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Split, lipanj 2015. 

Prijedlog novog Zakona o računovodstvu  Korištenje službenog vozila u privatne 
svrhe - mišljenje PU 

 

U pripremi je novi Zakon o računovodstvu kojim se 
planira usklađenje sa smjernicama računovodstvene 
Direktive EU, a koje su države članice obvezne provesti 
do 1. srpnja 2015. godine, a kada bi novi Zakon i trebao 
stupiti na snagu. 
 
Važna promjena odnosi se na razvrstavanje 
poduzetnika po veličini gdje se uvodi nova kategorija 
mikro poduzetnika. Kriteriji za razvrstanje bili bi kao 
i dosad: ukupna aktiva, neto prihod (umjesto 
ukupnih prihoda - tehnički se radi samo o novom 
nazivu) te broj radnika, pri čemu bi se gledalo 
zadovoljenje dva od tri kriterija. Svi poduzetnici s 
aktivom do 2,6 milijuna kuna, neto prihodom do 5,2 
milijuna kuna i prosječnim brojem radnika do ili 
jednako 10 bi bili mikro poduzetnici. U male 
poduzetnike spadali bi poduzetnici koji ne prelaze dva 
od sljedeća tri uvjeta: ukupna aktiva do 30 milijuna 
kuna, neto prihod do 60 milijuna kuna, odnosno 
prosječan broj radnika do ili jednako 50. U srednje 
poduzetnike spadali bi poduzetnici koji ne prelaze dva 
od sljedeća tri uvjeta: ukupna aktiva 150 milijuna 
kuna, neto prihod 300 milijuna kuna, a prosječan broj 
radnika do ili jednako 250.  
 
Za mikro poduzetnike značajno bi se pojednostavnilo 
financijsko izvještavanje, što će vjerojatno značiti i 
izmjenu Hrvatskih standarda financijskog 
izvještavanja, a čiju primjenu će i dalje propisivati 
Zakon o računovodstvu. 
 
Među ostalim važnim izmjenama, ukinula bi se 
obveza potpisivanja računa ako račun sadržava sve 
bitne elemente koje uređuju porezni propisi i ako sadrži 
ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo 
izdavanje, produljili bi se rokovi čuvanja pomoćnih 
knjiga sa sadašnjih 7 na 11 godina u dijelu koji koji se 
odnosi na pomoćne knjige dok bi financijske izvještaje 
osim osoba ovlaštenih za zastupanje društva, trebali 
potpisati svi članovi uprave (direktori), odnosno svi iz-
vršni direktori društva.  
 

 

Porezna uprava izdala je 26. svibnja 2015. godine 
mišljenje o oporezivanju porezom na dohodak 
primitaka u naravi u vidu korištenja službenog 
vozila u privatne svrhe. 
 

Prema navedenome, ukoliko poslodavac omogući 
korištenje službenog automobila u privatne svrhe 
osobi koja je kod toga poslodavca osigurana po 
osnovi radnog odnosa ili osobi kojoj društvo 
isplaćuje poduzetničku plaću, koja ulazi u rashod 
pri utvrđivanju poreza na dobit, takvo korištenje 
predstavlja dohodak od nesamostalnog rada i 
podliježe oporezivanju po toj osnovi. Iz navedenoga, 
proizlazi da se utvrđeni dohodak oporezuje 
progresivnim stopama poreza na dohodak u visini 
12%, 25% ili 40%, uvećano za možebitni prirez, 
ovisno o visini isplaćenog dohotka u mjesecu za koji se 
utvrđuje primitak u naravi.  
 
Dodatno na mišljenje PU, dodajemo kako se obračun 
plaće u naravi ne utvrđuje u tekućem mjesecu za 
prethodni mjesec, već u mjesecu u kojem je 
primitak ostvaren (tekućem mjesecu). Primjerice, 
za korištenje osobnog automobila u lipnju plaća u 
naravi utvrđuje se do kraja lipnja do kada je 
potrebno i predati JOPPD obrazac. Stopa poreza na 
dohodak koju je potrebno upotrijebiti  veže se uz 
obračunatu redovnu plaću za svibanj, a koja je 
isplaćena u lipnju. 
 
