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Seminar UHY Trening centra 27. siječnja 2017. 
godine   

 Nastavak… 

Zakon o računovodstvu (NN 78/2015) koji je stupio na 

snagu 1. siječnja 2016. rezultirao je usvajanjem i objavom 

novih Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (NN 

86/2015) te novom strukturom i sadržajem godišnjih 

financijskih izvještaja za poduzetnike (GFI-POD).  

Za Vas smo stoga pripremili interaktivnu radionicu 

''Kontrola knjiženja i priprema bruto bilance za 

završni obračun i sastavljanje godišnjih financijskih 

izvještaja prema odredbama novog Zakona o 

računovodstvu i izmijenjenih HSFI'' koja će se održati u 

petak, dana  27. siječnja 2017. godine u 10 sati. 

Radionica će obuhvatiti relevantne izmjene Zakona o 

računovodstvu, HSFI, strukture GFI-POD te upoznati 

polaznike s potrebnim radnjama kako bi pravovremeno i 

točno sastavili financijske izvještaje za 2016. godinu.  

Radionicu su za Vas pripremili naši Andrea Omašić, 

ovlašteni revizor, voditelj odjela revizije i Katica 

Reljanović, savjetnica i stručnjak za porezna pitanja, koji 

iza sebe imaju već velik broj odrađenih stručnih seminara 

i zadovoljnih polaznika. 

Sve dodatne informacije možete saznati ovdje ili upitom 

na mail split@uhy.hr. 

Preuzmite prijavnicu te se prijavite se na mail 

trening.centar@uhy.hr ili split@uhy.hr.  

Radujemo se Vašem dolasku! 

Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj 

nagodbi, zatezna kamata u razdoblju od 1. siječnja 2017. 

godine do 30. lipnja 2017. godine iznosi: 

 za ugovore između trgovaca – 9,68%; 

 za ugovore između trgovaca i osoba javnog prava 

– 9,68%, 

 u ostalim odnosima - 7,68%. 

Ministar financija RH iskoristio je zakonom predviđenu 

mogućnost te definirao kamatnu stopu na zajmove 

između povezanih osoba iz članka 14. stavka 3. Zakona 

o porezu na dobit za 2017. godinu u visini 4,97%. 

Odluka je objavljena u NN 123/16 i vrijedi za 2017. 

godinu. 

 

Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u 

pravnim osobama, koju objavljuje Državni zavod za 

statistiku, u razdoblju siječanj-kolovoz 2016. godine 

iznosi 5.664,00 kune.  

Prema Ovršnom zakonu, ukoliko nije riječ o alimentaciji, 

od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne 

neto plaće odnosno 3.776,00 kuna, ukoliko radnik ima 

neto plaću veću od prosječne. Ukoliko je radnikova plaća 

manja od prosječne neto plaće, ovršiti se može samo 

jedna trećina radnikova neto primitka. Navedena 

svota se primjenjuje kod isplate plaća u siječnju i dalje. 

Naime prema novom OPZ-u, koji je na snazi od 1. siječnja 

2017. godine, i ovrha radi naplate poreznog duga se 

provodi u skladu sa Ovršnim zakonom, a ne više sve 

iznad iznosa Zakonom propisane minimalne plaće. 

Međutim, kako je propisano člankom 197. OPZ-a, ukoliko 

je pokrenut postupak ovrhe prije stupanja na snagu 

novog OPZ-a, vrijede propisi starog Zakona. 

 

Nova stopa zatezne kamate i nova kamatna stopa 
između povezanih osoba 

U Narodnim novinama br. 1/17 HNB je objavila prosječnu 

kamatnu stopu na stanje kredita odobrenih na razdoblje 

dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim 

društvima u visini od 4,68%.  

Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i  

U OVOM BROJU PROČITAJTE: 

1. Seminar UHY Trening centra u siječnju 

2. Nova stopa zatezne kamate i nova kamatna 

stopa između povezanih osoba 

3. Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe 

4. Nova minimalna plaća u 2017. godini i 

osnovice za obračun doprinosa  

5. Izvješće HNB-u na obrascu US-GP do kraja 

siječnja 2017. godine 

6. Podsjetnik na predaju IP-1 obrasca Split, siječanj 2017. 
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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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Hrvatske mornarice 1k, SPLIT 

 
Centrala: 021/381-120 Računovodstvo: 021/543-951 
Revizija:  021/381-121 Porezno savjetovanje: 021/543-952 
Fax: 021/381-119 UHY savjetovanje:  021/612-673 

mail: split@uhy.hr 

UHY HB EKONOM d.o.o. (u nastavku “Firma”) je član 
UrbachHackerYoungInternationalLimited 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. 

