У Г О В О Р
ИЗМЕЂУ
САВЕЗНЕ ВЛАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛ ИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
И
КАБИНЕТА МИНИСТАРА УКРАЈ ИНЕ

О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА У ОДНОСУ
НА ПОРЕЗЕ НА
ДОХОДАК И НА ИМОВИНУ
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С А В Е З Н А В Л А Д А
САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈ Е
И
КА БИНЕ Т МИНИСТАРА УКРАЈИНЕ

у жељи да закљ у че Уговор о избегавању двостр у ко г опо резивања
у односу на по резе на доходак и на имо вину потврђу ју ћи сво је
насто јање за развој и проду бљивање у зајамних економских
односа,

спор азу меле су се о следећем:
Чла н 1.
ЛИЦА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВ ОР
О вај у го во р примењу је се на лица која су резиденти једне или о бе
др жаве у говорнице.
Чла н 2.
ПОРЕЗИ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ УГОВ ОР
1. Овај у го во р пр имењу је се на пор езе на дох одак и на имовину
које заводи држава у говорница или њене политичке јединице или
локалне власти независно о д начина наплате.
2. По резима на дох одак и на имо вину сматрају се сви пор ези који
се заводе на у ку пан доходак, на у ку пну имовину или на делове
дохотка или имовине, у кљу чу ју ћ и пор езе на добит од оту ђења
покретне или непо кр етне имовине и по резе на у ку пне изно се
зарада које исплаћ у ју преду зећа.
3. Пор ези на које се примењу је овај у говор су :
у Ју гославији:
1) пор ез на добит;
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2) пор ез на доходак;
3) пор ез на имовину ;
4) пор ез на пр их од од међу нар о дно г саобр аћаја.
(у даљ ем у тексту : ''ју гословенски по рез'');
у Украјини :
1) пор ез на добит преду зећ а;
2) пор ез на доходак грађана.
(у даљ ем тексту : ''у крајински порез'').
4. У го во р се примењу је и на исте или битно сличне пор езе ко ји се
после дана по тписивања овог у го во р а заведу пор ед или у мест о
пост ојећих
пор еза.
Надлежни
органи
др жава
у говорница
обавешт авају једни дру ге о значајним про менама извршеним у
њиховим пореским законима.
Чла н 3.
ОПШТЕ ДЕ ФИНИЦИЈЕ
1. За по требе овог у го во р а:
1)

израз ''Ју гославија'' означава С авез ну Репу блику
Ју гославију , а у потр ебљен у географском смислу
означава су во земну (копнену ) територију Ју гославије,
њене
у ну тр ашње
морске
во де
и
по јас
територијалног мора, вазду шни простор над њима, као
и мор ско дно и по дземљ е дела о тво р еног мора изван
спољ не границе територијалног мор а, над којима
Ју гославија врши
су вер ена права ради истр аживања
и кор ишћења њих ових пр иродних бо гатст ава, у складу
са својим у ну трашњим зако нодавством и међу народним
правом;

2)

израз " Украјина" у потр ебљен у географском смислу
означава тер иторију Украјине, њен ко нтинентални
појас и њену ексклу зивну (морску ) економску зону ,
у кљу чу ју ћ и подр у чје изван терито ријално г мо ра
Укр ајине, који у складу са међу наро дним пр аво м јесу
или могу б ит и означени, као по дру чје на коме Укр ајина
може остваривати право у односу на мор ско дно и
подземље и њихо ва приро дна богатства;
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3)

изрази
''држава
у говорница''
и
''дру га
држава
говорница'' означавају Ју гославију или
Укр ајину
зависно о д смисла;

4)

израз " политичка јединица" означава:
- у слу чају Ју го славије репу блику чланицу ;
- у слу чају Украјине, админист ративнотерито ријалну
јединицу која чини део Украјине по њеном Уставу ;

5)

израз ''држављанин'' означава:
- у слу чају Ју го славије, физичко лице ко је има
држављанство Ју гославије;
- у слу чају Украјине:
(1) физичко лице које има држављанство Украјине,
(2) правно лице, партнерство или дру штво ко је т ај
стату с имају по законима Укр ајине;

5)

израз ''лице'' обу х вата
др у штво лица;

физичко

лице,

компанију

и

7)

израз ''ко мпанија'' означава правно лице или лице ко је
се сматра правним лицем за по реске свр хе;

8)

изрази ''преду зећ е др жаве у говорнице '' и ''преду зеће
др у ге државе у говорнице'' о знач авај у преду зеће којим
у пр ављ а
р ез ид ент
државе
у го во рнице,
односно
преду зеће ко јим у правља резидент дру ге државе
у говорнице;

9)

израз
''међу нар одни
саобраћај''
означава
превоз
помор ским и речним бродом, вазду х опло во м или
др у мским возилом који обавља пр еду зеће чије се
седиште стварне у праве налази у држави у говорници,
осим ако се помор ски и речни брод, вазду хо плов или
др у мско возило користи искљу чиво између места у
др у го ј држави у го во рници;

10)

израз ''надлежан орган'' о знач ава:
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-

у Ју гославији, Савезно минист арство за
финансије, о дносно његовог овлашћеног
представника;
-

у Укр ајини, Др жавну пореску администр ацију
Украјине или њеног овлашћеног пр едставника.

