У Г О В О Р
ИЗМЕЂУ
САВЕЗНЕ ВЛАДЕ С АВ Е ЗН Е РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВ ИЈЕ
И
В ЛАДЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ

О ИЗБЕГАВАЊУ ДВ ОСТРУК ОГ ОПОРЕЗИВАЊА У ОДНОС У НА
Н А ПОРЕЗ Е НА ДОХОДАК И Н А ИМОВИНУ
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С А В Е З Н А В Л А Д А
САВЕЗНЕ РЕП УБ ЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
И
ВЛАДА НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ

у
жељи
да
закљ у че
У го во р
о
избегавању
двостру ког
опо резивања у одно су на порезе на доходак и на имовину ,

спор азу меле су се о следећ ем:
Члан 1.
ЛИЦА НА КОЈА СЕ П РИ МЕ Њ УЈЕ УГОВОР
Овај у го во р примењу је се на лица која су резиденти једне или
обе др жаве у говорнице.
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Члан 2.
ПОРЕЗИ Н А КОЈЕ С Е ПРИМЕЊУЈЕ УГОВОР
1. О ва ј у говор примењу је се на по резе на доходак и на
имовину ко је заводи држава у говорница или њене по литичке
јединице или јединице ло калне самоу праве независно од начина
наплате .
2. Порезима на дох одак и на имо вину сматрају се сви порези
који се заво де на у ку пан дох одак, на у ку пну имовину или на
делове дохотка или имовине, у кљу чу ју ћи порезе на добитак о д
оту ђења покретне или непокретне имовине, као и пор езе на
прираст имовине.
3. П о р ези на које се пр имењу је овај у говор су :
1)
-

у Кини:
пор ез на доходак физичких лица;
пор ез на доходак преду зећа са ст раним у лагањем и
стр аних преду зећа.

( у даљем у тексту : " кинески по рез" ) ;
2)
-

у Ју гославији :
пор ез на до бит корпорација;
пор ез на доходак гр ађана;
пор ези на имовину ;
пор ез на прих од од међу наро дне пр ево зничке
делатности.

( у даљем у тексту : ' ' ју го словенски пор ез' ' ) .

4. Уговор се примењу је и на исте или битно сличне по резе
који се по сле дана потписивања овог у го во р а заведу поред или
у место по стојећих пор еза. Надлежни о р гани држава у го во рница
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обавештавају једни дру ге о значајним променама извршеним у
њих овим по реским законима, у р азу мно м временском периоду
након таквих пр омена.
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Члан 3.
ОПШТЕ ДЕФИНИЦИЈЕ

1. З а по требе овог у говора:
1)

израз

" Кина" означава Нар одну Репу блику Кину ,
у потребљен у географском смислу , означава
цело ку пну терито рију Нар одне Репу блик Кине,
у кљу чу ју ћ и и њено терито ријално мо ре, на којо ј
важе
кинески закони о опорезивању , и било ко ју
област
изван њеног територијалног мо ра, на којо ј
Кина
има
су верена
права
Народна
Репу блика
истраживања и
експло атације ресу рса морског дна и
подт ла и водних
ресу рса
над
њим
у
складу
са
међу нар одним право м;
2)

израз' ' Ју гославија' ' означава С авез ну Репу блику
Ју гославију , а у потр ебљен у географско м смислу
означава
терито рију Ју гославије, као и мор ско дно
и
подземље дела изван спо љне
границе
територијалног мор а, над којима Ју го славија врши
су верена права р ади истр аживања и коришћења
њихо вих прир одних бо гатстава, у складу са
својим
у ну тр ашњим
зако но давством
и
међу нар одним право м;

или

3)

изрази ' ' др жава у го во рница' ' и ' ' дру га држава
у говорница' ' означавају Кину или Ју го славију ,
зависно од смисла;

4)

израз ' ' лице' ' обу х вата физичко лице,
дру штво лица;

5)

израз ' ' компанија' ' означава акционарско др у штво
лице које се сматра акционар ским дру штвом за
по реске сврх е;

компанију и

6)
изрази
' ' преду зеће
државе
у говорнице' '
и
' ' преду зећ е
др у ге
др жаве
у говорнице ' '
о знач авај у
преду зећ е
којим у правља
резидент
државе
у говорнице, односно
преду зећ е
ко јим
у пр ављ а
резидент дру ге државе
у го во рнице;
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7)
има

израз ' ' држављанин' ' о знач ава физичко
др жављ анство државе у говорнице;

лице

ко је

8)

израз ' ' међу народни саобр аћај' ' означава пр ево з
помор ским бродом или вазду х опло во м који обавља
преду зећ е чије се седиште дирекције или седиште
стварне у праве налази у држави у го во рници, осим
ако се помор ски бр од или вазду хо плов ко ристи
држави
искљу чиво
између
места
у
др у го ј
говорници;
9)

израз ' ' надлежан орган' ' означава, у слу чају
Кине , др жавну администрацију за
опорезивање, односно њеног овлашћ еног
пр едставника, а у слу чају Ју гославије, Савезно
министарство за финансије, о дносно његовог
овлашћеног пр едставника.

2. К ада држава у говорница примењу је о вај у говор, сваки
израз који у њему није дефинисан има значење према закону
те државе у го во рнице који се о дноси на порезе на које се
Уговор примењу је.
Члан 4.
РЕЗИДЕНТ
1. Израз ' ' резидент државе у го во рнице' ' , за потр ебе овог
у говора, означава лице које, према законима те др жаве,
подлеже
опо резивању
у
тој
држави
по
о снову
свог
пребивалишт а, боравишта, седишт а дир екције или седишта
стварне у праве или др у го г мер ила сличне природе.
2. А ко је, пр ема одредбама става 1. овог члана, физичко
лице резидент о бе државе у говорнице,
њего в се стату с
одређу је на следећи начин:
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1)

сматра се да је р езид ент државе у којој има стално
место становања; ако има стално место становања у
обе државе, сматра се да је резидент државе са
којом
су њего ве личне и економске везе тешње
( средиште
животних интереса) ;
2)

ако не може да се одреди у којој др жави
средиште животних интереса
или
једно ј
др жави нема стално место
сматра се да је
резидент
др жаве
у
у о бичајено место
стано вања;

има
ако
ни
у
становања,
којо ј
има

3)

ако има у обичајено место становања у обе државе
или га нема ни у једној од њих, сматра се да
резидент државе чији је држављанин;

4)

ако је држављанин обе државе или ни једне од њих,
надлежни органи држава у говорница р е шић е питање
заједничким до говор ом.