Nešto je drukčiji slučaj ukoliko isplatitelj (poduzetnik) 
omogući korištenje službenog automobila u privatne 
svrhe osobi koja kod toga poslodavca nije 
osigurana po osnovi radnog odnosa. Naime, tada se 
korištenje osobnog automobila ne smatra primitkom 
od kojeg se utvrđuje dohodak od nesamostalnog 
rada, već takvo korištenje predstavlja primitak od 
kojeg se utvrđuje drugi dohodak te se oporezuje 
stopom poreza na dohodak u visini 25%, uvećano 
za možebitni prirez. 
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Podsjetnik na obvezne obrasce obračuna 
plaće od 1. srpnja  

 Javna objava GFI za 2014. godinu 

 

Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili 
otpremnine, koji je objavljen u Narodnim novinama 
32/2015, a stupio je na snagu 28. ožujka 2015. godine, 
utvrđeni su novi obrasci o obračunu plaće koje su 
poslodavci obvezni uskladiti najkasnije do 1. srpnja. 
 

Iz navedenoga proizlazi da za obračunatu plaću za 
lipanj 2015. godine, a koja se isplaćuje (dospijeva) u 
srpnju 2015. godine, poslodavci moraju obvezno 
ispostavljati sljedeće obrasce: 
 

 obrazac IP1 - za obračunatu isplaćenu plaću kada je 
plaća isplaćena do roka dospijeća 

 obrazac NP1 - za obračunatu a neisplaćenu plaću 
 obrazac IP1 i obrazac NP1 - kada je obračunata 

plaća djelomično isplaćena do roka dospijeća 
 

O sadržaju navedenih obračuna pisali smo u Novostima 
4/2015. Posebno napominjemo kako je obveza 
poslodavca dokazati kako je radniku, na obrascu, 
kopiji obrasca ili drugoj ispravi, dostavio obračun 
plaće. Nemogućnost dokazivanja dostave navedenih 
obrazaca smatra se najtežim prekršajem poslodavca 
te se isti za taj prekršaj može kazniti novčanom 
kaznom od 61.000 do 100.000 kuna. 
 

 

Sukladno Zakonu o računovodstvu, svi obveznici 
sastavljanja financijskih izvještaja čija kalendarska 
godina završava 31. prosinca 2014. godine, dužni su 
do 30. lipnja 2015. godine, ako to nisu napravili 
zajedno s predajom za potrebe statistike, predati 
financijske izvještaje za potrebe javne objave. 
 
Godišnji financijski izvještaji dostavljaju se FINA-i 
elektronskim putem ili izravno na FINA-u u 
papirnom obliku. 
 
Mali poduzetnici do toga dana dostavljaju: Bilancu, 
Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske 
izvještaje, Odluku o utvrđivanju godišnjih 
financijskih izvještaja te Odluku o prijedlogu 
raspodjele dobiti / pokrića gubitka. 
 
Srednje veliki i veliki obveznici do toga dana, osim 
gore navedenog, dostavljaju i Izvješaj o novčanom 
tijeku i Izvještaj o promjenama kapitala.  
 
Obveznici revizije do tog su dana obvezni predati i 
revizorsko izvješće o financijskim izvještajima. 

 

  

Iznajmljivači - strane fizičke osobe ne mogu 

biti paušalni obveznici poreza na dohodak 

Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo   

 

Fizičke osobe - stranci, državljani EU, nerezidenti u 
RH, sukladno važećim poreznim propisima, mogu se 
registrirati za pružanje usluga iznajmljivanja kuća za 
odmor i apartmana ako u RH imaju takvu imovinu. 
 

Sukladno članku 77. Zakona o PDV-u, fizičke osobe - 
stranci, ne mogu biti mali porezni obveznici prema 
odredbama ZPDV-a već se moraju upisati u registar 
poreznih obveznika u RH. 
 

Kako je Zakonom o porezu na dohodak propisano da se 
dohodak može paušalno oporezivati samo 
obveznicima koji nisu upisani u registar poreznih 
obveznika PDV-a, proizlazi kako su stranci obvezni 
utvrđivati porez na dohodak na način da vode 
poslovne knjige kao samostalna djelatnost.  

 

U Narodnim novinama 44/2015 od 22. travnja 2015. 

godine objavljen je Kolektivni ugovor za 

ugostiteljstvo, sklopljen 1. travnja 2015. godine.  

 

Temeljem odluke o proširenju, primjena 

Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo obvezna je 

za sve poslodavce i zaposlenike u RH koji obavljaju 

ugostiteljsku djelatnost, tj. za djelatnosti pružanja 

smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno za 

one poslodavce koji su klasificirani u odjeljke 55. i 56. 

NKD -a (Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007.), od 

28. svibnja 2015. godine, odnosno dana stupanja na 

snagu Odluke o Proširenju. 


