
 
novos t i  11 /201 4  

 

www.uhy.hr 

 

 

 
 
 

 

 
U OVOM BROJU PROČITAJTE: 

 
 

1. Zapošljavanje mladih osoba - bez 
doprinosa na plaću do 5 godina 
 

2. Izmjene Zakona o porezu na dohodak 
 

3. Izmjene Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost 
 

4. Izmjene Zakona o porezu na dobit 

 
 
 
 
 

 
Split, studeni 2014. 

Zapošljavanje mladih osoba - bez doprinosa 
na plaću do 5 godina 

 Izmjene Zakona o porezu na dohodak 

 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
doprinosima trebao bi u saborsku proceduru ići do 
kraja tekuće kalendarske godine. 
 
Najvažnija izmjena predloženog zakona odnosi se na 
odredbu kojom se uređuje pitanje obveze doprinosa za 
mlade osobe do 30 godina života s kojima poslodavac 
sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme.  
 
Poslodavac će u razdoblju od pet godina od trenutka 
zapošljavanja mlade osobe do 30 godina, 
obračunavati i plaćati samo doprinose za obvezno 
mirovinsko osiguranje dok će biti oslobođen 
doprinosa koji se utvrđuju na plaću odnosno 
doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za 
zaštitu na radu i doprinosa za zapošljavanje. 
 
Izmjenama Zakona uređuje se i pitanje obveze 
doprinosa za zapošljavanje onim poslodavcima koji 
sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
imaju obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom. 
Ovim obveznicima ukinula bi se obveza plaćanja 
doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,6% te bi svim 
obveznicima, neovisno o tome da li su obveznici 
zapošljavanja osoba s invaliditetom prema odredbama 
posebnog zakona, bila propisana jedinstvena stopa za 
obračun doprinosa za zapošljavanje od 1,7%. 
Navedena zakonska izmjena ne predviđa povećanje 
obveza pošto se od 1. siječnja 2015. godine neće plaćati 
poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom 
po stopi od 0,1% ili 0,2%. 
 
Podsjećamo sve poslodavce koji zapošljavaju više od 
20 djelatnika te koji su od 1. siječnja 2015. godine 
dužni zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom da 
ukoliko već zapošljavaju takve osobe provjere da li su 
te osobe ispravno prijavljene na mirovinsko 
osiguranje odnosno da putem obrasca eMP-3 izvrše 
promjenu podataka.  
 

 
U saborsku proceduru Vlada RH uskoro namjerava 
uputiti i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
porezu na dohodak. 
 

Najvažnije izmjene odnose se na izmjene poreznog 
odbitka i poreznih razreda: osobni odbitak povećat 
će se s dosadašnjih 2.200 kuna na 2.600 kuna, dok će 
se osobni odbitak za umirovljenike uvećati s 
dosadašnjih 3.400 kuna na 3.800 kuna. Također, 
porezna stopa od 40% ubuduće će se primjenjivati 
samo na dohodak veći od 13.200 kuna.  
 
 

Premda je najavljeno kako će se Zakon primjenjivati 
za isplate plaća u prosincu,  kako bi izbjegla 
mnogobrojne rebalanse proračuna lokalnih 
samouprava kojima će ovim izmjenama biti smanjeni 
prihodi, Vlada je odlučila u saborsku proceduru 
uputiti Zakon prema kojem bi primjena započela 
za isplate od siječnja 2015. godine. 
 
Od 1. siječnja 2015. godine porezom na dohodak 
oporezivat će se i primitci od kamata na kunsku i 
deviznu štednju, kamata po vrijednosnim papirima i 
danim zajmovima te podjela prihoda investicijskog 
fonda u obliku kamata i to po stopi od 12% uvećanoj 
za prirez.  
 
Zatezne kamate te kamate naplaćene po sudskim 
rješenjima i rješenjima tijela lokalne i područne 
samouprave, kamate na pozitivno stanje po tekućim i 
žiro-računima obračunate stopom do 0,5% godišnje, 
kamate od ulaganja u obveznice kao i prinosi od 
životnog osiguranja s obilježjem štednje te prinosi po 
osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i dalje 
neće podlijegati oporezivanju. 
 
Premda je prethodno najavljivano kako će tako 
utvrđen porez biti konačan, zakonodavac je ipak 
ostavio mogućnost uvrštavanja istog u godišnju 
prijavu poreza na dohodak. 
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Izmjene Zakona o porezu na dohodak - 
nastavak 

 Izmjene Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost 

 

Kako bi izjednačila porezni status svih primitaka od 
kapitala, Vlada predlaže ukidanje neoporezivog iznosa 
dohotka od dividende i udjela u visini 12.000 kn a koji 
se dosad mogao priznati po godišnjoj prijavi poreza na 
dohodak.  
 
