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Split, siječanj 2016.
Što nam donosi 2016. godina?
Novogodišnju noć osim ulaska u narednu godinu, u
svijetu računovodstva i poreza često obilježava i stupanje
na snagu novih, dopunjenih i izmijenjenih Zakona,
Pravilnika, odredbi i uredbi.
Zakon o računovodstvu
S prvim danom 2016. godine na snagu su stupile brojne
odredbe novog Zakona o računovodstvu (Narodne
novine 78/2015). Pojedine kontroverzne odredbe
Zakona
o
računovodstvu,
pogotovo
primjena
jedinstvenog kontnog plana, izazvale su burnu reakciju
računovodstvene zajednice, pa je Vlada RH donijela
Uredbu (Narodne novine 134/2015) kojom ukida ili
odgađa primjenu pojedinih odredbi Zakona. Primjena
jedinstvenog kontnog plana odgađa se do 1. siječnja
2017. godine, brisana je odredba prema kojoj je na
knjigovodstvenoj ispravi trebalo navesti oznaku konta
na kojem će isprava biti proknjižena kao i odredba o
identifikacijskoj oznaci osobe koja je knjižila i
kontrolirala knjigovodstvenu ispravu. Uredbom je
propisano i da se financijski izvještaji za 2015. godinu
predaju do 30. lipnja 2016. godine za 2015. godinu, ali
odredba zakona nije mijenjana pa nas rok do 30.
travnja najvjerojatnije „dočekuje“ već sljedeće
godine.
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
Od 1. siječnja 2016. godine na snazi su izmijenjeni
Hrvatski standardi financijskog izvještavanja čija je
primjena obvezna od toga dana.
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih
izvještaja
Financijski izvještaji za 2016. godinu podnosit će se na
izmijenjenom
obrascu
GFI-POD.
Najznačajnija
promjena odnosi se na odvojeno prikazivanje
potraživanja, obveza, prihoda i rashoda ostvarenih
od povezanih osoba od 2016. godine, a koje će zbog
usporedivosti podataka biti potrebno iskazati i za
prethodno razdoblje (2015. godinu) pa preporučamo
prilagodbu konta glavne knjige već od kraja 2015.
godine.

Minimalna bruto plaća
Od 1. siječnja 2016. godine, temeljem Zakona o
minimalnoj plaći i Uredbe Vlade RH, minimalna
bruto plaća koja radniku pripada za rad u punom
radnom vremenu iznosi 3.120,00 kuna te je u
primjeni za razdoblja obračuna nakon toga dana.
Prosječna plaća za ovrhu na plaći u 2016. godini
Temeljem Ovršnog zakona, ovrha se može provesti na
iznosu 1/3 plaće ukoliko je plaća jednaka ili manja
prosječnoj plaći u RH. Ukoliko je plaća veća od
prosječne, ovrsi podliježe iznos koji prelazi visinu 2/3
prosječne plaće u RH. Prosječna plaća za razdoblje
siječanj - kolovoz 2015. godine prema podacima
DZS-a iznosi 5.693,00 kune pa taj iznos predstavlja
referentnu plaću za provođenje ovrhe od 1.
siječnja 2016. godine.
Nove stopa zatezne kamate
HNB je objavila prosječnu kamatnu stopu na stanje
kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana
nefinancijskim trgovačkim društvima (Narodne
novine 140/2015) u visini 5,05%. Sukladno
odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi,
zatezna kamata u razdoblju 1. siječnja 2016.
godine do 30. lipnja 2016. godine iznosi:
 između trgovaca te trgovaca i osoba javnog
prava - 10,05%;
 u ostalim odnosima - 8,05%.
Ministar financija RH iskoristio je zakonom
predviđenu mogućnost te definirao kamatnu stopu
za odnose između povezanih osoba za 2016.
godinu u visini 5,14% pa se prvi put od uvođenja ove
zakonske odredbe neće primjenjivati eskontna stopa
HNB-a. Prethodno je HNB smanjio eskontnu stopu sa
visine od 7% na 3% s primjenom od 1. studenoga
2015. godine.
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja
sezonskog sniženja
Navedni pravilnik stupio je na snagu 17. prosinca
2015. godine i propisuje provođenje zimskog i ljetnog
sezonskog sniženja u vremenskim periodima:
 zimsko sniženje od 27. prosinca do 25. veljače
 ljetno sniženje od 1. srpnja do 29. kolovoza
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,