2. Када држава у говорница пр имењу је о ва ј у говор, сваки израз
који у њему није дефинисан има значење према зако ну те државе
који се о дноси на пор езе на ко је се овај у говор примењу је.
Чла н 4.
РЕЗИДЕНТ
1. И зр аз ''р езид ент државе у говорнице'', за потр ебе овог у говора,
означава лице ко је, према законима те државе, подлеже
опо резивању у тој др жави по основу сво г пребивалишта,
бо равишта, места оснивања, седишта у праве или дру гог мер ила
сличне пр ироде. Овај израз не о бу х вата лице које у то ј држави
подлеже опорезивању само за дох одак из извор а у тој држави или
само за имовину која се у њој налази.
2. Ако је, пр ема одредбама ст ава 1 . овог члана, физичко лице
резидент о бе др жаве у говорнице, његов се стату с одређу је на
следећи начин:
1)

сматра се да је резидент државе у којој има стално
место стано вања; ако има стално место становања у
обе др жаве, сматра се да је резидент др жаве са којо м су
њего ве личне и економске везе тешње (ср едиште
животних интереса);

2)

ако не мо же да се одреди у којој држави има ср едиште
животних интереса или ако ни у једној држави
стано вања,
сматр а
се
да
је
нема ст ално место
резидент државе у којо ј има у обичајено мест о
стано вања;

3)

ако има у о бичајено мест о становања у о бе државе или
га нема ни у једној о д њих , сматра се да је
резидент др жаве чији је држављанин;
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4)

ако је др жављ анин обе државе или ни једне о д њих ,
надлежни органи држава у говорница решиће питање
заједничким догово ром.

3. Ако је, према о др едбама става 1. овог члана лице, осим
физичког, р езидент о бе др жаве у говорнице, сматра се да је
резидент др жаве у ко јој се налази његово седиште стварне у праве.
Чла н 5.
СТАЛНА ЈЕДИНИЦА
1. И зр аз "ст ална јединица", за потребе о во г у говора, означава
стално место преко ко га преду зећ е потпу но или делимично обавља
пословање.
2. Под изразом " стална јединица" подразу мева се нарочито:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

седиште у праве;
огранак;
пословница;
фабрика;
радионица;
ру дник, изво р нафт е или гаса, каменолом или дру го
место иско ришћавања прир одних богатстава;
складиште или дру ги пр остор ко ји слу жи као продајно
место;

3. Израз " стална јединица" такође у кљ у чу је:
1)

градилиште , грађ евинске или инсталационе радове само
ако трају ду же од дванаест месеци;

2)

инсталације или о пр ему која се користи за обављање
истр аживања прир одних богатстава ако те активно сти
тр ају ду же од дванаест месеци.

4. Изу зетно о д пр етходних о дредаба о во г члана, по д изразом
стална јединица не подразу мева се:
1)

коришћење о бјеката и опреме искљу чиво у свр хе
у складишт ења, излагања или испор у ке добара или робе
која припада преду зећ у ;

6

2)

одржавање залихе добар а или робе која припада
преду зећу искљу чиво у сврху у складиштења, излагања
или испору ке;

3)

одржавање залихе добара или робе која пр ипада
преду зећу искљу чиво са сврхом да је дру го преду зеће
прер ади;

4)

одржавање сталног мест а по сло вања искљу чиво у сврх у
ку повине добара или робе или прибављања обавештења
за пр еду зеће;

5)

одржавање сталног мест а по сло вања искљу чиво у сврх у
рекламирања,
пру жања
о бавештења,
обављања
нау чно-истр аживачко г рада или сличних делат ности
које имају припремни или помоћ ни кар акт ер за
преду зеће;

6)

одржавање сталног мест а по сло вања искљу чиво у сврх у
делатности наведених у т ачкама од 1) до 5 ), о во г става
у било ко јој комбинацији, под у словом да је у ку пна
делатност ст алног мест а по сло вања ко ја настаје из ове
комбинације пр ипр емно г или помо ћног карактера.

