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UHY mreža u Hrvatskoj okuplja 
iskusne financijske stručnjake 
koji vaše poslovanje čine 
jednostavnijim 
i uspješnijim.

1. Novčane potpore 
za zaposlene iznose 
4 tisuće kuna u 
travnju i svibnju
Poduzetnici mogu dobiti 4 tisuće 
kuna subvencije za travanj i svibanj 
po radniku koji radi puno radno 
vrijeme, odnosno razmjerni dio po 
radniku prema broju sati rada u ne-
punom radnom vremenu. Država  
preuzima na sebe trošak plaćanja 
doprinosa za sve poduzetnike koji 
će koristiti potporu za travanj i 
svibanj. 

Razlozi za traženje ove mjere su: 
pad prometa, otkazivanje rezerva-
cija, eventa, kongresa, seminara, 
otkazivanje ugovornih poslova i 
narudžbi i sl. Prihvatljiv je pad veći 
od 20%  koji poduzetnik dokazuje 
kao tabličnu usporedbu prihoda 
do kraja mjeseca u kojem je pod-
nesen zahtjev s istim mjesecom 
prethodne godine, uz projekciju 
prihoda u narednom razdoblju za 
tri mjeseca s usporedbom istog 
razdoblja prethodne godine.

Potpora se može koristiti za rad-
nike zaposlene do 19. ožujka 2020. 
godine. Nadalje, svi poslodavci koji 
su registrirali djelatnost i izvršili pri-
javu u sustav osiguranika HZMO-a 
do 29.02.2020. godine mogu ko-
ristiti mjeru.

Potpora se ne može dobiti za vlas-
nike, suvlasnike (osim onih s manje 
od 25% udjela), osnivače, članove 
uprave, direktore, prokuriste s više 
od 10 radnika ili koji pojedinačno 
zapošljavaju manje od 10 radnika, 
a u ukupnom broju zaposlenih ima 
više od 10 radnika.

Korištenje mjere omogućeno je 
i tvrtkama u likvidaciji, ukoliko 
imaju zaposlenih i podmiruju svoje 
obveze, kao i za radnike zaposlene 
u podružnicama predstavništva 
stranih tvrtki u RH.

Za zahtjeve za dodjelu potpore 
u razdoblju od 08. travnja do 07. 
svibnja 2020. godine odobravat će 
se isplate troškova plaće za travanj 
i svibanj,  dok će se za zahtjeve 
u razdoblju od 08. svibnja do 07. 
lipnja odobravati isplata troškova 
plaće za svibanj 2020. godine.

Poslodavac se obvezuje Zavodu 
dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći 
za prethodni mjesec, najkasnije do 
5. u tekućem mjesecu,  a kao dokaz 
o isplaćenoj plaći šalje Izvod s po-
slovnog računa. Zahtjev se predaje 
on line na linku  https://mjera-orm.
hzz.hr/predaja-zahtjeva 

2. Odgođeno 
plaćanje poreza i 
doprinosa
Zahtjev za odgode plaćanja poreza 
može podnijeti poduzetnik koji 
dokaže kako nije u mogućnosti 
platiti dospjele porezne obveze, a 
koji na dan podnošenja zahtjeva 
nema dospjelog neplaćenog 
poreznog duga (iznos poreznog 
duga manji od 200 kn). 

Novost je što sada zahtjev za 
korištenje mjera odgode plaćanja 
PDV-a mogu podnijeti poduzetnici 
koji poreznu osnovicu utvrđuju 
prema obavljenim isporukama, 
neovisno o vrijednosti isporuka 
dobara i usluga. Time je prestao 
važiti uvjet iz prvog paketa, a koji 
je propisivao da odgodu mogu 

dobiti samo poduzetnici čija je vri-
jednost isporuke dobara i usluga u 
prethodnoj godini do 7, 5 milijuna 
kuna.

Novim paketom omogućeno 
je da poduzetnici PDV plaćaju 
primjenom modela naplaćene 
realizacije. U navedenom slučaju 
porezni obveznik može ostvariti 
odgodu za iznos dospjele porezne 
obveze PDV-a koja je veća od 
iznosa za koji bi bio zadužen da 
je porezni obveznik obračunao 
PDV-a vrijednost u skladu s 
postupkom oporezivanja prema 
naplaćenim naknadama.    