је

3. А ко је, пр ема одр едбама ст ава 1. о во г члана лице, осим
физичког, р езид ент обе др жаве у го во рнице, смат ра се да је
резидент државе у ко јој се налази седишт е његове дирекције
или седиште стварне у праве. Међу тим, ако то лице има
седиште ствар не у пр аве по словања у једној од држава
у говорница, а седиште дир екције пословања у др у го ј држави
у говорници, надлежни о р гани држава у говорница о др ед ић е
заједничким договором др жаву чијим ћ е се резидентом то лице
сматрати за потр ебе овог у говора.
Члан 5.
СТАЛНА ЈЕДИНИЦА
1. И зр аз " стална јединица" , за потр ебе о во г у говора, означава
стално мест о пр еко кога пр еду зеће потпу но или делимично
обавља по словање.
2. Под изразом " стална јединица" подр азу мева се наро чито:
1)

седиште у праве;
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2)
3)
4)
5)
6)

огранак;
пословница;
фабрика;
радионица;
ру дник, извор нафте или гаса, каменолом или дру го
место иско ришћавања приро дних богатстава.

3.
Израз
" стална
јединица"
обу х вата
и
градилиште,
грађевинске,
мо нтажне или
инсталацио не радове
или
надзор не делат но сти у вези са тим радовима, али само ако
такво градилиште , радови или делатно сти трају ду же од 12
месеци.
4. Изу зетно од пр етхо дних одр едаба овог члана,
стална јединица не подр азу мева се:

под изразом

1)

коришћење о бјеката и опреме искљу чиво у сврх е
у складиштења, излагања или испору ке до бара или
робе која
пр ипада пр еду зећу ;

2)

одржавање залихе добар а или робе која припада
преду зећ у искљу чиво у сврху у складишт ења,
излагања или испору ке;

3)

одржавање залихе добар а или робе која припада
преду зећ у искљу чиво са сврхом да је дру го
пр еду зеће преради;

4)

одржавање стално г места пословања искљу чиво у
сврху ку повине до бара или робе или пр ибављања
обавештења за преду зећ е;

5)

одржавање стално г места пословања искљу чиво у
сврху обављања за преду зеће било ко јих дру гих
делатности ко је имају припремни или помоћни
карактер;

6)

одржавање стално г места пословања искљу чиво у
сврху делат но сти наведених у тачкама од 1) до 5) ,
било којо ј комбинацији, под у словом да је у ку пна
делатно ст ст алног места пословања која наст аје
ове
ко мбинације
припр емно г
или
помоћног

у
из
карактера.
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5. Изу зетно од одредаба ст . 1. и 2. овог члана, када лице осим
засту пника
са
самост алним
стату сом
на
ко га
се
примењу је став 6. овог члана - ради у др жави у говорници у
име преду зећа дру ге државе у говорнице , има и у обичајено
користи
овлашћење да закљу чу је у го во р е у име пр еду зећа,
сматра
се
да
то
преду зеће
има
сталну
јединицу
у
првопомену то ј држави у односу на делатности које то лице
обавља за преду зеће,
о сим ако су делатности тог лица
ограничене на делатности наведене у ставу 4. овог члана које,
ако би се обављале пр еко сталног места посло вања, не би ово
стално место пословања чиниле сталном јединицом према
одредбама тог става.
6. Н е сматра се да преду зећ е др жаве у го во рнице има сталну
јединицу у дру гој држави у говорници само зато што у то ј
др у го ј др жави обавља своје по слове пр еко поср едника,
генералног ко мисионо г засту пника или др у го г представника са
самосталним стату со м ако та лица делу ју у оквиру с во је
редовне пословне делатности.
7. Чињеница да ко мпанија која је резидент државе у го во рнице
контро лише или је под контро лом компаније која је резидент
др у ге државе у го во рнице или ко ја обавља посло вање у то ј
др у го ј држави ( преко сталне јединице или на дру ги начин) ,
сама по себи није до во љна да се једна ко мпанија сматр а
сталном јединицом дру ге компаније.
Члан 6.
ДОХОДАК О Д НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
1. Дох одак који р езидент државе у говорнице оствари о д
непокретне имовине ( у кљу чу ју ћ и дох одак од пољопривреде или
шу марства) ко ја се налази у дру гој држави у го во рници може
се опорезивати у то ј дру гој држави.
2. И зр аз ' ' непо кр етна имо вина' ' има значење према закону
др жаве у говорнице у којој се односна непокретна имовина
налази. Овај изр аз у сваком слу чају о бу х вата имовину ко ја
припада непокретној имо вини, сточни фо нд и о пр ему која се
користи у пољо привреди и шу мар ству , права на ко ја се
примењу ју одр едбе општег закона о земљишној сво јини,
пло доу живање непокретне имо вине и пр ава на променљива или
стална плаћања као накнаде за иско ришћавање или за пр аво на
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искоришћавање
минер алних
налазишта,
изво ра
и
дру гих
приро дних богатстава. Поморски
бродови и вазду хоплови не
сматрају се непокретном имовином.
3. Одр едбе става 1. овог члана примењу ју се на доходак ко ји
се оствари непосредним кор ишћ ењем,
изнајмљивањем или
др у гим начино м ко ришћења непокретне имо вине.
4. Одредбе ст. 1. и 3. овог члана примењу ју се и на дох одак
од непо кр етне имо вине преду зећа и на доходак од непокр етне
имовине која се користи за о бављањ е само сталних личних
делатности.
Члан 7.
ДОБИТ О Д 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 пр еду зеће обавља пословање у др у го ј
др жави у говорници преко сталне јединице која се у њо ј
налази. А ко пр еду зеће о бавља пословање у др у го ј држави
у говорници пр еко сталне јединице, добит преду зећ а може се
опо резивати у тој дру гој држави, али само до износа који се
припису је тој сталној јединици.
2. З ависно од одредбе става 3, овог члана, када преду зећ е
др жаве
у го во рнице
обавља
посло вање
у
дру гој
држави
у говорници пр еко ст алне јединице која се у њо ј налази, у
свако ј др жави у го во рници се тој стално ј јединици пр ипису је
до бит ко ју би могла да о ствари да је била одво јено и посебно
преду зећ е ко је се бави истим или сличним делатностима, по д
истим или
сличним у словима и да је пословала потпу но самостално са
преду зећ ем чија је стална јединица.
3. Пр и о др еђ ивању до бити сталне јединице, признају
одбици тро шкови који су у чињени за потр ебе по словања
јединице,
у кљу чу ју ћи
тр ошкове
у пр ављ ања
и
административне тро шкове, било у држави у којо ј се
стална јединица или на дру гом мест у .