5. Изу зетно од одредаба ст. 1 . и 2. о во г члана, када лице - осим
засту пника са самосталним стату сом на кога се примењу је ст ав 6.
овог члана - ради у име преду зећ а и има и у о бичајено користи у
др жави у говорници овлашћење да закљу чу је у говоре у име
преду зећа, сматра се да т о преду зеће има сталну јединицу у то ј
др жави у односу на делатности ко је то лице обавља за пр еду зеће,
осим ако су делатности тог лица огр аничене на делат ности
наведене у ставу 4. овог члана које, ако би се обављале преко
сталног места по словања, не би о во стално место посло вања
чиниле сталном јединицо м према одредбама то г става.
6. Не смат ра се да преду зеће има сталну јединицу у држави
у говорници само зато што у тој држави о бавља сво је послове
преко поср едника, генер алног комисионог засту пника или дру гог
представника са само сталним стату сом ако та лица делу ју у
оквиру своје редовне посло вне делатности.
7. Чињеница да компанија која је резидент државе у говорнице
контро лише или је по д ко нт ролом компаније ко ја је резидент
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др у ге државе у го во рнице или која о бавља пословање у тој дру гој
др жави (пр еко ст алне јединице или на дру ги начин), сама по себи
није до во љна да се једна компанија сматр а сталном јединицом
др у ге компаније.
Чла н 6.
ДОХОДАК ОД НЕПОКРЕТНЕ ИМОВ ИНЕ
1. Доходак који р езидент државе у говорнице оствари о д
непокретне имовине (у кљ у чу ју ћи доходак о д пољопривреде или
шу марства) која се налази у дру гој др жави у говорници може се
опо резиват и у тој др у го ј држави.
2. И зр аз ''непокретна имовина'' има значење према закону државе
у говорнице у којој се о дносна непокретна имовина налази. Овај
израз у сваком слу чају обу хвата имовину која пр ипада
непокретно ј имовини, сто чни фо нд и опрему која се кор исти у
пољопривреди и шу мар ству , права на која се примењу ју одредбе
општег закона о земљишној својини, плодо у живање непокр етне
имовине и пр ава на про менљива или ст ална плаћ ања као накнаде
за искор ишћ авање или за право на искоришћ авање минералних
налазишта, извора и дру гих природних богатстава; поморски и
речни бр одо ви , вазду х опло ви и др у мска во зила не сматр ају се
непокретно м имо вино м.
3. Одр едбе става 1 . овог члана примењу ју се на дох одак који се
оствари непоср едним ко ришћењем, изнајмљивањем или др у гим
начино м ко ришћења непокретне имовине.
4. Одредбе ст . 1 . и 3. о во г члана пр имењу ју се и на доходак о д
непокретне имовине преду зећа и на доходак од непокр етне
имовине ко ја се кор исти за обављање самосталних личних
делатности.
Чла н 7.
ДОБИТ ОД ПОСЛОВАЊА
1. До бит преду зећ а др жаве у го во рнице опорезу је се само у то ј
др жави, о сим ако преду зеће обавља пословање у дру гој држави
у говорници преко ст алне јединице која се у њо ј налази. Ако
преду зеће обавља пословање у др у го ј држави у говорници преко
сталне јединице, добит пр еду зећа може се опорезивати у то ј
др у го ј држави, али само до износа ко ји се пр ипису је тој стално ј
јединици.
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2. Зависно о д одредбе ст ава 3. о во г члана, када преду зеће државе
у говорнице о бавља пословање у дру гој држави у го во рници преко
сталне јединице ко ја се у њој налази, у свакој др жави у говорници
се тој сталној јединици припису је до бит ко ју би мо гла да о ствари
да је била одвојено и посебно преду зеће ко је се бави истим или
сличним делатностима, под истим или сличним у словима и да је
пословала потпу но само стално са преду зећ ем чија је стална
јединица.
3. При одређивању до бити сталне јединице, признају се као
одбици трошкови ко ји су у чињени за по требе сталне јединице,
у кљу чу ју ћ и тр ошко ве у пр ављ ања и опште административне
тр ошко ве, било у др жави у ко јој се налази стална јединица или на
др у го м месту .
4. Ако је у обичајено да се у др жави у го во рници, у складу са
њеним
законима,
до бит ко ја се припису је сталној јединици
одређу је на осно ву р асподеле у ку пне добити преду зећ а на његове
посебне дело ве , решење из става 2. о во г члана не спречава ту
др жаву у говорницу да таквом у обичајеном распо дело м одреди
до бит која се опорезу је. Усво јени метод р асподеле треба да бу де
такав да резу лтат бу де у складу с начелима која су садржана у
овом члану .
5. Стално ј јединици не пр ипису је се добит ако та стална јединица
само ку пу је добр а или робу за преду зећ е.
6. З а потребе претх одних ставова, добит која се припису је стално ј
јединици одређу је се исто м методом из године у годину , осим ако
пост оји оправдан и до во љан разлог да се посту пи др у кчије.
7. К ада добит обу х вата поједине прих оде који су регу лисани
посебним члановима овог у говора, одредбе о во г члана не у тичу на
одредбе тих чланова.

Чла н 8.
МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋ АЈ
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1. До бит о д коришћења помор ских и речних бродова,
вазду хо плова или др у мских возила у међу нар одном саобраћају
опорезу је се само у држави у говорници у ко јој се налази седиште
стварне у праве преду зећ а.
2. Ако се седишт е стварне у праве преду зећ а ко је се бави
помор ским
и речним саобраћајем налази на помор ско м или
речном бро ду , сматра се да се налази у држави у го во рници у којо ј
се налази матична лу ка помор ског или р ечно г бр ода или, ако нема
матичне лу ке, у држави у говорници чији је р езид ент кор исник
помор ско г или р ечно г брода.
3. Одредбе става 1. овог члана примењу ју се и на до бит о д у чешћа
у пу лу , заједничко м по словању или међу народној посло вно ј
агенцији.
Чла н 9.
ПОВЕЗАНА ПРЕДУЗЕЋА
1. Ако:
1)

преду зеће др жаве у говорнице у честву је непо средно или
поср едно у у пр ављању , ко нтроли или имо вини
преду зећа дру ге државе у говорнице, или

2)

иста лица у честву ју непо средно или посредно у
у пр ављ ању , контр оли или имо вини пр еду зећа државе
у говорнице и преду зећа дру ге државе у говорнице

и ако су и у једно м и у дру гом слу чају , између та два преду зећ а, у
њиховим тр говинским или финансијским о дносима, догово рени
или наметну ти у сло ви који се р азлику ју од у сло ва ко ји би били
до го во рени између независних преду зећ а, добит коју би, да нема
тих у сло ва, остварило једно о д преду зећа, али је због тих у слова
није о стварило , може се у кљ у чити у добит тог преду зећа и сходно
то ме опорезовати.
2. А ко држава у го во рница у кљу чу је у добит пр еду зећа те државе
до бит за ко ју је преду зеће дру ге др жаве у говорнице опорезовано у
то ј др у го ј држави, и сходно томе је опорезу је, и ако је тако
у кљу чена добит она добит ко ју би преду зеће пр вопомену те државе
остварило да су у слови договор ени између та два преду зећа били
они у слови које би до го во рила независна пр еду зећа, та дру га
др жава врши одговарају ћу корекцију изно са пореза који је у њо ј
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у твр ђен на ту добит. Пр иликом вршења те кор екције, водић е се
рачу на о о сталим одредбама овог у говора и, ако је то пот ребно,
надлежни
органи
др жава
у говорница
ће
се
међу со бно
консу лтовати.
Члан 10.
ДИВИДЕНДЕ
1. Дивиденде ко је исплаћу је ко мпанија резидент државе
у говорнице резиденту дру ге државе у говорнице мо гу се
опо резиват и у тој др у го ј држави.
2. Дивиденде се могу опорезивати и у др жави у го во рници чији је
резидент компанија која исплаћу је дивиденде, у складу са
зако нима те државе, али ако је прималац стварни власник тих
дивиденди, р азр езан пор ез не може бити већ и о д:
1)

5 одсто бру то изно са дивиденди ако је стварни власник
компанија (изу зимају ћ и партнерство) ко ја непосредно
има најмање 2 5 о дсто капитала ко мпаније ко ја
исплаћ у је дивиденде;

2)

10 одсто бру то
слу чајевима.

