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Prijedlog izmjena Zakona o računovodstvu  …nastavak 

Konačno je objavljen Prijedlog zakona o izmjenama i 

dopunama zakona o računovodstvu te se predlaže 

Hrvatskom Saboru donošenje ovog zakona po hitnom 

postupku. Izglasavanje ovog Zakona se očekuje krajem 

2016. godine. 

Najvažnije izmjene koje se uvode ovim prijedlogom 

izmjena ZOR-a su: 

 ukidanje obvezne primjene Jedinstvenog kontnog 

plana za sve poduzetnike koje je iziskivalo značajne 

pripreme u računovodstvenim sustavima 

poduzetnika. Usvajanjem ovog Prijedloga, stavit će se 

izvan snage Odluka o objavljivanju Jedinstvenog 

kontnog plana. Glavna knjiga će i dalje morati 

sadržavati unaprijed pripremljena konta koja 

osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje, 

poduzetnici će moći samostalno odrediti koji kontni 

plan zadovoljava njihove potrebe, kao i do sada.  

 poslovna godina se može promijeniti u izvještajno 

razdoblje od 12 mjeseci različito od kalendarskog ako 

je to razdoblje izjednačeno s poreznim razdobljem 

sukladno propisima koji uređuju porez na dobit. 

 rok za predaju financijskih izvještaja za javnu objavu 

vraćen je na 30. lipnja, dok rokovi za predaju 

financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe 

ostaju na 30. travnja. 

 mijenja se članak 9. Zakona te se jasnije uređuje 

sadržaj i kontrola vjerodostojnosti knjigovodstvenih 

isprava. Poduzetnik ili osoba koju je on internim 

pravilima ili procedurama odredio kao osobu 

zaduženu za kontrolu vjerodostojnosti isprava, dužna 

je prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u 

poslovne knjige, provjeriti vjerodostojnost te isprave, 

i svojim potpisom jamčiti da je knjigovodstvena 

isprava vjerodostojna, uredna i ima potreban sadržaj. 

Iz potpisa ili nekog drugog načina (sadržava ime i 

prezime osobe zadužene za izdavanje računa) se 

mora moći utvrditi identitet osobe koja je obavila 

kontrolu. Za isprave koje su sastavljene kao 

elektronički zapis dopušta se kontrola   

vjerodostojnosti na način kako je poduzetnik  odredio  

internim pravilima ili procedurama  ugrađenim u 

informacijski sustav. Račun za promet u gotovini kod 

obveznika fiskalizacije može, umjesto imena i 

prezimena osobe koja je odgovorna za izdavanje, 

sadržavati oznaku operatera na naplatnom uređaju.  

 uređuje se definicija subjekata od javnog interesa te 

sada veliki poduzetnici nisu subjekti od javnog 

društvenog interesa, osim ako su financijske institucije 

ili su uvršteni na uređeno tržište kapitala. 

 veliki poduzetnici od javnog interesa i oni koji na 

datum bilance prelaze kriterij od 500 radnika tijekom 

poslovne godine u svoje izvješće poslovodstva moraju 

uključiti nefinancijsko izvješće. 

 

Novi seminari UHY TRENING CENTRA! 

U jesensko/zimskom periodu 2016. i 2017. godine za Vas 

smo pripremili nove, zanimljive i poučne seminare iz 

područja financija, računovodstva i poreza: 

 Oporezivanje nekretnina – obračunati PDV ili porez na 
promet nekretnina - 25. studenoga 2016. godine 

 Primjena MSFI i MRS pri sastavljanju financijskih 
izvještaja - 16. prosinca 2016. godine 

 Kontrola i priprema bruto bilance za izradu godišnjih 
financijskih izvješća 2016. godine prema novom ZOR-
u i HSFI - 27. siječnja 2017. godine 

 Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2016. godinu 
(PD obrazac) - veljača 2017. godine 

 Računovodstveni i porezni aspekt poslovanja 
turističkih agencija i charter djelatnosti - ožujak 2017. 
godine 

 

Napomena za predaju Obrasca OPZ-STAT  

U statističkom izvješću o dospjelim, a nenaplaćenim 

potraživanjima (OPZ-STAT) za treći kvartal 2016. godine 

potrebno je Poreznoj upravi prijaviti sva potraživanja na 

dan 30. rujna, koja nisu naplaćena do 31. listopada 2016. 

godine.  

Rok za predaju Obrasca OPZ-STAT za treći kvartal je do 

20. studenog 2016. 

 

U OVOM BROJU PROČITAJTE: 

1. Prijedlog izmjena Zakona o računovodstvu 

2. UHY TRENING CENTAR – novi specijalizirani 

seminari i radionice u 2016. i 2017. godini 

3. Napomena za predaju OPZ-STAT obrasca 

4. Obvezni doprinosi u slučaju poslodavca sa 

sjedištem u drugoj državi EU 
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http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/oporezivanje-nekretnina-obracunati-pdv-ili-porez-na-promet-nekretnina/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/oporezivanje-nekretnina-obracunati-pdv-ili-porez-na-promet-nekretnina/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/primjena-msfi-i-mrs-pri-sastavljanju-financijskih-izvjestaja/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/primjena-msfi-i-mrs-pri-sastavljanju-financijskih-izvjestaja/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/kontrola-i-priprema-bruto-bilance-za-izradu-godisnjih-financijskih-izvjestaja-2016-godine-prema-novom-zor-u-i-hsfi/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/kontrola-i-priprema-bruto-bilance-za-izradu-godisnjih-financijskih-izvjestaja-2016-godine-prema-novom-zor-u-i-hsfi/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/kontrola-i-priprema-bruto-bilance-za-izradu-godisnjih-financijskih-izvjestaja-2016-godine-prema-novom-zor-u-i-hsfi/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/sastavljanje-prijave-poreza-na-dobit-za-2016-godinu-pd-obrazac/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/sastavljanje-prijave-poreza-na-dobit-za-2016-godinu-pd-obrazac/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/racunovodstveni-i-porezni-aspekt-poslovanja-turistickih-agencija-i-charter-djelatnosti/
http://www.uhyincroatia.com/hr/uhy-trening-centar/edukacije/racunovodstveni-i-porezni-aspekt-poslovanja-turistickih-agencija-i-charter-djelatnosti/


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 
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. 