се као
сталне
опште
налази

4. А ко је у обичајено да се у држави у го во рници до бит која се
припису је ст алној јединици о др еђ у је на основу р асподеле
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у ку пне до бити преду зећ а на њего ве посебне дело ве, решење из
става 2. о во г члана не спр ечава ту државу у говорницу да
таквом
у обичајеном
расподелом
одреди
добит
која
се
опорезу је. Усвојени метод распо деле тр еба да бу де такав да
резу лтат бу де у складу с начелима која су садр жана у овом
члану .
5. Стално ј јединици не припису је се до бит ако
јединица само ку пу је добра или р о бу за преду зећ е.

та

стална

6. За потр ебе претх одних ставо ва, добит која се пр ипису је
сталној јединици одређу је се истом мето дом из године у
годину , осим ако пост оји о пр авдан и довољан разлог да се
посту пи дру кчије.
7. К ада добит обу х вата делове дохотка који су регу лисани
посебним члановима овог у говора, одр едбе овог члана не
у тичу на одр едбе тих чланова.
Члан 8.
ПОМОРС КИ

И ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

1. Добит од обављања међу народног саобр аћаја помор ским
бродом или вазду х опло во м опорезу је се само у држави
у говорници у којој се налази седишт е дир екције или седиште
стварне у праве пр еду зећа.
2. А ко се седиште дир екције или седишт е стварне у праве
преду зећ а које се бави поморским саобр аћајем налази на
помор ском броду , сматра се да се налази у држави у говорници
у којој се налази матична лу ка помор ског брода или, ако нема
матичне лу ке, у држави у говорници чији је р езидент кор исник
помор ског бро да.
3. Одр едбе става 1. овог члана примењу ју се и на добит о д
у чешћ а у пу лу , заједничко м по словању или међу народно ј
пословној агенцији.
Члан 9.
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ПОВЕЗАНА ПРЕДУЗЕЋА
1. А ко :
1)

преду зећ е др жаве у говорнице у честву је непосредно
или по средно у у прављању , ко нтроли или имо вини
преду зећ а дру ге др жаве у говорнице, или

2)

иста лица у честву ју непосредно или поср едно у
у прављ ању , контро ли или имо вини пр еду зећа државе
у говорнице и преду зећ а дру ге др жаве у говорнице

и ако су и у једном и у др у го м слу чају , између та два
преду зећ а,
у
њихо вим
тр говинским
или
финансијским
одно сима, догово рени или наметну ти у слови који се р аз лику ју
од у слова који би били договорени између независних
преду зећ а, добит коју би, да нема тих у слова, остварило
једно о д пр еду зећа, али је због тих у слова није о ства р ило,
може се у кљ у чити у добит то г преду зећ а и схо дно томе
опорезовати.
2. А ко др жава у говорница у кљ у чу је у до бит преду зећа те
др жаве добит за коју је преду зећ е др у ге државе у го во рнице
опорезовано у то ј дру гој др жави, и сходно томе је опорезу је,
и ако је тако у кљу чена до бит о на добит коју би преду зећ е
првопомену те државе о стварило да су у слови догово рени
између та два пр еду зећа били они у слови које би договор ила
независна преду зећ а,
та дру га држава врши о дг о вар ају ћ у
корекцију износа пор еза ко ји је у њој у тврђен на ту добит.
Пр иликом вршења те ко рекције , водиће се р ачу на о о сталим
одредбама овог у говора и, ако је то потр ебно, надлежни
органи држава у говорница ће се међу собно консу лтовати.
Члан 10.
ДИВ ИДЕНДЕ
1.
Дивиденде ко је исплаћу је ко мпанија резидент државе
у говорнице резиденту др у ге државе у говорнице могу се
опо резивати у тој дру гој држави.
2. Дивиденде се мо гу опорезивати и у држави у говорници чији
је резидент компанија ко ја исплаћу је дивиденде, у складу са
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зако нима те државе, али ако је пр ималац ст вар ни власник
дивиденди, разр езан порез не може б ит и већи о д 5
одсто
бр у то износа дивиденди. Надлежни органи др жава у го во рница
до говарају се о начину примене овог о граничења.
Овај став не у тиче на о по р езивање добити ко мпаније из ко је
се дивиденде исплаћу ју .
3. И зр аз ' ' дивиденде' ' , у о во м члану , означава доходак о д
акција или дру гих права у чешћа у добити која нису
потр аживања ду га, као и доходак о д др у гих права компаније
који је порески изједначен са дохотком од акција у законима
др жаве чији је р езид ент компанија која врши расподелу .
4. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењу ју се ако
резидент државе у говорнице,
стварни власник дивиденди,
обавља пословање у дру гој држави у говорници чији је
резидент компанија која исплаћу је дивиденде преко сталне
јединице ко ја се налази у то ј држави или о бавља у тој др у го ј
др жави самосталне личне делатности из ст алне базе ко ја се
налази у тој др жави, а акције на о сно ву којих се дивиденде
исплаћ у ју стварно пр ипадају сталној јединици или стално ј
бази. У том слу чају примењу ју се, према по треби, одредбе
чл. 7. или 14. овог у говора.
5.
Ако компанија која је резидент државе у го во рнице
оствару је добит или доходак из дру ге др жаве у го во рнице, та
др у га држава не мо же да заведе пор ез на дивиденде ко је
исплаћ у је компанија, осим ако су те дивиденде исплаћене
резиденту те др у ге државе или ако акције на основу којих се
дивиденде исплаћу ју стварно пр ипадају ст алној јединици или
сталној бази која се налази у то ј дру гој држави, нити да
нераспо дељену
добит
ко мпаније
опорезу је
порезом
на
нераспо дељену добит компаније, чак и ако се исплаћене
добит
у
потпу ности
или
дивиденде
или
нерасподељена
делимично састоје од добити или дох отка који су наст али у
тој др у го ј држави.
Члан 11.
КАМАТА
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1. Камата која настаје у др жави у говорници, а исплаћу је се
резиденту др у ге државе у го во рнице може се опорезивати у то ј
др у го ј држави.