износа

дивиденди

у

свим

др у гим

Надлежни органи држава у го во рница до говарају се о начину
примене ових о гр а нич ења.
О вај став не у тиче на опорезивање добити компаније из које се
дивиденде исплаћ у ју .
3. Израз ''дивиденде'', у овом члану , о значава дох одак о д акција
или дру гих права у чешћа у добити која нису пот раживања ду га,
као и доходак од дру гих права компаније који је порески
изједначен са дохотком од акција у законима др жаве чији је
резидент компанија ко ја врши р асподелу .

4. Одр едбе ст. 1. и 2 . овог члана не примењу ју се ако стварни
власник дивиденди, р езид ент др жаве у говорнице, обавља
пословање у дру гој држави у го во рници чији је резидент компанија
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која исплаћу је дивиденде преко сталне јединице која се налази у
то ј др жави или обавља у то ј др у го ј др жави само сталне личне
делатности из сталне базе ко ја се налази у тој др жави, а акције на
осно ву којих се дивиденде исплаћ у ју стварно пр ипадају стално ј
јединици или сталној бази. У то м слу чају пр имењу ју се, према
потр еби, одредбе чл. 7. или 1 4. овог у говора.
5. Ако компанија ко ја је р езидент др жаве у говорнице оствару је
до бит или доходак из дру ге државе у говорнице , та дру га држава
не мо же да заведе порез на дивиденде које исплаћ у је ко мпанија,
осим ако су те дивиденде исплаћене резиденту т е дру ге државе
или ако акције на основу којих се дивиденде исплаћ у ју ст вар но
припадају сталној јединици или стално ј бази која се налази у то ј
др у го ј држави, нити да нерасподељену до бит компаније опорезу је
пор езо м на нерасподељену добит ко мпаније, чак и ако се
исплаћ ене дивиденде или нер асподељ ена добит у потпу но сти или
делимично састо је од добити или дохотка који су настали у то ј
др у го ј држави.
Члан 11.
КАМАТА
1. Камата која настаје у држави у говорници, а исплаћу је се
резиденту дру ге државе у го во рнице може се о по р езива ти у то ј
др у го ј држави.
2. Камата се може о по р езива ти и у држави у го во рници у којо ј
настаје, у складу са законима те државе, али ако је прималац
стварни власник те камате, разрезан по рез не може бити већ и о д
1 0 одсто бру то износа камате. Н адлежни органи држава
у говорница договарају се о начину примене овог о гр анич ења.
3. Изу зетно о д одр едаба става 2. о во г члана, камата која настаје у
др жави у го во рници изу зима се о д о по р езива ња у тој држави ако је
прима и ст вар но користи влада дру ге државе у говорнице , њена
политичка јединица или ло кална власт или банка ко ју
у по тпу ности поседу је т а влада, полит ичка јединица или локална
власт .
4. Израз ''камата'', у овом члану , о знач ава пр иход о д потр аживања
ду га сваке вр сте, независно о д тога да ли су обезбеђена зало гом и
да ли се на основу њих стиче право на у чешћ е у до бити ду жника,
а наро чито прих од од државних хартија од вредно сти и пр иход о д
др жавних обвезница или др у гих о бвезница, у кљу чу ју ћи премије и
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награде на такве хартије о д вредно сти или обвезнице. Затезна
камата се не сматр а каматом за сврхе овог члана.
5. Одр едбе ст. 1. и 2 . овог члана не примењу ју се ако стварни
власник камате, резидент државе у говорнице, обавља по словање у
др у го ј др жави у говорници у ко јој камата настаје, преко сталне
јединице ко ја се налази у то ј држави или ако обавља у тој др у го ј
др жави само сталне личне делатно сти из сталне базе која се налази
у тој држави, а потр аживање ду га на ко је се плаћа камата је
стварно повезано с том сталном јединицом или сталном базом. У
то м слу чају се примењу ју , пр ема по треби, одр едбе чл. 7. или 14.
овог у го во р а.
6. Сматра се да камата настаје у држави у говорници када је
исплат илац камате та држава, њена политичка јединица, локална
власт или р езидент те др жаве . К ада лице ко је плаћа камату , без
обзира на то да ли је резидент државе у говорнице, има у то ј
др жави у говорници ст алну јединицу или сталну базу у вези са
којо м је повезан ду г на који се плаћа камата, а ту камату сно си та
стална јединица или стална база, сматра се да камата наст аје у
др жави у којој се налази стална јединица или стална база.
7. Ако износ камате, због по себног о дноса између платиоца
камате и стварног власника или између њих и тр ећег лица,
имају ћи у виду потраживање ду га за које се она плаћа, прелази
износ који би био у говорен између платиоца камате и стварног
власника, одредбе о во г члана пр имењу ју се само на износ који би
био у говорен да такво г о дноса нема. У то м слу чају , вишак
плаћ еног износа опорезу је се сагласно законима сваке државе
у говорнице, имају ћ и у виду остале одредбе о во г у го во р а.
Члан 12.
АУТОРСКЕ НАКНАДЕ
1. А у т о р ске накнаде ко је настају у држави у говорници, а
исплаћ у ју се резиденту дру ге др жаве у го во рнице могу се
опо резиват и у тој др у го ј држави.
2. Ау торске накнаде се могу опорезивати и у држави у говорници у
којо ј настају , у складу са законима те државе, али ако је прималац
стварни власник тих ау то рских накнада, разрезан пор ез не може
бити већи од 1 0 одсто бру то износа ау торских накнада. Надлежни
органи др жава у говорница договарају се о начину примене овог
ограничења.
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3. И зр аз ''ау то рске накнаде'', у овом члану , означава плаћања било
које врсте ко ја су пр имљена као накнада за ко ришћење или за
право ко ришћења ау то рског права на књижевно, у метничко или
нау чно дело, у кљ у чу ју ћи био ско пске филмове и ф ил мо ве или
тр аке за телевизију или р адио, као и за кор ишћ ење или за пр аво
коришћења патента, заштитног знака, нацрта или мо дела, плана,
тајне фо рму ле или посту пка или за ко ришћење или за пр аво
коришћења инду стријске, комерцијалне или нау чне опреме или за
обавешт ења која се односе на инду стр ијска, комерцијална или
нау чна иску ства.
4. Одр едбе ст. 1. и 2 . овог члана не примењу ју се ако стварни
власник ау торских накнада, резидент државе у го во рнице, обавља
пословање у дру гој држави у го во рници у ко јој ау то рске накнаде
настају , преко сталне јединице која се налази у тој др у го ј држави
у говорници или у тој дру гој држави обавља самост алне личне
делатности из ст алне базе која се налази у тој дру гој држави, а
право или имовина на о снову којих се ау тор ске накнаде плаћају
стварно припадају тој стално ј јединици или стално ј бази. У том
слу чају примењу ју се, према по треби, одредбе чл. 7. или 14. овог
у говора.
5. Сматра се да ау то рске накнаде наст ају у држави у говорници
када је исплатилац сама та др жава , њена политичка јединица,
локална власт или резидент те др жаве . Када лице које плаћа
ау торске накнаде, без о бз ир а на то да ли је р езидент државе
у говорнице, има у држави у говорници сталну јединицу или сталну
базу у вези са ко јом је наст ала о бавеза плаћања ау то рских
накнада, а т е ау тор ске накнаде падају на терет те сталне јединице
или сталне базе, сматр а се да ау то рске накнаде настају у држави у
којо ј се налази стална јединица или стална база.
6. А ко изно с ау то рских накнада, због посебно г односа између
плат иоца и стварно г власника или између њих и трећег лица,
имају ћи у виду ко ришћење, право или инфор мацију за ко је се оне
плаћ ају , прелази износ који би био у говорен између платиоца и
стварно г власника да такво г одно са нема , одредбе о во г члана
примењу ју се само на износ који би тада био у го во р ен. У том
слу чају , вишак плаћеног износа опорезу је се сагласно законима
сваке др жаве у говорнице, имају ћи у виду остале одредбе овог
у говора.
Члан 13.

