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Ο Καθ. Κ. Σβετισλαβ Κοστιτς (Svetislav Kostic) παρουσίασε (19/1/2022) μέσω διαδικτυακής 

πλατφόρμας τις νέες ρυθμίσεις στη φορολογική νομοθεσία, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ 

τμηματικά από 1/1/2022 ενώ πολλές θα τεθούν σε ισχύ από 1/3/2022.  

 

Οι νέες μεταρρυθμίσεις αφορούν to φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη μερική 

τροποποίηση των νόμων περί φορολογίας των εταιρειών καθώς και τη νομοθεσία των 

υποχρεωτικών κοινωνικών και φορολογικών εισφορών. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Νόμος περί φορολογίας των εταιρειών - Αρθ. 30 

 

Παρέχεται η δυνατότητα εξαίρεσης από τον υπολογισμό και την πληρωμή φόρου υπεραξίας σε 

περίπτωση που η Πνευματική Ιδιοκτησία (ΠΙ/IP/Intellectual Property) εισφέρεται στο κεφάλαιο 

εγχώριας εταιρείας από μέτοχο ο οποίος διαμένει στη Σερβία.  

Προϋποθέσεις για την εξαίρεση: 

(α) η Π.Ι. δεν μπορεί να εκποιηθεί εντός δύο ετών από τη συνεισφορά της και  (β) εντός της 

ίδιας περιόδου 2 ετών η Π.Ι. δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, εν όλω ή εν μέρει (πώληση/μίσθωση) 

σε συνδεδεμένο μέρος υπό συνθήκες που δεν ισχύουν για την αγορά. 

 

2. Νομοθεσία για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και υποχρεωτικών κοινωνικών 

και φορολογικών εισφορών 

 

 Αύξηση του μη φορολογητέου ποσού από 18.300 RSD σε 19.300 RSD το μήνα. 

 Μείωση του συντελεστή των ασφαλιστικών εισφορών από 25,5% σε 25%. 
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 Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου και υποχρεωτικών κοινωνικών και 

φορολογικών εισφορών στην περίπτωση καινοτόμων ιδιοκτητών start up. 

 

 Επέκταση του μεταβατικού καθεστώτος από τις δικαιούχες ατομικές επιχειρήσεις και 

εισαγωγή της νέας ευκαιρίας για όσους δεν το είχαν χρησιμοποιήσει ακόμη. 

 

 Νέο κίνητρο απασχόλησης. 

 
 

 Απαλλαγή από καταβολή φόρου και υποχρεωτικών κοινωνικών και φορολογικών εισφορών 

για μισθούς εργαζομένων που ασχολούνται με έργα έρευνας και τεχνολογίας (R&D). 

 
 

 Απαλλαγή από την καταβολή ετήσιου φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για 

φορολογούμενους κάτω των 40 ετών. 

 
 

 Επέκταση του κινήτρου για τους νεοεγκαθιστάμενους φορολογούμενους στον ετήσιο φόρο 

εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
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 Δυνατότητα απαλλαγής από εκτίμηση και καταβολή φόρου κεφαλαιακών κερδών που 

προκύπτουν από τη συνεισφορά R&D στο κεφάλαιο εγχώριας εταιρείας από μέτοχο ο οποίος 

διαμένει στη Σερβία. 

 

 Απαλλαγή για υπεραξίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω ανταλλαγής μετοχών κατά τη 

διάρκεια αναδιοργάνωσης. 

 

 

Μισθοί ιδιοκτητών καινοτόμων start-up (Αρθ. 21 e PITL/Αρθ. 45 d MSSCL) 

 

 Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου και υποχρεωτικών κοινωνικών και 

φορολογικών εισφορών για τους μισθούς των ιδιοκτητών νεοσύστατων καινοτόμων 

επιχειρήσεων ισχύει για 36 μήνες από την ημερομηνία ίδρυσης των νεοφυών επιχειρήσεων, 

καθώς και για όσες ιδρύθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με τους ίδιους όρους. 
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Κίνητρα για έρευνα και τεχνολογία 

 O εργοδότης απαλλάσσεται από την καταβολή του 70% των φόρων και  υποχρεωτικών 

κοινωνικών και φορολογικών εισφορών (70% φόροι και 100% εισφορές ασφάλισης 

συνταξιοδότησης) για άτομα που ασχολούνται άμεσα με έργα R & D, ανάλογα με το χρόνο που 

αφιερώνουν σε αυτά τα έργα στο πλήρες ωράριο εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 


