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Split, veljača 2014. 

Podnošenje JOPPD obrasca za neoporezive 
primitke u siječnju 2014.  

 Izmjene Zakona o radu poslane u Saborsku 
proceduru 

 

Pred nama je veljača, kreću isplate plaća za siječanj i 
novi obrazac JOPPD već je u pripremi. Do 15. veljače 
potrebno je predati JOPPD obrazac za neoporezive 
primitke isplaćene tokom siječnja te obračunate a 
neisplaćene putne naloge za siječanj. 
 

Izvornim Pravilnikom zamišljeno je da se JOPPD 
obrazac podnosi za isplaćene putne naloge no 
posljednjom izmjenom Pravilnika određeno je da se 
JOPPD obrazac podnosi i za putne naloge koji su 
obračunati a nisu isplaćeni. 
 

U 2014. godini za obračunate putne naloge 
primjenjuje se šifra neoporezivog primitka 17 dok 
će se šifrom načina isplate definirati da li je putni 
nalog plaćen ili ne. Primjerice, obračunati putni nalog 
koji nije isplaćen imat će šifru isplate 0 (nema 
isplate) odnosno šifru 1 za isplatu na tekući račun, 4 
za gotovinu, itd. Po isplati putnog naloga koji je 
prethodno prijavljen kao neisplaćen, isplatitelj je 
dužan ispraviti JOPPD obrazac te navesti šifru kojom 
će označiti na koji je način putni nalog isplaćen.  
 

Također, u 2014. godini troškovi putnih naloga koje je 
platio izravno poslodavac s računa (uključuje i 
troškove plaćene kreditnom karticom poslodavca) ne 
prijavljuju se u JOPPD. U JOPPD obrazac u 2014. 
godini uključivat će se samo troškovi koje je 
djelatnik platio samostalno odnosno za koje mu je 
poslodavac dao gotovinski predujam putnih 
troškova a što se odnosi na dnevnice, troškove 
noćenja, troškove puta (cestarina, prijevozne karte). 
 

Od 1. siječnja 2015. u JOPPD obrazac unosit će se svi 
troškovi putnih naloga neovisno o tome da li su 
plaćeni od strane radnika , tj. da li ih je gotovinski ili 
bezgotovinski poslodavac. Također, od 1. siječnja 
2015. neisplaćeni putni nalozi prijavljivat će se 
putem šifre neoporezivog primitka 39 umjesto 
kombinacije šifri neoporezivog primitka 17 i oznake 
isplate 0 koji su u primjeni samo u 2014. godini. 

 

U Saborsku proceduru upućen je prijedlog 
izmjena Zakona o radu kojom zakonodavac uvodi 
mnoštvo promjena u jednu od najvažnijih zakonskih 
regulativa. 
 

U prijedlogu Zakona o radu izmijenjena je odredba o 
trajanju prekovremenog rada koji bi mogao trajati i 
56 sati tjedno uz uvjet da prekovremeni rad u 
razdoblju od 4 mjeseca ne može iznositi duže od 
prosječno 48 sati tjedno. Godišnji maksimum od 180 
sati prekovremeno ostaje neizmijenjen. Kolektivnim 
ugovorom može se ugovoriti i godišnje ograničenje 
prekovremenog rada do 250 sati. 
 

Kod preraspodjele radnog vremena radni tjedan ne 
može biti duži od 56 sati tjedno u što je uključen 
prekovremeni rad, a ovako utvrđen raspored radnog 
vremena ne može trajati duže od 4 mjeseca. 
Kolektivnim ugovorom može se ugovoriti i 
preraspodjela radnog vremena i do 60 sati tjedno uz 
trajanje do 6 mjeseci. 
 

Raspored radnog vremena utvrđuje poslodavac 
najkraće za razdoblje od mjesec dana odnosno 
najduže do godine dana osim ako raspored nije 
utvrđen ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili 
nekim drugim propisom. 
 

Nezadovoljenje radnika na probnom radu smatra 
se posebno opravdanim razlogom za otkaz ugovora o 
radu smatra. Podsjećamo kako se probni rad može 
ugovoriti u trajanju do 6 mjeseci. 
 

Stupi li novi Zakon na snagu poslodavac koji 
zapošljava više od 12 radnika ubuduće neće trebati 
tražiti drugi posao za radnika kojem redovito 
otkazuje ugovor o radu zbog poslovnog i osobno 
uvjetovanog otkaza.  
 
 

Također, ukida se obveza socijalnog izbora 
odnosno uzimanja u obzir faktora kao što su starost, 
obveze uzdržavanja i trajanje radnog odnosa kod 
osobno uvjetovanog otkaza. 



UHY HB EKONOM d.o.o.  Na našim web stranicama redovito pratite sve 
važnije novosti iz svijeta revizije, računovodstva, 
poreznog i poslovnog savjetovanja! 
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UHY HB EKONOM d.o.o. (u nastavku “Firma”) je član Urbach Hacker Young 
International Limited društva sa sjedištem u Londonu, te sačinjava dio međunarodne 
UHY mreže zakonski neovisnih računovodstvenih i konzultantskih tvrtki. Usluge 
opisane ovdje su pružene od strane Firme a ne od strane UHY-a ili bilo koje druge 
tvrtke članice UHY. Niti UHY niti ijedna tvrtka članica UHY ima odgovornost za usluge 
pružene od strane drugih članica. 

