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δίδεηαη,
επίζεο, ζηνπο εξγνδφηεο ζεκαληηθή ειάθξπλζε θφξσλ θαη εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη
επί ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ, απφ ηε ζηηγκή ηεο πξφζιεςεο κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
2017. Δηδηθφηεξα:
• γηα 1-9 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 65%
• γηα 10-99 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 70%
• γηα 100+ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 75%
Οη αλσηέξσ ειαθξχλζεηο εθηηκάηαη φηη κεηψλνπλ ην ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ θφζηνο
παξαγσγήο ζε πνιχ αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, κε βάζε ην κέζν κηζζφ
ζηε εξβία.
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7.8 Ελεύθερεσ Ζώνεσ - Απαλλαγή Υόρου Προςτιθέμενη Αξίασ
ηε εξβία ππάξρνπλ ζήκεξα 12 αδεηνδνηεκέλεο ειεχζεξεο ηεισλεηαθέο δψλεο, νη
νπνίεο απνηεινχλ νξηνζεηεκέλα θαη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο,
φπνπ δηεμάγνληαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πεξηζζφηεξα επηρεηξεκαηηθά νθέιε,
ήηνη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ, θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη
απινπνηεκέλε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εκπνξηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο Διεχζεξεο Εψλεο ζηε εξβία απαιιάζζνληαη απφ Φφξν
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
Οη ειεχζεξεο δψλεο ηεο εξβίαο αληηπξνζσπεχνπλ, ζε εζληθφ επίπεδν, πεξηζζφηεξν
αλεπηπγκέλα θέληξα ηερλνινγίαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη παξέρνπλ θαιχηεξεο ππνδνκέο
θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε. Οη ειεχζεξεο δψλεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηε ρψξα
είλαη νη αθφινπζεο: Pirot, Subotica, Zrenjanin, FAS Kragujevac, Sabac, Νφβη αλη,
Uzice, Smederevo, βηιάηλαηο, Κξνχζεβαηο, Apatin, Βξάληε, Priboj θαη Βειηγξάδη. Οη
μέλεο εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηφθηεηε Διεχζεξε Εψλε κε
βάζε ζρέδην πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε.

7.9 Ελεύθερη ειςαγωγή πρώτων υλών και ημιτελή προΰόντα
Οη μέλνη επελδπηέο ζηε εξβία κπνξνχλ λα απνιαχνπλ άλεπ δαζκψλ εηζαγσγήο
πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ, γηα παξαγσγή κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν
ελ ιφγσ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο κπνξεί είηε λα επηηεπρζεί είηε κε εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ζε κηα απφ ηηο ειεχζεξεο δψλεο ζηε εξβία, είηε κε ηελ απφθηεζε εηδηθήο
άδεηαο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα παζεηηθή ηειεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. ε
ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ηειηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη 100% πξννξηδφκελα γηα
εμαγσγή. Δηδηθφηεξα, ε εηζαγσγή απφ ηελ ΔΔ Κνηλφηεηα θαη εμαγσγή απφ απηέο ηηο
δψλεο είλαη ρσξίο ΦΠΑ θαη άιιεο επηβαξχλζεηο. Δάλ ηα πξντφληα παξάγνληαη εληφο ηεο
δψλεο κε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ 50% εγρψξησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιψλ, ζεσξνχληαη
ζεξβηθήο θαηαγσγήο θαη, ζπλεπψο, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε ζεξβηθφ έδαθνο ή λα
εμαρζνχλ ρσξίο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο ειεχζεξνπ
εκπνξίνπ.

7.10 Ελεύθερη ειςαγωγή μηχανικού και άλλου εξοπλιςμού
Οη μέλνη επελδπηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ γηα ηνλ
εηζαγφκελν εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα.

7.11 Δημοτικά κίνητρα
Δπξχ θάζκα θηλήηξσλ είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζε δεκνηηθφ επίπεδν. Σα θπξηφηεξα
πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
• απαιιαγέο ή κεηψζεηο αζηηθψλ ηειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλέγεξζε εγθαηαζηάζεσλ
θαη κίζζσζεο γεο
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• Άιιεο απαιιαγέο ή κεηψζεηο ζε ηνπηθά ηέιε (π.ρ. ακνηβή γηα δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο
θιπ).