14

ДОБИТ ОД ИМОВИНЕ
1. Добит коју оствари резидент државе у го во рнице од оту ђења
непокретне имо вине наведене у члану 6 . овог у го во р а, а која се
налази у дру гој држави у говорници, може се опорезивати у то ј
др у го ј држави.
2. Добит о д оту ђења акција у оснивачком капиталу компаније или
у чешћа у компанији чија се имовина састо ји посредно или
непоср едно у главном од непо кр етне имо вине која се налази у
др жави у говорници, може се опо резивати у тој држави.
3. Добит о д оту ђ ења по кр етне имо вине која чини део имовине
намењене за по сло вање сталне јединице коју преду зећ е државе
у говорнице има у дру гој држави у говорници или о д покр етне
имовине ко ја припада ст алној бази коју ко ристи резидент државе
у говорнице у дру гој др жави у говорници за обављање самосталних
личних делатности, у кљу чу ју ћи и прих оде о д оту ђења те сталне
јединице (саме или заједно с целим преду зећем) или сталне базе,
може се опорезивати у тој др у го ј држави.
4. До бит од оту ђења помор ских и речних бро дова, вазду хо плова
или дру мских возила који се ко ристе у међу народно м саобраћају ,
или од по кр етне имовине ко ја слу жи за коришћење таквих
помор ских или речних бродова, вазду хо плова или дру мских
возила опорезу је се само у држави у го во рници у ко јој се налази
седиште стварне у праве преду зећ а.
5. До бит од оту ђења имовине, осим имо вине наведене у
прет ходним ставовима о во г члана, опорезу је се само у држави
у говорници чији је р езид ент лице које је оту ђ ило имо вину .

Члан 14.
САМОСТ АЛНЕ ЛИЧНЕ ДЕЛАТ НОСТИ
1. Доходак који о ствари резидент државе у говорнице о д
про фесионалних
делат но сти
или
од
дру гих
самосталних
делатности опорезу је се само у тој држави, осим:
1)

ако за обављање сво јих делатности има сталну базу
коју редовно кор исти у др у го ј др жави у говорници; у
то м слу чају , само део дохотка који се припису је то ј
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сталној бази може се опорезивати у тој др у го ј др жави
у говорници; или
2)

ако борави у дру гој држави у говорници у периоду или у
перио дима ко ји у ку пно трају 183 дана или више у
односној по реској години; у то м слу чају , само део
дохотка који се оствару је о д делатности које се
обављају у то ј дру гој држави у говорници може се
опо резиват и у тој др у го ј држави.

2.
Израз
''пр офесио налне
делат но сти''
по себно
обу хвата
самосталне нау чне, књижевне, у метничке, образовне или наставне
делатности, као и само сталне делатности лекара, адво ката,
инжењер а, арх итекат а, стоматолога и рачу но вођа.
Члан 15.
РАДНИ ОДНОС
1. Зависно о д одр едаба чл. 16. 18. 19. 20. и 21. овог у говора,
зараде и дру га слична примања која р езид ент државе у говорнице
оствари из радног о дноса о по р езу ју се само у тој држави, осим
ако се рад о бавља у дру гој држави у говорници. А ко се р ад обавља
у дру гој др жави у говорници, такве зараде које се у њој оствару ју
могу се опо резивати у тој дру гој др жави.
2. Изу зетно од одр едаба става 1. о во г члана, зар аде ко је резидент
др жаве у го во рнице оствари из радног односа у дру гој држави
у говорници опорезу ју се само у пр во помену тој др жави:
1)

ако прималац бор ави у дру гој држави у периоду или
перио дима који у ку пно не прелазе 183 дана у перио ду
од дванаест месеци који почиње или се завршава у
односној пореској години;

2)

ако се зараде исплаћу ју о д стр ане или у име послодавца
који није р езид ент др у ге др жаве;

3)

ако зараде не падају на терет ст алне јединице или
сталне базе коју посло давац има у дру гој држави.