 
Informacije sadržane u ovom materijalu su opće naravi i nije im namjera 
adresirati okolnosti bilo kojeg pojedinca ili društva. U svim slučajevima 

preporučujemo da se obratite stručnom savjetniku. 
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...nastavak  Izmjene Pravilnika o PDV-u 
 

Kada je 1. srpnja 2013. godine stupio na snagu, novi 
Zakon o PDV-u značajno je promijenio dotadašnji 
„princip“ oporezivanja. Uvedena je obvezna primjena 
prijenosa porezne obveze za građevinske radove 
između obveznika PDV-a u tuzemstvu, pojmove uvoz i 
izvoz, barem kada se radi o razmjeni dobara i usluga s 
drugim državama članica zamijenili su pojmovi 
stjecanje i isporuka. 
 

Novi zakon nije u potpunosti usklađen s Direktivom 
vijeća te je ono što je trebala biti veoma jednostavna 
porezna logika pretvoreno u neiscrpan izvor mogućih 
kombinacija. Zakonodavac je tako zamislio da se pri 
stjecanju dobara iz EU obveza mora zaračunati po 
primitku računa ili najkasnije 15. -og dana sljedećeg 
mjeseca dok se pretporez mogao priznati tek u 
razdoblju kada su dobra i stvarno primljena odnosno 
kada je pravo vlasništva preneseno na tuzemnog 
poreznog obveznika.  Mnogi obveznici ostali su 
zbunjeni pitanjem kada predati PDV-S o obavljenom 
stjecanju: obračunom obveze ili priznavanjem 
pretporeza? Navedeno je rezultiralo činjenicom da je 
PU u suradnji s poreznim tijelima drugih država 
članica uspjela povezati manje od 25% zaprimljenih 
PDV-S obrazaca.  
 

U Narodnim novinama 160/2013 objavljen je 
izmijenjeni Pravilnik o PDV kojim je, člankom 133. 
poreznim obveznicima dopušteno priznati pretporez 
u onom trenutku u kojem zaračunavaju obvezu.  
 

Pojednostavljeno, od 1. siječnja 2014. obveznici PDV 
mogu priznati PDV pri stjecanju dobara i usluga i EU 
u onom trenutku u kojem je nastala obveza PDV-a. 
Naravno, za priznavanje pretporeza važno je 
zadovoljiti i druge zakonom propisane uvjete koji 
se odnose na elemente računa, provjeru PDV-ID broja 
u VIES bazi, vrstu stečenih dobara i druge. 

 

Novi zakon o radu predviđa i razmjernost materijalnih 
prava radnika kao što su božićnice, regresi, jubilarne 
nagrade između radnika zaposlenih na puno i nepuno 
radno vrijeme.  
 
Rok zastare prava iz radnih odnosa produžuje se na pet 
godina, dok članak 206. predviđa zakonitost pokretanja 
štrajka u trenutku dospijeća plaće koja nije isplaćena. 
 
Inspekcijski nadzor rada će biti češći i rigorozniji ali 
je zakonodavac predvidio uvođenje novih mjera i to 28 
mjera naredbe za uklanjanje nedostataka od čega će se 
dvije moći izreći i za teže prekršaje, 14 mjera upravne 
zabrane za teže prekršaje. Broj manjih prekršaja 
smanjen je s 9 na 2, broj težih prekršaja smanjen je s 56 
na 33, dok je novim zakonom definirano samo 39 
umjesto dosadašnjih 60 najtežih prekršaja. 
 
Inspektori rada ubuduće bi poslodavcima kod kojih 
zateknu nepravilnosti u provedbi zakona o radu trebali 
izreći upozorenje te ostaviti kratki rok za uklanjanje 
nepravilnosti uz prijetnju pokretanja prekršajnog 
postupka ako se u tom roku nepravilnost ne ukloni. 

 

 

Zakonska zatezna kamata od 1. siječnja 
 

Od 1. siječnja 2014. kod zakašnjenja s plaćanjem u 
odnosima između poduzetnika te odnosima između 
poduzetnika i osoba javnog prava upotrebljava se 
zakonska zatezna kamatna stopa u visini od 12,35%. 
Zatezna kamatna stopa od 1. srpnja ne računa se pomoću 
eskontne kamatne stope HNB-a već sukladno odredbama 
Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj 
nagodbi. 

  

PDV-K do 28. veljače... Obavijest klijentima UHY HB EKONOM-a 
 

Porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost upisani u 
registar obveznika PDV dužni su podnijeti konačni 
obračun PDV-a za 2013. godinu na obrascu PDV-K 
najkasnije do 28. veljače 2014. godine neovisno o 
tome obračunavaju li PDV prema redovnom načinu 
oporezivanja ili PDV obračunavaju na temelju primljene 
ili naplaćene naknade. 
 

 

UHY HB EKONOM će 21. veljače 2014. godine održati 
internu radionicu „Konačni obračun i izrada 
godišnjih financijskih izvještaja“. Na radionici će 
biti riječi o sastavljanju financijskih i poreznih 
izvještaja kao i specifičnostima izrade istih kod 
pojedinih gospodarskih djelatnosti. Obavijest o 
vremenu i mjestu kao i točnom programu održavanja 
radionice klijentima ćemo javiti putem e-maila i 
telefona u narednim danima. 