 

 

Minimalna plaća i osnovice za obračun doprinosa u 
2017. godini 

 Izvješće HNB-u na obrascu US-GP do kraja siječnja 
2017. godine 

Od 1. siječnja 2017. godine, temeljem Zakona o 

minimalnoj plaći i Uredbe Vlade RH objavljene u NN 

115/2016, minimalna bruto plaća koja radniku pripada 

za rad u punom radnom vremenu iznosi 3.276,00 kuna te 

je u primjeni za razdoblja obračuna nakon toga dana.  

Prosječno ostvarena plaća u pravnih osoba u RH u 

razdoblju siječanj-kolovoz 2016. iznosi 7.739,00 kuna te se 

na temelju nje izračunala najniža osnovica za plaćanje 

doprinosa od 1. siječnja 2017. godine i iznosi 2.940,82 

kune. Isto tako i najviša mjesečna osnovica za plaćanje 

doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje iznosi 

46.434,00 kune, odnosno šesterostruku prosječnu plaću. 

Od 1. siječnja, osnovica za plaćanje doprinosa za radnike 

na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog 

odnosa je najniža osnovica za obračun doprinosa, tj. gore 

spomenute 2.940,82 kune.  

Bitno je napomenuti da Hrvatski zavod za zapošljavanje 

(HZZ) utvrđuje godišnju svotu doprinosa, koju refundira 

poslodavcu, prema osnovici koja je na snazi u trenutku 

sklapanja ugovora. Ako tokom trajanja stručnog 

osposobljavanja dođe do promjene osnovice na veću, 

poslodavac je dužan obračunati i uplatiti doprinose na novu 

(veću) osnovicu, a HZZ mu neće refundirati razliku koja 

tako nastane nego ta razlika ide na teret poslodavca. 

Naknada za nezapošljavanje osoba s invalidnošću, koja se 

utvrđuje kao 30% od propisane minimalne bruto plaće za 

tu godinu, u 2017. godini iznosi 982,80 kuna.  Obveza 

obračuna i uplate novčane naknade dospijeva svakog 

posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.  

Prema članku 21. stavku 2. Zakona o doprinosima, 

mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna 

osiguranja za rad u punom radnom vremenu osiguranika, 

koji je kod poslodavca istodobno i član uprave trgovačkog 

društva ili izvršni direktor društva ili upravitelj 

zadruge, ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne 

plaće i koeficijenta 0,65, odnosno 5.030,35 kuna. Za 

isplatu plaće u veljači za siječanj 2017. svim direktorima, 

članovima uprave i upraviteljima zadruga doprinosi će se 

morati obračunavati i plaćati na gore navedenu osnovicu od 

5.030,35 kuna! 

Statističko istraživanje o prihodima i rashodima od 

razmjene usluga sa inozemstvom temelji se na 

mjesečnom i tromjesečnom izvještavanju poduzetnika 

koji su odabrani u uzorak istraživanja, ali i 

izvještavanju putem obrasca US-GP čiji su obveznici 

trgovačka društva koja su ostvarila propisane uvjete 

za njegovo podnošenje a nisu odabrani u statistički 

uzorak za mjesečno ili tromjesečno izvještavanje. 

Obveznici dostavljanja mjesečnog ili tromjesečnog 

izvješća o prihodima i rashodima od razmjena usluga sa 

inozemstvom oslobođeni su dostavljanja Godišnjeg 

izvješća.  

Obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća o prihodima i 

rashodima od razmjene usluga sa inozemstvom 

samoinicijativno dostavljaju izvješća ako zadovolje 

jedan od sljedeća dva kriterija: 

 ukupni godišnji prihodi od usluga obavljenih 

nerezidentima su najmanje 750.000,00 kuna 

 ukupni godišnje rashodi po uslugama koje su 

obavili nerezidenti prelaze 1.000.000,00 

kuna. 

Godišnje izvješće o prihodima i rashodima od razmjene 

usluga sa inozemstvom se dostavlja na obrascu US-GP.  

Rok za dostavljanje obrasca je 31. siječnja tekuće 

godine za prethodnu kalendarsku godinu.  

Obrazac se može dostaviti: 

 poštom na adresu HNB-a za Direkciju za 

statistiku 

 na telefaks 01 450 854 ili 01 4564 624 

 na mail usluge@hnb.hr 

 

Podsjećamo na rok predaje IP obrazaca radnicima! 

 
Prema članku 65. stavku 12. Pravilnika o porezu na 

dohodak (Nar. nov. br. 95/05. do 137/15.) poslodavci 

su obvezni sastaviti Obrazac IP - Izvješće o plaći, 

mirovini, doprinosima, porezu na dohodak i prirezu 

porezu na dohodak u 2016. godini i uručiti ga 

radnicima najkasnije do 31. siječnja 2017. godine. 