Predloženim Zakonom, kreće se i u oštriju bitku s 
oporezovanjem neprijavljenog dohotka. Naime, 
neprijavljeni dohodak koji bi do sada utvrdila Porezna 
uprava usporedbom vrijednosti imovine i 
prijavljenog dohotka, dosada se pripisivao dohotku 
od nesamostalnog rada ili samostalne djelatnosti i 
oporezovao primjenom redovnih stopa (12% - 25% - 
40%). Izmjenama Zakona predlaže se oporezivanje 
naknadno utvrđenog dohotka kao „drugog dohotka“ 
po stopi od 40% bez mogućnosti da se takav dohodak 
uključi u godišnju poreznu prijavu. 
 
Zakon predlaže i ukidanje godišnje prijave poreza na 
dohodak za većinu obveznika. Tako bi godišnju prijavu 
poreza na dohodak od 2015. godine radila Porezna 
uprava te poreznicima do lipnja naredne godine slala 
privremena porezna rješenja na koje bi se mogao 
uložiti prigovor. Navedeno se ne bi odnosilo na 
obveznike poreza na dohodak koji dohodak ostvaruju od 
obavljanja samostalne djelatnosti. 

  

Najvažnija promjena u Zakonu o PDV-u odnosi se na 
plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji za sve 
porezne obveznike s godišnjim prihodom/ 
primitkom manjim od 3 milijuna kuna. 
Poduzetnici koji odaberu navedeni model plaćanja 
PDV-a i pretporez će moći priznavati tek u onom 
razdoblju u kojem su platili primljeni račun.  
Poduzetnici koji će odabrati model naplaćene 
realizacije o navedenome moraju obavijestiti 
Poreznu upravu do 20. siječnja naredne godine. 
 

Nadalje, primatelj dobara i usluga ubuduće će 
odgovarati za plaćanje PDV-a ako mu isporučitelj 
nije izdao račun ili je PDV pogrešno obračunat. 
Primatelj računa ubuduće odgovara i za 
obračunati PDV ako isporučitelju po računu nije 
platio najmanje iznos obračunatog PDV-a u roku 
propisanom posebnim propisom o financijskom 
poslovanju.  
 

Izmijenjenim Zakonom ukida se godišnji obračun 
PDV - obrazac PDV-k počevši od poreznog razdoblja 
za 2015. godinu.  
 

U zakon se unosi i odredba o primjeni posebnog 
postupka oporezivanja turističkih agencija i za 
račune izdane pravnim osobama, premda je 
primjena iste postala obvezujuća još 2013. godine po 
presudi Europskog suda pravde. 

  

Izmjene Zakona o porezu na dobit  
 

U prethodnim Novostima pisali smo o izmjenama zakona 
o porezu na dobit koje se odnose na umanjenje porezne 
osnovice za reinvestiranu dobit: od poreznog razdoblja 
za 2015. godinu dobit se može reinvestirati samo za 
investiranje u dugotrajnu imovinu i to u razdoblju za 
koje se reinvestiranje odnosi. Uz navedeno, obveznik 
koji je reinvestirao dobit mora najmanje dvije godine 
zadržati jednaki broj zaposlenika te ne smije smanjiti 
temeljni kapital najmanje dvije godine nakon proteka 
razdoblja u kojem je došlo do umanjenja porezne 
osnovice. 
 

Novost je i da će obveznici koji su odabrali porezno 
razdoblje različito od kalendarske godine navedeno 
razdoblje ubuduće moći promijeniti nakon tri godine 
umjesto nakon pet godina. 

 

Kako bi se uskladio tretman fizičkih i pravnih 
osoba, izmijenjenim Zakonom o porezu na dobit 
propisuje se izuzeće od plaćanja poreza po odbitku 
za isplate dividendi i udjela u dobiti inozemnim 
pravnim osobama ako su isplaćene iz dobiti 
ostvarene do 29. veljače 2012. godine. 
 
U Zakon o porezu na dobit ugrađuje se i odredbu o 
vrijednosnom usklađenju dugotrajne imovine. 
Naime, dosada je samo Pravilnikom o porezu na 
dobit bilo propisano kako se vrijednosno usklađenje 
dugotrajne imovine može porezno priznati samo do 
visine iznosa koji bi bio obračunat primjenom 
amortizacijskih stopa za pojedinu dugotrajnu 
imovinu dok će ubuduće navedena odredba biti 
ugrađena i u zakon. 