 

 

Obvezni doprinosi u slučaju poslodavca sa sjedištem 
u drugoj državi EU 

 …nastavak 

Poslodavci sa sjedištem u drugoj državi članici EU koji 

zapošljavaju radnike na koje se primjenjuje hrvatsko 

zakonodavstvo, obvezni su obračunati i platiti doprinose 

za te radnike ili tu obvezu sporazumno prenijeti na 

radnika. 

Pitanje načina  uređenja socijalne sigurnosti prepušteno je 

svakoj državi članici, te su Europski parlament i Vijeće EU 

donijeli Uredbe (883/2004 i 987/2009) kako bi se 

osiguralo slobodno kretanje osoba i pridonijelo poboljšanju 

socijalne stabilnosti i uvjeta zapošljavanja. Između ostaloga 

njima je uređeno pitanje određivanja primjenjivog 

zakonodavstva na zaposlene i samozaposlene osobe. 

Osnovno pravilo pri određivanju primjenjivog 

zakonodavstva je da se nadležno zakonodavstvo određuje 

prema mjestu rada. To znači da se na osobu koja je 

zaposlena u RH primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo i ako je 

poslodavac sa registriranim sjedištem ili mjestom 

poslovanja u drugoj državi članici. Iznimka su osobe 

zaposlene kod poslodavca koji redovito obavlja svoju 

djelatnost u drugoj državi članici, a koje je taj poslodavac 

uputio (izaslao) na rad u Republiku Hrvatsku (pod 

uvjetom da predviđeno trajanje tog posla nije duže od 24 

mjeseca i da nije sa ciljem zamjene druge osobe).  

Kada određena osoba obavlja djelatnost u dvije ili više 

država članica primjenjuje se zakonodavstvo države članice: 

 gdje zaposlenik ima boravište ako obavlja znatan 

dio svoje djelatnosti u toj državi članici ili ako ga 

zapošljavaju različiti poslodavci čije je sjedište ili 

mjesto poslovanja u različitim državama članicama.   

 gdje se nalazi sjedište ili mjesto poslovanja 

poslodavca ako ne obavlja znatan dio svoje 

djelatnosti u državi članici u kojoj ima boravište. 

Pod znatnim dijelom djelatnosti smatra se ona djelatnost 

čiji je udio u ukupnoj djelatnosti veći od 25%, 

promatrano s aspekta radnog vremena/naknade za rad. 

Poslodavac sa sjedištem u drugoj državi članici obvezan je 

ispunjavati sve obveze utvrđene zakonodavstvom koje se 

primjenjuje na njegove zaposlenike te tako i uplate 

doprinosa, kao da ima registrirano sjedište ili mjesto 

poslovanja u toj državi članici. Svi poslodavci na koje se   

primjenjuje hrvatsko zakonodavstvo su prema tome 

obvezni izvršiti prijavu na obvezna osiguranja i nakon 

toga obračunavati doprinose za te osobe. Obveznik 

doprinosa iz osnovice je osiguranik, a doprinosa na 

osnovicu poslodavac, dok je obveznik obračunavanja 

doprinosa poslodavac.  

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa je plaća, a osim 

prema plaći poslodavac je obvezan obračunati 

doprinose i za ostale primitke radnika koji su oporezivi 

porezom na dohodak, a koje povrh mjesečne plaće 

isplaćuje zaposleniku. Obveze doprinosa dospijevaju 

na naplatu u roku od 8 dana od dana isplate plaće. 

Ukoliko poslodavac nije isplatio plaću ili dio plaće do 

zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, doprinosi 

prema toj plaći dospijevaju u roku od osam dana od 

zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. 

Poslodavac je dužan sastaviti i predati Poreznoj upravi 

obrazac JOPPD na dan kada se ti doprinosi 

obračunavaju i plaćaju ili najkasnije sljedeći dan. 

Poslodavac i zaposlenik se mogu dogovoriti da 

zaposlenik ispunjava poslodavčeve obveze vezane za 

uplatu doprinosa. U tom slučaju je potrebno Poreznoj 

upravi predati obrazac Sporazum o preuzimanju 

obveze doprinosa potpisan od strane poslodavca i 

zaposlene osobe.  

Time zaposlenik preuzima obvezu obračunavanja i 

plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i time 

odgovara kao jamac platac. Zaposlenik je obvezan 

predati i obrazac JOPPD (obvezu doprinosa evidentira 

na OIB poslodavca) 

Ukoliko isplatitelj sa sjedištem ili mjestom poslovanja u 

drugoj državi članici isplaćuje bivšim zaposlenicima 

druge primitke od kojih se u skladu s propisima o 

porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog 

rada, a ti se primitci ne odnose na naknadu za rad za 

trajanja radnog odnosa, niti je primitak stečen unutar 

vremena u kojem je postojao radni odnos, tada se 

obveza doprinosa obračunava na način propisan za 

drugi dohodak. Pošto je riječ o primitku kojeg isplaćuje 

isplatitelj iz inozemstva, obveznik obračunavanja 

doprinosa je primatelj primitka – bivši zaposlenik.  


