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U OVOM BROJU 
PROČITAJTE:
1. Prijave poreza na dobit za prošlu  
 godinu do 30. travnja
2.  Naknade i rokovi za predaju 
 obrasca šuma 
3. Rok za izvještaj o kreditima s 
 inozemstvom do kraja travnja
4. Financijski izvještaji – za 
	 statističke	potrebe
5. Niže	stope	PDV-a	od	01.	travnja	



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

1. Prijave poreza 
na dobit za prošlu 
godinu do 30. travnja  

Poduzetnici i njihova računovodstva 
trebaju Poreznoj upravi prijaviti 
porez na dobit za 2021. godinu 
najkasnije do 30. travnja 2022. 

Uz Prijavu poreza na dobit (PD 
obrazac), potrebno je do istog 
roka dostaviti i ostale obrasce - 
za turističku članarinu (TZ), do-
spjela nenaplaćena potraživanja 
za prošlu godinu (OPZ-STAT1), 
transakcije s povezanim osobama 
(PD-IPO)…

Napomena:  rok 30. travnja se ne 
odnosi na firme koje su u likvidaciji, 
stečaju ili statusnim promjenama 
kao i na ona poduzeća kojima je 
porezno razdoblje različito od kal-
endarske godine.

2. Naknade i rokovi 
za predaju obrasca 
šuma  
Tvrtke koje su obveznici poreza 
na dobit te fizičke osobe koje su 
obveznici poreza na dohodak, a 
u Hrvatskoj ostvaraju od registri-
rane djelatnosti ukupni godišnji 
prihod ili primitak veći od 7.5 
milijuna kuna, obvezne su do 30. 
travnja 2022. godine dostaviti 
obračun naknade za korištenje 
općekorisnih funkcija šuma. 

Naknada se plaća u visini od 
0,024% od ukupnog prihoda ili 
primitka, i to kvartalno u državni 
proračun, u roku od osam dana od 
trenutka kada je obračun postao 
konačan. 

Obračun naknade potrebno je 
dostaviti do 30. travnja 2022. za 
prošlu godinu na adresu p.p. 900, 
Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ, 
10001 Zagreb ili putem e-pošte 
okfs@mps.hr. 

STRUČNJACI ZA  
POSLOVNI USPJEH

Dobrodosli u UHY svijet. 
Sve sto uspjesnom 
poslovanju treba!
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3. Rok za izvještaj  
o kreditima s  
inozemstvom do 
kraja travnja

Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) 
tvrtke su dužne dostaviti do 30. 
travnja 2022. godine Godišnje 
izvješće o ostalim kredit-
nim poslovima s inozemstvom 
(GOD-INOK).

Na koga se ovo odnosi? Na sve 
tvrtke koje su prošle godine imale 
dug ili potraživanja po kreditima s 
inozemstvom te nisu bile u uzorku 
i obvezne dostavljati mjesečne 
izvještaje.

Izvještaj GOD-INOK se iskazuje u 
kunama, a primjenom srednjeg 
tečaja HNB-a se treba iskazati 

ukupno stanje duga i potraživanja 
po glavnici i obračunatoj nedo-
spjeloj kamati za 2020. i 2021. 
godinu. 

Izvještaj je potrebno poslati 
HNB-u preporučenom poštom 
(Trg hrvatskih velikana 3, 10.000 
Zagreb) ili putem e-maila:  
(inodug@hnb.hr).

4. Financijski 
izvještaji – za 
statističke potrebe

Produženi rokovi za slanje 
godišnjih financijskih izvještaja, 
koji su vrijedili tijekom pandemije 
u posljednje dvije godine, više 
se ne primjenjuju. Poduzetnici i 
računovođe sada trebaju slijediti 

„stara pravila“ za predaju finan-
cijskih izvještaja, što u praksi znači:

• do 30.4.2022. dostaviti FINI 
financijske podatke za statističke 
i druge potrebe (bilanca, račun 
dobiti i gubitka, dodatni podaci) 

Unatoč zahtjevima i apelima 
računovođa i poduzetnika da i 
u 2022. godini vrijede produženi 
rokovi za dostavu godišnjih 
izvještaja o poslovanju firmi, 3. 
ožujka je aktiviran Pravilnik o 
prestanku važenja Pravilnika o 
rokovima predaje financijskih 
izvještaja i računovodstvene doku-
mentacije u posebnim okolnostima
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5. Niže stope PDV-a 
od 01. travnja 

Smanjenje stope PDV-a propisano 
je Izmjenama i dopunama Zakona 
o PDV-u koji je stupio na snagu 
1. travnja 2022. te Izmjenama 
Pravilnika o PDV-u koji je stupio 
na snagu 02. travnja 2022.

Propisano je, dakle, smanjenje 
stope PDV-a sa 25% i 13% na 5%:

• na isporuku prirodnog 
plina obavljenu u razdoblju od 
1. travnja 2022. do 31. ožujka 

2023. PDV se obračunava i plaća 
po sniženoj stopi od 5%,

• proširenje primjene snižene 
stope PDV-a od 5% na dječju 
hranu, jestiva ulja i masti, 
maslac i margarin, isporuku 
živih životinja, isporuku svježeg 
ili rashlađenog mesa i jestivih 
klaoničkih proizvoda, isporuku 
svježih ili rashlađenih kobasica 
i sličnih proizvoda od mesa, 
isporuku žive ribe te svježe 
ili rashlađene ribe, rakova, 
mekušaca i ostalih vodenih 
beskralježnjaka, isporuku 
svježeg ili rashlađenog povrća, 

korijena i gomolja, isporuku 
svježeg i suhog voća i orašastih 
plodova, isporuku svježih jaja 
peradi (u ljusci), sadnice i sje-
menje, gnojiva i pesticide, 
hranu za životinje te ulaznice 
za koncerte, sportska i kulturna 
događanja

• proširenje primjene snižene 
stope PDV-a od 13% na prirodni 
plin i grijanje iz toplinskih 
stanica, ogrjevno drvo, pelet, 
briket i sječku te menstrualne 
potrepštine.
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REVIZIJA 

POREZNO SAVJETOVANJE

RAČUNOVODSTVENE USLUGE

EU FONDOVI I FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

EDUKACIJE

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

UHY HB EKONOM d.o.o. 
UHY RUDAN d.o.o. 
UHY POREZNI SAVJETNIK d.o.o.
UHY SAVJETOVANJE 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