2. Камата се може о по р езиват и и у држави у го во рници у којо ј
настаје, у складу са законима те државе, али ако је прималац
стварни власник
камате, разрезан по рез не мо же бити већи
од
10 одсто бр у то износа камате. Надлежни органи држава
у говорница договарају се о начину примене о во г ограничења.
3. И зу зет но од одредаба става 2. овог члана, камата ко ја
настаје у држави у говорници изу зима се од опо резивања у то ј
др жави ако је о ствари и стварно по седу је влада др у ге државе
у говорнице, њена политичка јединица или ло кална власт или
било ко ја банка те владе, њене по литичке јединице или
ло калне власт и.
4. Израз ' ' камата' ' , у овом члану , означава доходак о д
потр аживања ду га сваке врсте, независно од тога да ли су
обезбеђена залого м и да ли се на основу њих стиче пр аво на
у чешћ е у добити ду жника, а нар очито доходак од државних
хартија од вр едности и доходак од обвезница или обвезница
зајма, у кљу чу ју ћ и пр емије и награде на такве х ар тије о д
вредно сти или о бвезнице. Затезна камата се не сматра каматом
за сврх е о во г члана.
5. Одредбе ст. 1.
2. и 3. о во г члана не примењу ју се ако
стварни власник камате, резидент државе у говорнице, обавља
пословање у др у го ј држави у го во рници у којо ј камата настаје,
преко сталне јединице која се налази у то ј држави или ако
обавља у тој дру гој др жави само сталне личне делат ности из
сталне базе која се налази у тој држави, а потраживање ду га
на које се плаћа камата је стварно повезано с том ст алном
јединицом или стално м базом. У том слу чају се пр имењу ју ,
према по треби, одредбе чл. 7. или 14. овог у говора.
6. Сматра се да камата настаје у држави у говорници када је
исплатилац камате та држава, њена по литичка јединица или
јединица локалне само у праве или резидент т е др жаве. Када
лице које плаћ а камату , без обзира на то да ли је резидент
др жаве у говорнице, има у тој држави у говорници сталну
јединицу или сталну базу у вези са којом је повезан ду г на
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који се плаћа камата, а ту камату сноси та стална јединица
или ст ална база, сматра се да камата настаје у држави у којо ј
се налази стална јединица или стална база.
7. Ако износ камате, због по себног односа између платиоца
камате и ствар но г власника или између њих и тр ећег лица,
имају ћи у виду потр аживање ду га за које се она плаћа,
прелази изно с који би био у говорен између платиоца камате и
стварно г власника, о др едбе о во г члана примењу ју се само на
изно с ко ји би био у говорен да такво г одно са нема. У том
слу чају , вишак
плаћ еног износа опорезу је се сагласно законима сваке државе
у говорнице, имају ћи у виду остале одредбе овог у говора.
Члан 12.
АУТОРСКЕ НАКНАДЕ
1. Ау то рске накнаде ко је настају у држави у го во рници, а
исплаћ у ју се резиденту др у ге државе у говорнице могу се
опо резивати у тој дру гој држави.
2.
Ау то рске накнаде се мо гу о по р езиват и и у држави
у говорници у ко јој наст ају , у складу са зако нима те др жаве,
али ако је прималац стварни власник ау то рских накнада,
разрезан по рез не може бити већ и од 10 одсто бру то изно са
ау то рских накнада.
Надлежни о р гани држава у го во рница
до говарају се о начину примене овог о граничења.
3.
Израз ' ' ау то рске накнаде' ' ,
у овом члану ,
означава
плаћ ања било које вр сте која су примљена као накнада за
коришћење или за право кор ишћ ења ау тор ско г пр ава на
књижевно, у метничко или нау чно дело, у кљу чу ју ћ и биоскопске
филмо ве и филмове или траке за т елевизију или радио , као и
за коришћење или за право кор ишћења патента, заштитног
знака, нацр та или мо дела, плана, т ајне фор му ле или посту пка
или за ко ришћење или за право кор ишћ ења инду стр ијске,
комерцијалне или нау чне опреме или за о бавештења која се
одно се на инду стр ијска, комерцијална или нау чна иску ства.
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4. Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не примењу ју се ако
стварни
власник
ау торских
накнада,
резидент
државе
у говорнице, обавља пословање у дру гој држави у говорници у
којој ау тор ске накнаде настају , преко сталне јединице која се
налази у тој дру гој држави у го во рници или у тој др у го ј
др жави о бавља самост алне личне делатности из сталне базе
која се налази у тој др у го ј држави, а право или имо вина на
основу којих се ау то рске накнаде плаћају стварно припадају
тој сталној јединици или сталној бази.
У том слу чају
примењу ју се, према потреби, одредбе чл. 7. или 14. овог
у говора.
5.
Сматра
се
да
ау тор ске
накнаде настају
у
држави
у говорници када је исплатилац та др жава , њена по литичка
јединица или јединица локалне самоу праве или р езид ент те
др жаве у го во рнице. Када лице које плаћа ау тор ске накнаде,
без обзира на то да ли је р езидент др жаве у говорнице, има у
др жави у говорници сталну јединицу или сталну базу у вези са
којом је настала обавеза плаћања ау тор ских накнада, а те
ау то рске
накнаде падају на терет те сталне јединице или сталне
базе, смат ра се да ау торске накнаде настају у држави у којо ј
се налази стална јединица или стална база.
6. Ако износ ау торских накнада, због посебног о дноса између
плат ио ца и стварног власника или између њих и трећег лица,
имају ћи у виду кор ишћ ење, пр аво или инфо рмацију за које се
оне плаћају , прелази износ који би био у говорен између
плат ио ца и стварног власника да таквог односа нема, одредбе
овог члана пр имењу ју се само на изно с ко ји би тада био
у говорен. У то м слу чају , вишак плаћеног изно са опорезу је се
сагласно законима сваке др жаве у го во рнице, имају ћи у виду
остале одредбе овог у говора.
Члан 13.
ДОБИТАК ОД ОТУЂЕЊА ИМОВИНЕ
1. Добитак који о ствари резидент државе у говорнице о д
оту ђења непокретне имо вине наведене у члану 6.
овог
у говора, а која се налази у др у го ј држави у го во рници, може
се опорезивати у то ј дру гој држави.
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2. Добитак од оту ђења по кр етне имовине ко ја чини део
имовине
намењене
за
по словање
сталне
јединице
ко ју
преду зећ е др жаве у говорнице има у дру гој држави у говорници
или од по кретне имовине ко ја припада сталној бази ко ју
користи
р ез ид ент
др жаве
у го во рнице
у
дру гој
држави
у говорници за о бављањ е самосталних личних делатности,
у кљу чу ју ћ и и пр иходе од о ту ђења те сталне јединице ( саме
или заједно с целим пр еду зећем) или сталне базе, мо же се
опо резивати у тој дру гој држави.
3. До битак од оту ђења помор ских бро дова или вазду хоплова
који се користе у међу народном сао браћ ају , или од покр етне
имовине ко ја слу жи за ко ришћење тих по мо рских бр одо ва или
вазду хо плова, опорезу је се само у др жави у говорници у којо ј
се налази седиште дирекције или седиште ствар не у праве
преду зећ а.
4. Добитак о стварена оту ђивањем деоница акцијског капитала
компаније чија имовина се директно или индиректно састо ји
у главном
од
непокретне
имовине
на
територији државе
у говорнице мо же се опорезивати у то ј др жави у говорници.