7.12 Διαδικαςία και περιοριςμοί για την κατανομή των πόρων
Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε πξφζθιεζε ε νπνία δεκνζηεχεηαη
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ρξήζε θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ
πθίζηαληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηνπο ηνκείο: κεηαθνξψλ,
βηνκεραλίαο ηεο θηινμελίαο, ηπρεξψλ παηγλίσλ, εκπνξίνπ, παξαγσγήο ζπλζεηηθψλ ηλψλ,
άλζξαθα θαη ράιπβα, θαπλνχ θαη πξντφλησλ θαπλνχ, φπισλ θαη ηα ππξνκαρηθψλ,
λαππεγηθήο βηνκεραλίαο (θαηαζθεπή πνληνπφξσλ εκπνξηθψλ πινίσλ- ηνπιάρηζηνλ 100
θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο), αεξνδξνκίσλ, ηνκέαο θνηλήο σθέιεηαο θαη ελέξγεηαο,
επξπδσληθψλ δηθηχσλ.
Σέινο, νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ απνθιείνληαη:
1. Δπηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο
2. Δπηρεηξήζεηο κε εθθξεκείο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ ζεξβηθνχ Γεκνζίνπ
3. Δπηρεηξήζεηο πνπ κείσζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 10% θαη πιένλ θαηά
ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο αίηεζεο
4. Δπηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ελ κέξεη ζην Γεκφζην, απηφλνκε επαξρία ή θνξείο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηα
εθαξκνζηηθά δηαηάγκαηα ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη άιια θίλεηξα θαζνξίδεηαη ζε
απφιπηνπο αξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξήγεζε θξαηηθψλ
επηρνξεγήζεσλ.
Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ
επελδχζεσλ ζε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο, ν επελδπηήο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε φρη
κφλν γηα θαηαζρεζέληα αθίλεηα, αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε ππνηίκεζε ησλ εηαηξηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθαιείηαη απφ ηελ ελ ιφγσ απαιινηξίσζε.
Ωο πξνο ηνπο κεραληζκνχο επίιπζεο δηαθνξψλ, ν λένο λφκνο επηηξέπεη ηελ επίιπζε
δηαθνξψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ θαη δηαηηεηηθψλ ζεζκψλ, ελψ ν πξνεγνχκελνο λφκνο
φξηδε απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία γηα ην εξβηθφ δηθαζηήξην.
Πέξαλ ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην αλαγλσξίδεη επίζεκα σο
ηα βαζηθά ζεζκηθά φξγαλα αξκφδηα γηα ηηο επελδχζεηο ην πκβνχιην Οηθνλνκηθήο
Αλάπηπμεο (Savet za ekonomski razvoj) θαη ηνλ Οξγαληζκφ ηεο εξβίαο γηα ηελ
Αλάπηπμε (Razvojna Agencije Srbije).
Σέινο, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη ηνπηθέο ή
πεξηθεξεηαθέο αξρέο κπνξνχλ, εμάιινπ, λα εγθξίλνπλ έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα,
θαζνξίδνληαο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ. Πεξαηηέξσ, ε ηνπηθή
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απηνδηνίθεζε κπνξεί λα νξίζεη νκάδεο έξγνπ απνηεινχκελεο απφ εκπεηξνγλψκνλεο γηα
ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηνλ ππνςήθην επελδπηή.