3. Изу зетно од претх одних одредаба о во г члана, зар аде ко је
оствари резидент државе у говорнице, опорезу ју се у то ј држави
ако су зараде исплаћене за:
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1)

рад обављен у дру гој др жави у говорници у вези са
градилиштем или са извођењем грађ евинских или
инсталацио них радова за пер иод о д дванаест месеци, а
то градилиште или ти р адови не представљају сталну
јединицу у тој др у го ј држави;

2)

рад обављен на поморском или речном бр оду ,
вазду хо плову или др у мском возилу у међу нар одном
сао браћ ају .
Члан 16.
НАКНАДЕ ДИРЕКТ ОРА

Н акнаде директора и др у га слична примања која оствари резидент
др жаве у го во рнице, у својству члана о дбор а дир екто р а компаније
која је резидент дру ге државе у говорнице, могу се опорезивати у
то ј дру гој држави.
Члан 17.
УМЕТНИЦИ И СПОРТИСТИ
1. Изу зетно о д одр едаба чл. 14. и 15. овог у говора, дох одак који
оствари резидент државе у говорнице у дру гој држави у говорници
личним о бављањ ем делатности извођача као што је по зо ришни,
филмски, радио или телевизијски у мет ник, му зичар или
спор тиста, мо же се опорезивати у то ј дру гој држави.
2. Ако дох одак о д лично обављених делат но сти извођача или
спор тисте не пр ипада лично извођачу или спор тисти него дру гом
лицу , т ај доходак се, изу зетно од одр едаба чл. 7. 14. и 15. овог
у говора, може опо резивати у држави у говорници у којој су
обављене делатно сти извођача или спор тисте.
3. Изу зетно од одр едаба ст. 1.и 2. овог члана, дох одак који
оствари резидент државе у говорнице о д лично обављених
делатности извођача или спо ртисте опорезу је се само у тој држави
ако су те делатно сти обављене у дру гој др жави у говорници у
оквиру програма ку лту р не или спо ртске размене који су одобриле
обе државе у говорнице.
Члан 18.
ПЕНЗИЈЕ
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1. З ависно од одр едаба става 2. члана 19. овог у говора, пензије
и др у га слична примања која се исплаћу ју резиденту државе
у говорнице по о снову ранијег радног о дноса о по р езу ју се само у
то ј држави.
2. Изу зетно од одредаба става 1. овог члана и става 2 . члана 19.
пензије и др у га слична примања исплаћена из државног пензионог
фонда као дела система социјално г осигу рања др жаве у говорнице,
њене политичке јединице или локалне власти опорезу ју се само у
то ј држави.
Члан 19.
УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВЛАДЕ
1.

2.

1)

Зараде и дру га слична пр имања, осим пензије, које
плаћ а држава у говорница или њена политичка јединица
или ло кална власт
физичком лицу , за у слу ге у чињене
тој држави или тој полит ичко ј јединици или
локалној власти, о по р езу ју се само у то ј држави.

2)

Међу тим, те зараде и др у га слична пр имања опорезу ју
се само у др у го ј држави у говорници ако су у слу ге
у чињене у то ј држави, а физичко лице је р ез ид ент те
др жаве које је:
-

држављанин те државе или које

-

није пост ало резидент те др жаве само због вршења
у слу га.

1)

Пензија коју физичком лицу плаћ а држава
у говорница или њена по литичка јединица
или локална власт непоср едно или из фондова, за
у слу ге у чињене тој држави или њеној политичко ј
јединици или локалној
власти, опорезу је се само у
то ј др жави.

2)

Међу тим, та пензија опорезу је се само у дру гој држави
у го во рници ако је физичко лице резидент и
др жављ анин те државе.

3.
Одр едбе чл. 15. 16. и 18. овог у го во р а примењу ју се на
зараде и дру га слична примања и пензије које се плаћају у вези с
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пословањем које о бавља држава у го во рница или њена политичка
јединица или локална власт.
Члан 20.
СТУДЕНТИ
1. Сту дент или лице на стру чној о бу ци које је непосредно пре
одласка у државу у говорницу било резидент или је резидент дру ге
др жаве у говорнице, а бор ави у пр вопомену тој држави искљ у чиво
ради образовања или обу чавања, не плаћ а у то ј држави пор ез на
ср едства која добија за издр жавање, образовање или о бу чавање
ако су т а ср едства из извор а ван т е државе.
2. Сту дент или лице на стр у чно ј обу ци из ст ава 1 . овог члана има
право у току образовања или обу чавања на иста изу зећа,
ослобађања или у мањења пор еза на поклоне у новцу , стипендије и
примања из радног одно са ко ји нису обу х ваћени ставом 1 . овог
члана као и р езид енти др жаве у говорнице у којој борави.
Члан 21.
ПРОФЕСОРИ И НАСТАВНИЦИ
1. Физичко лице ко је бо рави у држави у говорници р ади држања
наставе или ангажовања у истр аживачком раду на у ниверзитету ,
вишој школи, школи или дру гој пр изнато ј о бр азо вно ј институ цији
у то ј др жави и ко је је р езид ент или је непоср едно пр е тог бор авка
било резидент дру ге државе у говорнице, изу зима се о д
опо резивања у првопомену то ј др жави у го во рници на пр имања за
такву наставу или истраживачки рад за перио д који није ду жи о д
две године о д дана његовог пр во г боравка у то м циљу , по д
у словом да је та примања остварило изван т е др жаве.
2. О дредбе става 1. о во г члана не пр имењу ју се на дох одак о д
истр аживачког рада ако истраживачки рад није у јавном интересу ,
него првенствено у личном интересу о др еђеног лица или више
лица.
Члан 22.
ОСТАЛИ ДОХОДАК
1. Делови дох отка р езид ента државе у говорнице , без обзира на т о
где настају , који нису регу лисани у претхо дним члано вима овог
у говора опорезу ју се само у тој др жави.