5. Добит ак од оту ђ ења имовине, осим имовине наведене у ст.
од 1.
до 4.
овог члана,
опорезу је се само у држави
у говорници чији је резидент лице које је оту ђило имовину .
Члан 14.
САМОСТАЛНЕ ЛИЧНЕ ДЕЛАТНОС ТИ
1. Дох одак који о ствари резидент државе у говорнице о д
про фесионалних
делатности
или
од
дру гих
самосталних
делатности о по р езу је се само у тој држави, осим у једној о д
следећих околности:
1)

ако за обављање својих делатности има сталну базу
коју редовно кор исти у др у го ј држави у говорници; у
том слу чају , само део дохотка који се припису је то ј
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сталној

бази

мо же

се

опорезивати

у

тој

др у го ј

др жави;
2)

ако борави у дру гој држави у говорници у периоду
или
у периодима који у ку пно трају 183 дана или више у
односној календарској години; у то м слу чају ,
само део
дохотка који се оствару је од делат но сти ко је се
се
обављају у тој др у го ј држави
може
опо резивати у
тој др у го ј држави.
2.
Израз ' ' професионалне делатности' '
посебно обу хвата
самосталне нау чне,
књижевне,
у метничке,
образовне или
наставне делатно сти, као и самосталне делатности лекара,
адвоката, инжењера, арх ит еката, стоматолога и р ачу новођ а.
Члан 15.
РАДНИ ОДНОС
1. Зависно од одредаба чл. 16. 18. 19. 20. и 21. овог
у говора, зараде, накнаде и дру га слична примања која резидент
др жаве у го во рнице оствари из р адно г односа опорезу ју се само
у тој држави, осим ако се рад обавља у др у го ј држави
у говорници. А ко се рад о бавља у др у го ј држави у говорници,
таква примања која се у њо ј оствару ју мо гу се опо резивати у
тој др у го ј држави.
2. Изу зетно од одр едаба става 1. овог члана, примања ко ја
резидент државе у го во рнице оствари из р адно г односа у др у го ј
др жави у го во рници опорезу ју се само у пр вопомену тој др жави:
1)
одно сној

ако прималац бор ави у др у го ј држави у периоду или
перио дима који у ку пно не пр елазе 183 дана у
календарској го дини; и

2)

ако се примања исплаћу ју од стр ане или у име
послодавца који није р ез ид ент дру ге др жаве;

3)

ако примања не падају на терет ст алне јединице или
сталне базе ко ју по слодавац има у дру гој држави.
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3. Изу зетно од претходних одредаба овог члана, пр имања ко ја
оствари резидент државе у говорнице опорезу ју се у то ј
др жави ако су примања исплаћена за:
1)

рад обављен у др у го ј држави у говорници у вези
са градилиштем, грађевинским, мо нтажним или
инсталацио ним радовима или надзорним
делатностима у вези са т им р адовима, за пер иод о д
12 месеци у којем то градилиште, радови или
делатно сти не представљ ају ст алну јединицу у
дру гој држави;

2)

из радног односа на поморском броду или
вазду хо плову у међу народно м саобраћају .