U zahtjevu je potrebno dokazati 
pad prihoda/primitaka u mjesecu 
koji prethodi mjesecu podnošenja 
zahtjeva najmanje 20% u odnosu 
na isti mjesec prethodne godine ili 
projekciju pada prihoda/primitaka 
najmanje 20% u narednom raz-
doblju od tri mjeseca od mjeseca 
podnošenja zahtjeva u odnosu na 
isto razdoblje prethodne godine. 

Dodatno za obvezu plaćanja PDV-a 
podnositelj zahtjeva treba doka-
zati da dospjela obveza PDV-a 
proizlazi i iz ulaznih računa koji 
nisu plaćeni (što je novina iz novog 
Pravilnika) i iz izdanih računa koji 
nisu naplaćeni (uvjet koji je bio 
definiran i prvim Pravilnikom).    

Slanje zahtjeva omogućeno je kroz 
sustav ePorezna, a poduzetnici 
koji nisu korisnici sustava ePorezne 
mogu poslati zahtjev preko web 
forme Pišite nam. Za odgodu svih 
poreznih obveza, kojima se podra-
zumijevaju i ostala javna davanja 
u nadležnosti Porezne uprave 
(doprinosi, članarine i slično) pod-
nosi se jedan Zahtjev.

STRUČNJACI ZA  
POSLOVNI USPJEH
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Ukoliko je zahtjev osnovan, svaka 
obveza koja dospijeva u vremenu 
posebnih okolnosti do 20.06.2020. 
temeljem prijava koje se podnose 
ili zadužuju na porezno-knjigo-
vodstvenim karticama odgoditi 
će se za 3 mjeseca (bez obračuna 
kamata od dana dospijeća svake 
pojedine porezne obveze).

Ukoliko podnositelj zahtjeva ni  po 
dospijeću ne bude u mogućnosti 
platiti odgođenu poreznu obvezu  
može podnijeti zahtjev za 
obročnom otplatom, bez obračuna 
kamata. Obročna otplata može se 
odobriti u mjesečnim obrocima, a 
najduže na 24 mjeseca.

Travanjskim paketom mjera 
omogućeno je  oslobođenje 
plaćanja doprinosa vezanih uz sufi-
nanciranu plaću. Porezni obveznik 
bit će oslobođen obveze plaćanja 
doprinosa za iznos isplaćene sufi-
nancirane neto plaće po osnovi 
potpore za očuvanje radnih mjesta 
koju isplaćuje HZZ.  Navedeno 
oslobođenje provodit će Porezna 
uprava po službenoj dužnosti.

Novost u travnju je i mogućnost pot-
punog ili djelomičnog oslobađanja 
od poreznih davanja onih obveznika 
kojima je zbog posebnih okolnosti 
nadležnog tijela rad zabranjen ili 
onemogućen.

Ukoliko poduzetnik ima pad 
prihoda/primitaka 50% i više u raz-
doblju trajanja posebnih okolnosti 
u odnosu na identično razdoblje 
prethodne godine biti će potpuno 
oslobođen poreznih davanja.

Iznimno, takvi poduzetnici koji su 
u prethodnoj godini ostvarili vri-
jednost isporuka dobara i usluga 
u iznosu većem od 7,5 milijuna 
kuna bez poreza na dodanu vri-
jednost imaju pravo na djelomično 
oslobođenje razmjerno postotku 
pada prihoda/primitka u odnosu 

na isto razdoblje prethodne 
godine.

Nadalje, omogućeno je i sman-
jenje visine mjesečnih predujmova 
poreza na dobit odnosno doho-
dak. Obveznicima koji su obustavili 
svoje poslovanje temeljem odluka 
nadležnih institucija Porezna 
uprava će po službenoj dužnosti 
odrediti visinu predujma 0,00 kn, 
ostali mogu podnijeti zahtjev za 
smanjenje predujma (koji može 
biti smanjen i na 0,00kn). Kao 
prilog obveznici poreza na dobit 
dostavljaju financijske izvještaje 
za prethodno i tekuće porezno 
razdoblje, a obveznici poreza 
na dohodak prilažu obračun 
koji sadrži sve bitne podatke iz 
godišnje porezne prijave koji se 
odnose na proteklo razdoblje 
2020. godine.