19

2. Одр едбе става 1 . овог члана не примењу ју се на дох одак,
осим на дох одак о д непо крет не имовине деф инисане у ст аву 2.
члана 6. овог у говора ако прималац то г дохотка - резидент државе
у говорнице о бавља пословање у дру гој држави у го во рници преко
сталне јединице ко ја се у њој налази или ако у тој дру гој држави
обавља самосталне личне делатности из сталне базе која се у њо ј
налази, а право или имовина на основу којих се доходак плаћа
стварно су повезани са сталном јединицом или сталном базом. У
то м слу чају се, пр ема по треби, примењу ју одр едбе чл. 7. или 14.
овог у го во р а.
Члан 23.
ИМОВИНА
1. Имовина која се састоји од непокретне имовине наведене у
члану 6 . о во г у го во р а коју поседу је р езид ент др жаве у го во рнице и
која се налази у др у го ј држави у говорници, може се опорезивати
у тој др у го ј држави.
2. Имовина ко ја се састо ји од покретне имовине ко ја представљ а
део имовине намењене посло вању сталне јединице коју преду зеће
др жаве у го во рнице има у дру гој држави у го во рници или о д
покретне имовине ко ја припада сталној бази ко ја слу жи р езид енту
др жаве у говорнице у др у го ј држави у говорници за обављање
самосталних личних делатно сти, може се опо резивати
у то ј
др у го ј држави.
3. Имовина која се саст оји од
по мо рских и р ечних бр одо ва,
вазду хо плова и др у мских возила који се користе у међу нар одном
сао браћ ају и по кр етне имовине ко ја слу жи за коришћење таквих
помор ских и речних бро дова, вазду х опло ва и др у мских возила,
опорезу је се само у држави у говорници у ко јој се налази седиште
стварне у праве преду зећ а.
4. Сва о стала имовина резидента државе у говорнице опорезу је се
само у тој држави.
Члан 24.
ОТКЛАЊАЊЕ ДВ ОС ТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
1. А ко резидент државе у говорнице оствару је доходак или
поседу је имовину који се, у складу с одредбама о во г у говора,
могу опорезивати
у дру гој држави првопомену та држава
одобрава:
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-

као одбитак од пор еза на дох одак тог резидента,
износ једнак пор езу на дох одак који је плаћен у то ј
дру гој држави;

-

као о дбитак од пореза на имовину тог резидента,
износ једнак порезу на имовину ко ји је плаћ ен у то ј
дру гој држави.

Тај о дбитак и у једном и у дру гом слу чају неће бити већ и од дела
пор еза на доходак или пор еза на имовину , како је обрачу нат пре
извр шеног о дбијања, који одговара, зависно о д слу чаја, дох отку
или имо вини ко ји се могу опо резиват и у тој др у го ј држави.
2. А ко су , у складу с неком одр едбо м Уговора, дох одак који
оствари или имовина ко ју поседу је резидент државе у говорнице
изу зети од о по р езивања у то ј др жави, т а др жава може, при
обрачу навању пор еза на остали дох одак или имовину тог
резидента, да у зме у о бз ир изу зети доходак или имо вину .
Члан 25.
ЈЕДНАК ТРЕТМАН
1. Држављани државе у говорнице не подлежу у дру гој држави
у говорници опо резивању или захтеву у вези с о по резивањем ко је
је др у кчије или теже о д опорезивања и захтева у вези с
опо резивањем којима др жављ ани др у ге државе у истим у словима,
подлежу или могу подлећи. О ва оредба се примењу је и на правна
лица која тај стату с имају према ју гословенским прописима на
снази.
2. Одредбе става 1 . примењу ју се изу зетно од одредаба члана 1 . и
на лица која нису резиденти ни једне од др жава у говорница.
3. Лица без др жављ анства која су р езидент и државе у говорнице не
подлежу у дру гој држави у говорници опо резивању или зах теву у
вези с опор езивањем које је дру кчије или теже о д опо резивања и
захтева у вези с опорезивањем којима држављани те државе у
истим у словима подлежу или могу подлећи.
4. О порезивање сталне јединице коју преду зеће државе
у говорнице има у дру гој држави у говорници не може бити
неповољније у тој дру гој држави од опорезивања преду зећа те
др у ге др жаве ко ја обављају ист е делатности.
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5. Камата, ау торске накнаде и др у ге исплате ко је плаћа преду зеће
др жаве у го во рнице р езидент у др у ге државе у говорнице, р ади
одређивања опорезивих доходака тог преду зећ а, одбијају се по д
истим у словима као да су исплаћене резиденту пр во помену те
др жаве, осим у слу чајевима пр едвиђеним у о др едбама става 1.
члана 9. ст ава 7 . члана 11. или става 6. члана 1 2 . о во г у говора.
Такође, ду гови преду зећ а државе у говорнице резиденту дру ге
др жаве у говорнице, ради одређивања о по р езиве имовине тог
преду зећа, одбијају се под истим у словима као да су били
у говорени с резидентом пр во помену те државе.
6. Преду зећа државе у говорнице чију имо вину потпу но или
делимично по седу ју или ко нтролишу , посредно или непосредно,
један или више резидената др у ге државе у говорнице, у
првопо мену т ој држави у говорници не по длежу опорезивању , или
обавези у вези с опорезивањем, ко је је дру кчије или теже о д
опо резивања и обавеза у вези с опо резивањем коме др у га слична
преду зећа пр вопомену те државе по длежу или мо гу подлећи.
7. Ова одредба не мо же се ту мачити тако да обавезу је државу
у говорницу да резидентима дру ге др жаве у говорнице одобрава
лична ослобађања, олакшице и у мањења за свр хе опо резивања
због личног стату са или по родичних обавеза ко је одобрава својим
резидентима.
8. Одредбе овог члана примењу ју се на порезе наведене у члану 2.
овог у го во р а.
Члан 26.
ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОГОВ АРАЊА
1. Ако лице сматра да мер е једне или обе др жаве у говорнице
до во де или ће довести до тога да не бу де опорезовано у складу с
одредбама овог у говора, оно може, без обзира на пр авна ср едства
предвиђена у ну трашњим законом тих држава, да изложи сво ј
слу чај надлежном о р гану државе у говорнице чији је резидент, или
ако се његов слу чај односи на став 1. члана 24., о но ј држави
у говорници чији је др жављ анин. Правно лице које тај ст ату с има
по ју гословенско м праву свој слу чај излаже ју госло венском
надлежном органу . Слу чај мо ра бити изложен у р о ку од три
године од дана пр во г обавештења о мери која до во ди до
опо резивања које није у складу с одредбама овог у го во р а.
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2. Надлежни орган, ако сматра да је приго во р оправдан и ако
није у могу ћно сти да сам дођ е до задовољавају ћег р ешења,
насто ји да реши слу чај заједничким до говор ом с надлежним
органом дру ге државе у говорнице ради избегавања опо резивања
које није у складу с овим у говором. По стигну ти до го во р
примењу је се без о бз ир а на временска огр аничења у у ну тр ашњем
зако ну држава у говорница.
3. Надлежни органи држава у говорница насто јаће да заједничким
догово ром отклоне тешкоће или нејасно ће ко је настају при
ту мачењу или примени овог у го во р а. Они се могу и заједнички
савето вати
р ади
избегавања
двостру ког
опорезивања
у
слу чајевима који нису пр едвиђени у о во м у говору .
4. Надлежни органи држава у говорница могу непосредно
међу собно општити ради постизања договора у смислу пр етхо дних
ставова. Ако је потр ебно да се р ади постизања договора обави
у смена размена мишљ ења, о на се може обавити преко комисије
саст ављ ене
од
предст авника
надлежних
органа
држава
у говорница.