тој

Члан 16.
ПРИМАЊА ДИРЕКТОРА
Пр имања дир екто р а и др у га слична пр имања која
резидент
др жаве
у говорнице,
у
сво јству
члана
која
је
резидент
дру ге
директо ра
компаније
у говорнице, могу се опорезивати у то ј дру гој држави.

о ствари
о дбо ра
државе

Члан 17.
УМ ЕТНИЦИ И СПОРТИСТИ
1. Изу зетно од одредаба чл. 14. и 15. овог у говора, дох одак
који оствари р езид ент државе у говорнице у др у го ј држави
у говорници личним о бављањ ем делатности извођача као што је
позор ишни,
филмски,
радио
или
телевизијски
у метник,
му зичар или спо ртиста, може се опорезивати у тој др у го ј
др жави.
2. Ако дох одак о д лично обављених делатно сти извођача или
спор тисте не припада лично изво ђачу или спор тисти него
др у го м лицу , т ај доходак се, изу зетно од одредаба чл. 7. 14.
и 15. о во г
у говора, може опорезивати у држави у го во рници у ко јој су
обављене делатности изво ђача или спортисте.
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3. Изу зет но о д претходних одредаба овог члана, доходак ко ји
оствари извођ ач или спор тиста који је р езидент државе
у говорнице
од
делатности
обављених
у
дру гој
држави
у говорници у оквиру плана ку лту р не и спо ртске размене
између
влада
обе
др жаве
у го во рнице,
изу зима
се
од
опо резивања у тој дру гој држави.
Члан 18.
ПЕНЗИЈЕ
Зависно од одредаба става 2. члана 19. овог у го во р а, пензије
и дру га слична примања ко ја се исплаћу ју р езид енту државе
у говорнице по основу ранијег р адно г односа опорезу ју се само
у тој држави.
Члан 19.
УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ В ЛАДЕ
1.

1)

Пр имања, осим пензије, које плаћа
др жава
у го во рница или њена политичка јединица или
јединица локалне само у праве физичком лицу ,
за
у слу ге у чињене то ј др жави или полит ичко ј
јединици
или јединици ло калне самоу пр аве, опорезу ју се
само у
тој држави.
2)
др у го ј
др жаве

Међу тим, та
примања о по р езу ју се само у др у го ј
држави у го во рници ако су у слу ге у чињене у то ј
држави, а физичко лице је р езид ент те дру ге
које је:
-

држављанин т е др жаве или које

-

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

2.
1)
Пензија
коју
физичко м
лицу
плаћа
држава
у говорница
или њена
по литичка
јединица
или
јединица локалне
само у праве
непосредно
или
из
фо ндова, за у слу ге
у чињене
то ј
држави
или њеној политичко ј јединици
или јединици локалне
самоу пр аве, опорезу је се само у
тој држави.
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2)

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

3.
Одр едбе чл. 15. 16, 17.
и 18. о во г у говора примењу ју
се на
пр имања
и пензије за у слу ге у чињене у вези с
пословањем
које
обавља
држава
у говорница
или
њена
полит ичка јединица или јединица ло калне самоу пр аве.
Члан 20.
ПРОФЕСОРИ И ИСТРАЖИВАЧИ
1. Физичко лице које борави у др жави у говорници р ади
предавања или истраживања на у ниверзитету , вишој школи,
шко ли или дру гој пр изнато ј образовној инстит у цији у то ј
др жави и које је резидент или је непосредно пр е тог боравка
било резидент дру ге државе у говорнице,
изу зима се о д
опо резивања у првопо мену т ој држави у говорници на пр имања
за пр едавања или истраживања за период који није ду жи о д
две године о д дана њего во г пр во г боравка у то м циљу , по д
у словом да је та пр имања о стварило изван те државе.
2. О дредбе става 1. о во г члана не пр имењу ју се на дох одак
од истраживања, ако то истраживање није у јавном интересу ,
него првенствено у личном интер есу о др еђеног лица или више
лица.
Члан 21.
СТУДЕНТИ
1. Сту дент, лице на стр у чној о бу ци или пр иправник ко ји је
непоср едно пр е одласка у државу у говорницу био резидент или
је
р ез ид ент
др у ге
државе
у говорнице,
а
бор ави
у
првопомену то ј
држави
искљу чиво
ради
образовања
или
обу чавања, не опорезу је се у тој држави за примања ко ја
до бија за издржавање, образовање или обу чавање, под у словом
да су су та примања из изво ра ван те државе.
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2. Сту дент, лице на стр у чној обу ци или пр иправник из става
1. о во г члана има право у току образовања или обу чавања на
иста изу зећа, о слоб ађањ а или у мањења по реза на по мо ћ у
новцу , стипендије и пр имања из радног о дноса који нису
обу хваћени ст аво м 1. овог члана као и резиденти државе
у
којој бо рави.