Više o ovim mjerama potražite 
u našem članku https://
www.uhyincroatia.com/
odgoda-i-obrocna-otplata-
poreznih-obveza-u-uvjetima-
posebnih-okolnosti/

3. Smanjene 
novčane naknade 
za nezapošljavanje 
osoba s 
invaliditetom
Izmjenama Zakona o profesional-
noj rehabilitaciji i zapošljavanju os-
oba s invaliditetom od 20. ožujka 
2020.  smanjen je iznos novčane 
naknade za nezapošljavanje propi-
sanog broja osoba s invaliditetom. 

Iznos naknade izračunava se 
kao umnožak broja osoba s in-
validitetom koje je obveznik bio 
dužan zaposliti i iznosa minimalne 
plaće  za razdoblje na koje se ob-
veza odnosi. Ubuduće se visina 
naknade ne obračunava po stopi 

od 30% već po stopi od 20% te 
mjesečna naknada iznosi 812,50 
kn (4.062,51 x 20%) umjesto 
dosadašnjih 1.218,75 kn. Obveza 
novčane naknade po stopi od 30% 
obračunava se zaključno sa zadn-
jim danom veljače 2020, odnosno 
pri obračunu plaće za ožujak ko-
risti se stopa od 20%. 

Poslodavcima obveznicima kvot-
nog zapošljavanja osoba s invali-
ditetom u ovoj situaciji odgađa se 
obveza plaćanja novčane naknade 
za ožujak, travanj i svibanj 2020. 
uz mogućnost obročne otplate u 
roku od 24 mjeseca od dana do-
spjelosti obveze bez zaračunavanja 
kamata.

4. Naknade i rokovi 
plaćanja za šume 
i dalje po starim 
pravilima  
Prema Zakonu o šumama od 01. 
siječnja 2019. godine, pravne i 
fizičke osobe koje su obveznici 
poreza na dobit te fizičke osobe 
koje su obveznici poreza na doho-
dak, a u RH obavljaju registrira-
nu djelatnost i ostvaruju ukupni 
godišnji prihod ili primitak veći od 
3 milijuna kuna, plaćaju naknadu 
za korištenje općekorisnih funk-
cija šuma. Naknada se plaća u visini 
0,0265% od ukupnog prihoda ili 
ukupnih primitaka i uplaćuje se 
u državni proračun tromjesečno 
i u roku od osam dana računajući 
od dana kada je obračun postao 
konačan. Obračun naknade 
dostavlja se do 30. travnja tekuće 
godine za prethodnu kalendarsku 
godinu, što znači da nove mjere 
o odgodi rokova za predaju fi-
nancijskih izvještaja u uvjetima 
posebnih okolnosti ne odgađaju 
rok za predaju i plaćanje naknade 
za šume.
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UHY HB EKONOM d.o.o. 
UHY RUDAN d.o.o. 
UHY POREZNI SAVJETNIK d.o.o.
UHY SAVJETOVANJE d.o.o.

5. Potpore 
radnicima za štetu 
od potresa nisu 
oporezive  
Primjenjujući ranije odredbe 
Pravilnika o porezu na dohodak 
primicima od nesamostalnog 
rada ne smatraju se primici po 
osnovi potpore zbog uništenja i 
oštećenja imovine zbog prirodne 
katastrofe koju je proglasila 
Vlada RH.  Uvjet je da su primici 
omogućeni svim radnicima koji 
su pretrpjeli štetu.

S obzirom na odredbe Zakona o 
ublažavanju i uklanjanju posljedi-
ca prirodnih nepogoda, Porezna 
uprava je izdala mišljenje kako 
se primicima od nesamostalnog 
rada ne smatraju primici po os-
novi potpore zbog uništenja i 
oštećenja imovine zbog prirodne 
katastrofe koju je proglasio 
Grad Zagreb pod uvjetom da su 
omogućeni svim radnicima koji 
su pretrpjeli štetu.

6. Rok za izvještaje 
po kreditima u  
inozemstvu do  
30. travnja  
Sve pravne osobe u Hrvatskoj koje 
su tijekom 2019. godine imale 
stanje duga ili potraživanja po 
osnovi ostalih kreditnih poslova 
s inozemstvom, neovisno o nji-
hovoj svoti, trebaju do 30. travn-
ja dostaviti godišnje izvješće 
HNB-u. Društva koja su obveznici 
mjesečnog izvještavanja HNB-a 
o ostalim kreditnim poslovima 
s inozemstvom, nemaju obv-
ezu slati ovo izvješće, kao što i 
kratkoročni trgovački krediti 
nisu predmet izvještavanja ovim 
obrascem. U izvješću GOD-INOK 
se u kunama, primjenom srednjeg 
tečaja HNB-a, treba iskazati uku-
pno stanje duga i potraživanja po 
glavnici i obračunatoj nedospjeloj 
kamati za 2018. i 2019. godinu. 