Члан 27.
РАЗМЕНА ОБАВЕШТЕЊА
1. Надлежни органи држава у говорница размењу ју обавештења
потр ебна за примену одр едаба о во г у говора или зако на држава
у говорница који се односе на порезе обу хваћене овим у го во р о м
ако о по р езива ње предвиђено т им законима није у су протности с
овим у говором, посебно р ади спр ечавања фискалне евазије.
Р азмена обавештења није о граничена чланом 1.о во г у говора.
О бавештења примљена о д др жаве у го во рнице сматрају се тајном
исто као и обавешт ења до бијена према зако нима те др жаве и могу
се саопштити само лицима или о р ганима (у кљ у чу ју ћи су дове и
у пр авне органе) који су надлежни за разрез , редовну или
прину дну наплату , као и за у чешће у су дском по стпку р ешавањ а
по жалби у о дносу на порезе о бу х ваћ е не овим у говором. Та лица
или о р гани користе о бавештења само за те сврх е. О ни могу
сао пшт ит и обавештења у јавном су дском по сту пку или у су дским
одлу кама.
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2. Одредбе става 1. овог члана не могу се ни у ком слу чају
ту мачити као обавеза надлежног органа државе у го во рнице да:
1)

преду зима у правне мере су пр отне законима
у пр авно ј пр акси те или дру ге државе у го во рнице;

или

2)

даје обавешт ења која се не могу добити на о снову
зако на или у у правном посту пку те или дру ге државе
у говорнице;

3)

даје обавештења ко ја откривају т рго винску , по сло вну ,
инду ст ријску , комерцијалну или професионалну т ајну
или пословни по сту пак или обавештење чије би
сао пшт авање било су про тно јавном по ретку .

Члан 28.
ЧЛАНОВИ ДИПЛОМАТСКИХ МИС ИЈ А И КОНЗУЛАТА
Одредбе овог у го во р а не у тичу на по реске повластице чланова
дипломатских мисија и конзу лата предвиђене општим правилима
међу народно г права или одредбама посебних у говора.
Члан 29.
СТУПАЊЕ НА С НА ГУ
Свака држава у говорница о бавештава др у гу , дипло матским пу тем
о завршетку пост у пка потребног по њено м у ну тр ашњем пр аву за
сту пање на снагу о во г у го во р а. У го во р ст у па на снагу с даном
обавешт ења, а његове одредбе се примењу ју у о дносу на пор езе на
доходак и на имовину , за сваку по реску годину или порески
перио д који почињу првог јану ар а или
по сле прво г јану ара
календар ске године која следи годину у којо ј је Уговор сту пио на
снагу .
Члан 30.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА
О вај у го во р остаје на снази док га не о ткаж е једна од држава
у говорница. Држава у говорница може отказати о ва ј у го во р
дипломатским пу тем, до стављањем писменог о бавештења о
престанку његовог важења најкасније шест месеци пре кр аја
календар ске године по истеку пете го дине од дана сту пања на
снагу овог у говора. У том слу чају , овај у говор престаје да важи у
односу на по резе на доходак и на имовину за сваку по реску
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годину или пор ески период ко ји по чињу првог јану ар а или
после првог јану ара календарске го дине ко ја следи годину у
којо ј је дат о о бавештење о престанку важења.

У потврду чега су до ле пот писани, пу новажно за то овлашћени,
потписали о вај у говор.

Сачињено у ду пликату у Бео гр аду , на дан 22. марта 2001. године,
у два оригинална примерка, на српском, у кр ајинско м и енглеском
језику , с тим што су о ба примерка подједнако веродостојна. У
слу чају разлике у т у мач ењу , мер одаван је енглески т екст.
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ЗА САВЕЗНУ ВЛАДУ
САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Дра гиша Пешић

ЗА КАБИНЕТ
МИНИСТАРА УКЈРА ЈИНЕ
Михајл о Гл ад иј