Члан 22.
ОСТАЛИ ДОХОДАК
1. Делови дохотка р ез ид ента државе у говорнице, без обзира
на то где настају ,
који нису регу лисани у прет ходним
члановима овог у говора опорезу ју се само у тој држави.
2. Одредбе става 1. овог члана не пр имењу ју се на доходак,
осим на дох одак о д непокретне имо вине дефинисане у ставу 2.
члана 6. овог у говора ако прималац то г дох отка - резидент
др жаве
у го во рнице
обавља
посло вање
у
дру гој
држави
у говорници пр еко сталне јединице која се у њој налази или
ако у тој дру гој др жави о бавља само сталне личне делат но сти
из сталне базе ко ја се у њој налази, а пр аво или имовина на
основу којих се доходак плаћ а стварно су по везани са ст алном
јединицом или стално м базом. У том слу чају се, према
потр еби, примењу ју о др едбе чл. 7. или 14. овог у говора.
Члан 23.
ИМОВИНА
1. Имовина која се састоји од непокретне имовине наведене у
члану
6.
овог
у го во р а ко ју
поседу је р езидент
државе
у говорнице и која се налази у дру гој држави у говорници,
може се опо резивати у тој дру гој држави.
2.
Имовина која се састо ји о д покр етне имовине ко ја
представља део имо вине намењене по словању сталне јединице
коју пр еду зеће државе у го во рнице има у дру гој држави
у говорници или од по кр етне имовине ко ја припада стално ј
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бази која слу жи р ез ид енту државе у го во рнице у дру гој држави
у говорници за о бављањ е само сталних личних делатно сти, може
се опорезивати у то ј дру гој држави.
3.
Имо вина ко ја се састоји од поморских бродова и
вазду хо плова ко ји се користе у међу народном сао браћ ају и
покретне имовине која слу жи за кор ишћење таквих по мо рских
се
само
у
држави
бродова
и
вазду х опло ва,
опорезу је
у говорници у којој се налази седишт е дир екције или седиште
стварне у праве пр еду зећа.

4. С ва остала имовина резидента државе у говорнице опорезу је
се само у тој др жави.
Члан 24.
ИЗ БЕГАВАЊЕ ДВ ОСТРУК ОГ
ОПОРЕЗИВАЊА
1. У Кини
начин:

се

двостру ко

опорезивање

избегава

на

следећи

Ако резидент К ине оствару је доходак из Ју го славије, изно с
пор еза на тај доходак, који се плаћ а у Ју гославији у складу с
одредбама овог у говора, мо же се одбити о д кинеског по реза
који је разрезан то м резиденту . Одбитак не може бити већ и о д
изно са кинеског пор еза на тај дох одак, који је обрачу нат у
складу са пореским зако нима и прописима К ине.
2.
У Ју гославији
следећи начин:

се

двост ру ко

о по р езивање

избегава

на

1) Ако р езидент Ју гославије оствару је доходак или поседу је
имовину ко ји се, у складу с одредбама овог у говора, могу
опо резивати у К ини, Ју гославија одобрава:
- као одбитак о д пореза на дох одак тог
једнак
пор езу на доходак ко ји је плаћ ен у Кини.

р езидент а,

изно с

- као одбитак
једнак

резидента,

изно с

од

пор еза

на

имовину

тог
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пор езу на имовину који је плаћен у К ини.
тај о дбитак и у једно м и у др у го м слу чају не мо же бити већи
од дела пор еза на доходак или пор еза на имовину , како је
обрачу нат пре извршеног одбијања, који одговара, зависно о д
слу чаја, дохотку или имовини који се могу опорезивати у
Кини.
2) Ако су , у складу с неко м одредбом У го во р а, доходак ко ји
оствари или имо вина коју по седу је резидент Ју гославије
изу зети о д опорезивања у Ју гославији, Ју гославија може, при
обрачу навању по реза на о стали доходак или имо вину тог
резидента, да у зме у обзир изу зети дох одак или имовину .
3. Ради признавања одбитка у др жави у говорници, сматра се
да по рез ко ји је плаћен у дру гој држави у го во рници обу хвата
и порез који би био плаћен у тој дру гој држави да није
у мањен или о тписан у складу с њеним законским одр едбама о
пор еским подстицајима.

Члан 25.
ЈЕДНАК ТРЕТМАН
1. Др жављ ани др жаве у говорнице не подлежу у дру гој држави
у говорници опорезивању или захтеву у вези с опорезивањем
које је дру кчије или теже од опо резивања и захтева у вези с
опо резивањем којима др жављ ани те дру ге државе у истим
у словима,
подлежу или могу подлећи.
Ова одредба се,
изу зетно од о др едбе члана 1. овог у говора, примењу је и на
лица ко ја нису резиденти једне или о бе државе у говорнице.
2.
Опорезивање сталне јединице коју преду зеће државе
у говорнице има у дру гој др жави у говорници не мо же бити
неповољније у тој дру гој држави о д опо резивања пр еду зећа те
др у ге државе која обављају исте делатно сти. Ова одредба не
може се ту мачити тако да обавезу је државу у говорницу да
резидентима
др у ге
државе
у го во рнице
одобрава
лична
ослобађања, олакшице и у мањења за сврхе опорезивања због
лично г стату са или пор одичних о бавеза које одобрава својим
резидентима.
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3. Камата, ау торске накнаде и дру ге исплате које преду зећ е
др жаве у говорнице плаћа резиденту дру ге државе у говорнице,
при у тврђ ивању опорезиве до бити тог пр еду зећа, одбијају се
под истим у словима као да су плаћене резиденту пр во помену те
др жаве, осим када се примењу ју
одредбе члана 9. став 1,
члана 11. став 7. или члана 12. став 6. о во г у говора.
Такође, ду гови преду зећ а државе у говорнице резиденту дру ге
др жаве у говорнице, при у тврђивању о по р езиве имовине тог
преду зећ а, о дбијају се под истим у сло вима као да су били
у говорени с р езидент о м првопомену те др жаве.
4. П реду зећ а др жаве у говорнице чију имо вину потпу но или
делимично
поседу ју
или
контро лишу ,
по средно
или
непоср едно,
један
или
више
р езид ената
др у ге
државе
у говорнице, у првопо мену т ој др жави у го во рници не подлежу
опо резивању или о бавези у вези с о по р езива њем, ко је је
др у кчије или теже од опо резивања и обавеза у вези с
опо резивањем коме др у га слична пр еду зећа пр во помену те
др жаве подлежу или могу подлећи.
5. Одр едбе овог члана пр имењу ју се на пор езе наведене у
члану 2. овог у говора.