8 Κοινοτικέσ Φρηματοδοτήςεισ
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) είλαη ν κεγαιχηεξνο ρνξεγφο αλαπηπμηαθήο θαη άιιεο
βνήζεηαο πξνο ηε εξβία, έρνληαο παξάζρεη πιένλ ησλ € 2,8 δηο, θαηά ηα ηειεπηαία 14
έηε. Ζ ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζε απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ φπσο ε ελίζρπζε ηνπ
θξάηνπο δηθαίνπ, ε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε θνηλσληθή αλάπηπμε, ε
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάπηπμε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Σα ζρεηηθά
θνλδχιηα παξέρνληαη κέζσ ηνπ Οξγάλνπ Πξνεληαμηαθήο ηήξημεο ηεο ΔΔ (ΗΡΑ), ζην
νπνίν απφ ην 2007, ελζσκαηψλνληαη φια ηα πξψελ ΗΡΑ κέζα: PHARE, SAPARD, ISPA
θαη CARDS.
ηφρνο ηνπ ΗΡΑ είλαη ε ελίζρπζε θαη θαζνδήγεζε ηεο εξβίαο, ψζηε λα
αληαπνθξηζεί θαη λα πινπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, σο κειινληηθφ θ-κ
ηεο ΔΔ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εξβία θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ πξψησλ ρσξψλ
ζηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ζεκαληηθή θνηλνηηθή αλαπηπμηαθή βνήζεηα, ζε παγθφζκην
επίπεδν. Ζ κέζε εηήζηα ρξεκαηνδφηεζή ηεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ € 200 εθ., γεγνλφο πνπ
ηελ θαηαηάζζεη πξψηε, κεηαμχ ησλ ρσξψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Ζ ΔΔ έρεη
επελδχζεη ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ ηεο ρψξαο (γέθπξεο Sloboda, Zezelj θαη Gazella,
νδηθφ δίθηπν θαη ζεκεία ζπλνξηαθψλ δηειεχζεσλ), ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε
(αζζελνθφξα, καζηνγξάθνη, δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ), ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ
θαη ηνπ αέξα, ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (Subotica, Sremska Mitrovica, Uzice θαη
Pozarevac), ηελ πξφζβαζε ζε Πξνγξάκκαηα, φπσο ην «Erasmus» θαη ηε κεηαξξχζκηζε
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ζηφρν ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Σα
ηειεπηαία ρξφληα, ε θνηλνηηθή βνήζεηα επηθεληξψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο εξβίαο γηα ηελ έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ.
ην πιαίζην ηνπ ΗΡΑ ΗΗ, γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ε θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο, χςνπο 1,5 δηο € γίλεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: Γεκνθξαηία
& Γηαθπβέξλεζε, Κξάηνο δηθαίνπ θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, Γξάζεηο γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα, Μεηαθνξέο, Δλέξγεηα, Αληαγσληζηηθφηεηα & θαηλνηνκία,
Δθπαίδεπζε, απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, Γεσξγία θαη αγξνηηθή αλάπηπμε.
Δηδηθφηεξα, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο ΗΡΑ γηα ην 2016
αλέξρεηαη ζε 189,4 εθ. επξψ θαη νη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πεξηιακβάλνπλ: 1)
Γεκνθξαηία θαη θξάηνο δηθαίνπ, 2) Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Σνπηθή Αλάπηπμε, 3)
Δλέξγεηα θαη 4) Δθπαίδεπζε. Ζ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2016 αλακέλεηαη πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο.
Πιελ ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ΗΡΑ, ζηε εξβία παξέρεηαη θνηλνηηθή
ρξεκαηνδφηεζε θαη κέζσ ηνπ Οξγάλνπ γηα ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ (€ 2,5 εθ.), ηνπ
Πξνγξάκκαηνο TEMPUS (€ 4 εθ.), ελψ δηαηίζεληαη θνλδχιηα γηα ηνπο πξφζθπγεο, ζην
πιαίζην ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηέγαζεο (€ 12 εθ.).
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Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ θνηλνηηθή
ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο επίζεο θαη νη απαξαίηεηεο αηηήζεηο, έληππα θιπ., αλαξηψληαη
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζην Βειηγξάδη θαη εηδηθφηεξα, ζηελ
ηζηνζειίδα http://www.seio.gov.rs/news.101.html?newsid=2196
Σέινο, πέξαλ ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, πνιιά θ-κ πξνρσξνχλ ζε
ρνξήγεζε δηκεξνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηε εξβία. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη
φηη, θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2015, νη κεγαιχηεξνη ρνξεγνί αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ήηαλ ε
Γεξκαλία (~€ 1,2 δηο), νη Ζ.Π.Α. (~€ 630 εθ.), ε Ηηαιία (~€ 276 εθ.), ε Διιάδα (~€ 258
εθ.), ε νπεδία (~€ 214 εθ.), ε Διβεηία (€ 156,6), ε Ννξβεγία (€ 156,3 εθ.), ε Οιιαλδία
(~€ 123 εθ.), ε Ηαπσλία (~€ 101 εθ.) θαη ε Κίλα (~€ 3,6 εθ.), θ.α.

****
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