Izvješće GOD-INOK predaje se 
HNB-u poštom ili putem e-maila 
(inodug@hnb.hr). 

7. Digitalna FINA 
i odgoda predaje 
financijskih 
izvještaja  
Službeno su pomaknuti rokovi za 
predaju financijskih izvještaja te 
poreznih prijava i pripadajućih 
obrazaca i izvješća, a vrijede od 
Objave Pravilnika o rokovima 
predaje financijskih izvještaja 
i računovodstvene dokument-
acije u posebnim okolnostima te 
Pravilnika o izmjenama i dopuna-
ma Pravilnika o provedbi Općeg 
poreznog zakona.

Sukladno tome, 30. lipnja rok je 
za:
• predaju prijave poreza na dobit 
sa svim pripadajućim obrascima 
koji se predaju sukladno poseb-
nim propisima

• predaju financijskih podataka 
za statističke i druge potrebe 
FINA-i (bilanca, račun dobiti i 
gubitka i dodatni podaci) 

• Izjavu o neaktivnosti 
• prijavu obveze konsolidacije 
Registru godišnjih financijskih 
izvještaja.

Predaja godišnjeg izvješća 
s pripadajućim revizorskim 
izvješćem, odnosno godišnjih fi-
nancijskih izvještaja s pripadajućim 
revizorskim izvješćem, ako finan-
cijski izvještaji podliježu reviziji, 
najkasnije do 31. kolovoza za 
svrhu javne objave.

Obveznici konsolidacije dužni 
su dostaviti FINA-i izvještaje radi 
javne objave najkasnije do 31. 
listopada.

FINA je omogućila online servis 
za dostavu godišnjih financijskih 
izvještaja poduzetnika za 2019. 
godinu i druge propisane do-
kumentacije. Servis je namijen-
jen obveznicima koji su do sada 

dostavljali izvještaje u Finine po-
slovnice i omogućeno im je bes-
platno izdavanje LCP certifikata 
za udaljeni elektronički potpis 
koje mogu koristiti godinu dana. 
Za poduzetnike koji su izvještaje 
dostavljali putem web aplikacije 
RGFI ništa se ne mijenja te i dalje 
dostavljaju izvještaje na identičan 
način. 

8. Ukidanje 
parafiskalnih 
nameta    
Uslijed pandemije koronavirusa 
ukidaju se obveza članarine za: 
Hrvatsku gospodarsku komoru 
(HGK), Hrvatsku obrtničku 
komoru (HOK), Hrvatsku radio 
televiziju (HRT) i ZAMP. 

HGK je donijela odluku o 
privremenom ukidanju obveze 
plaćanja članarine za određene 
djelatnosti do 31. svibnja 2020. 
godine. Više na linku: https://bit.
ly/2RgxDPF

HOK je oslobodila sve obrtnike 
plaćanja komorskog doprinosa u 
naredna tri mjeseca počevši od 
1. travnja 2020. godine. Više na 
linku: https://bit.ly/3c0DekV

HRT  je omogućio odjavu 
plaćanja HRT pristojbe svim 
poduzetnicima uslijed 
nekorištenja poslovnog prostora 
i/ili vozila uzrokovanih virusom 
COVID-19. Potrebno je na 
e-mail: pristojba@hrt.hr poslati 
Zahtjev za odjavu prijemnika.

ZAMP: Za prvih 14 dana ožujka, 
u kojima su ugostiteljski i drugi 
objekti (hoteli, obrti, teretane, 
saloni itd.) u zemlji radili otežano, 
za licencu im je odobren popust 
od 50%. Za razdoblje od 15.3. pa 
nadalje, u kojem navedeni 
korisnici u Hrvatskoj ne posluju i 
ne koriste glazbena djela, nema 
zaduženja niti obveze plaćanja 
naknade za glazbenu licencu. 
Više na linku: https://bit.
ly/3dYq9ue

UHY Split:
Računovodstvo, revizija, porezno savjetovanje: 
021/ 38 11 20;  EU fondovi i consulting: 021/ 61 26 73
E-mail: split@uhy.hr

UHY Zagreb:
Revizija, porezno savjetovanje:01/ 39 06 374
E-mail: info@uhy.rudan.hr
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