Члан 26.
ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОГОВ АРАЊА
1. А ко лице сматра да мер е једне или обе др жаве у го во рнице
до во де или ће довести до тога да не бу де опорезовано у
складу с о др едбама овог у говора, оно може, без обзира на
правна ср едства пр едвиђена у ну трашњим законом т их др жава,
да изложи свој слу чај надлежном органу државе у го во рнице
чији је резидент или, ако њего в слу чај потпада под став 1.
члана 25, државе у говорнице чији је држављанин. Слу чај мор а
бити изложен у р о ку од три го дине од дана првог обавештења
о мери која доводи до опорезивања које није у складу с
одредбама овог у говора.
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2. Надлежни орган, ако сматр а да је приговор оправдан и ако
није у могу ћности да сам дођ е до задовољавају ћег решења,
насто ји да слу чај реши заједничким договор ом с надлежним
органом др у ге државе у го во рнице ради избегавања опо резивања
које није у складу с овим у говором. По стигну ти до го во р
у
примењу је
се
без
обзира
на
временска
ограничења
у ну тр ашњем закону држава у говорница.
3. Надлежни органи држава у го во рница настоје да заједничким
до говор ом о ткло не тешкоће или нејасно ће ко је настају при
ту мачењу или примени о во г у говора.
Они се могу и
заједнички савет овати ради отклањања двостру ког опо резивања
у слу чајевима ко ји нису предвиђени у овом у говору .
4.
Надлежни органи држава у говорница мо гу непосредно
међу собно општити ради пост изања догово ра у смислу ст. 2.
и 3.
Ако је т о по требно
ради по стизања договора,
представници надлежних о р гана држава у говорница се могу
састат и и о бавити у смену размену мишљења .
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 у ну т рашњег
зако на држава у говорница који се о дносе на пор езе обу х ваћене
овим у говором ако опорезивање предвиђено тим законима није
у су прот но сти с овим у говором, а посебно за спречавање
евазије тих по реза. Р азмена о бавештења није ограничена чланом
1. овог у говора. Пр имљена обавештења сматрају се тајно м,
исто као и
обавештења добијена према у ну т рашњим законима те државе и
могу се саопштити само лицима или органима ( у кљ у чу ју ћи
су дове и у правне органе) који су надлежни за разрез или
наплату пореза обу хваћених о вим у говором. Та лица или
органи ко ристе обавештења само за те свр хе. Они могу
саопштити обавештења у јавном су дском по сту пку или у
су дским о длу кама.
2. Одредбе става 1. овог члана не могу се ни у ко м слу чају
ту мачити као о бавеза надлежно г органа државе у говорнице да:
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или

1)

преду зима у правне мере су про тне зако нима или
у правној пракси т е или дру ге државе у говорнице;

2)

даје обавештења ко ја се не могу добити на о снову
закона или у редовном у пр авно м посту пку те
дру ге др жаве у говорнице;

3)
даје
о бавештења
која
откривају
трговинску ,
пословну ,
инду стр ијску ,
комерцијалну
или
про фесионалну тајну
или по словни
посту пак
или
обавештења чије би
саопштавање било су про тно
јавном по ретку .
Члан 28.
ЧЛАНОВИ ДИПЛОМАТСКИХ МИСИЈА И КОНЗУЛАТА
Одредбе о во г у го во р а не у тичу на пор еске повластице чланова
дипло мат ских
мисија
и
конзу лата
предвиђене
општим
правилима
међу народног
права
или
одредбама
посебних
у говора.
Члан 29.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ
1. Овај у говор сту па на снагу 1. јану ара календар ске го дине
која следи годину у којој је извршена размена дипломатских
обавештења о то ме да је у свако ј др жави завршен посту пак
предвиђен у ну т рашњим законодавством за сту пање на снагу
овог у говора. Овај у говор се пр имењу је у о дносу на пор езе на
ост вар ени доходак и поседовану имо вину у календар ско ј
години која почиње на дан или после дана сту пања на снагу
овог у говора.

2. Даном ст у пања на снагу и почетка примене овог у говора
прест аје да важи: " У го во р између В ладе Н ар о дне Р епу блике
Кине и Савезно г извр шног већа С ку пштине Со цијалистичке
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Федерат ивне Репу блике Ју го славије о избегавању двостру ког
опо резивања у одно су на порезе на
доходак
и
на
имовину " , потписан 2. децембр а 1988. године
у Пекингу и
" Уговор
између
Савезно г
извршног
већа
Ску пштине
Со цијалистичке Федеративне Репу блике Ју гославије и Владе
Народне Репу блике Кине о у зајамно м
изу зимању
од
опорезивања доходака о д међу нар одног пу тничког и/ или
тер етног помор ског саобр аћаја" , пот писан 2. мар та 1979. го дине
у Пекингу .
Члан 30.
ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА
Овај у говор о стаје на снази до к га не откаже једна о д држава
у говорница. Др жава у говорница може отказати о ва ј у го во р
дипло мат ским пу тем, достављ ањем обавештења о престанку
његовог важења најкасније шест месеци пр е краја календарске
године по истеку пете године о д дана сту пања на снагу овог
у говора. У то м слу чају , овај у говор пр естаје да важи у
одно су на порезе на доходак и на имовину за сваку по реску
годину која по чиње првог јану ара или после првог јану ар а
календар ске го дине која следи го дину
у
ко јој
је
дат о
обавештење о пр естанку важења.
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У по тврду чега су доле по тписани ,
овлашћ ени, по тписали овај у говор .

пу новажно

за

то

Сачињено у Бео граду 21. марта 1997. го дине, у ду пликату ,
на српско м, кинеском и енглеском језику , с тим што су сва
три текста подједнако вер одостојна. У слу чају разлике у
ту мачењу , меродаван је енглески текст .

З А С А В Е З Н У ВЛ А Д У С А В Е З Н Е
Р Е П У Б Л И КЕ Ј УГ О С Л А В И Ј Е

м р Д Р А Г УТ И Н В УЧ И Н И Ћ

ЗА В Л А Д У Н А Р О ДН Е
РЕПУБЛИКЕ КИНЕ

ЧЕН ХСИНХУА