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Izmjene Pravilnika o porezu na dobit

Izmijenjeni Pravilnik o porezu na dohodak objavljen
je u Narodnim novinama 137/2015 a manje izmjene je
doživio i Zakon o porezu na dohodak koji je objavljen u
Narodnim novinama 136/2015.

Izmijenjeni Pravilnik o porezu na dobit stupio je na
snagu 24. prosinca 2015. godine ali se većina izmjena
primjenjuje u 2016. godini.

Najvažnija izmjena odnosi se na godišnju prijavu
poreza na dohodak koju će ubuduće podnositi samo
određene skupine obveznika odnosno obveznici od
obavljanja samostalne djelatnosti, članovi posade
broda u međunarodnoj plovidbi i oni obveznici za
koje PU ne raspolaže podacima o ostvarenom
dohotku. Obveznici koji nisu obvezni podnositi
godišnju prijavu poreza na dohodak a koji žele dio
osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili
djecu preraspodjeliti u skladu sa Zakonom i pravilnikom,
ubuduće će to pravo ostvarivati podnošenjem obrasca
ZPP-DOH te će se na njih primjenjivati poseban
postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.
Od 1. siječnja 2016. godine pojednostavljeno je
prikazivanje troškova službenog puta u JOPPD
obrascu pa će se od toga dana izvještavati samo o
isplaćenim dnevnicama i/ili naknadama za korištenje
privatnog automobila u službene svrhe. Slijedom
navedenoga, ukida se šifra neoporezivog primitka
broj 39. JOPPD obrazac za neoporezive isplate u
prosincu 2015. godine koji je potrebno podnijeti do 15.
siječnja 2016. godine, podnosi se sukladno novim
pravilima (bez drugih troškova iskazanih pod šifrom
39), ali neovisno o datumu predaje obvezno s
identifikatorom JOPPD obrasca „15365“!
Izmijenjeni Pravilnik definira službeno putovanje kao
putovanje u trajanju do 30 dana neprekidno. Novost je i
visina neoporezive dnevnice koja i dalje iznosi 170,00
kuna ali se umanjuje za 30% ako je na službenom
putovanju zaposleniku osiguran jedan obrok (ručak ili
večera) odnosno 60% ako su na službenom putovanju
zaposleniku osigurana dva obroka (ručak i večera).
Navedeno se primjenjuje i za terenski dodatak.
Podsjećamo kako je prethodnim izmjenama Zakona
propisano oporezivanje kapitalnih dobitaka od
otuđenja financijske imovine: udjela, dionica i drugih
financijskih instrumenata koji su otuđeni u
vremenskom roku kraćem od tri godine od dana
stjecanja te imovine. Od oporezivanja su izuzeta
otuđenja imovine između članova uže obitelji.
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Izmijenom Pravilnika propisano je da se ubuduće
porezna osnovica može umanjiti i za priznati prihod
od dividendi i udjela u dobiti kada društvo kao
metodu ulaganja koristi metodu udjela. Metoda
udjela koristi se za mjerenje ulaganja u pridružena
društva odnosno kada je stečeno između 20% i 50%
udjela u pridruženom društvu.
Pravilnik propisuje novi obrazac PD-IPO kojim će se
Porezna
uprava
izvještavati
o
poslovnim
događajima (transakcijama) između povezanih
osoba. Obrazac PD-IPO će biti obvezan prilog obrascu
PD uz kojeg će se obvezno predavati. Premda je u
nacrtu Pravilnika zamišljeno da se ovaj obrazac
predaje već i za 2015. godinu, važećim Pravilnikom
propisano je izvještavanje za porezna razdoblja
koja započinju nakon 1. siječnja 2016. godine.
Pravilnikom je u manjem dijelu izmijenjen
obrazac prijave poreza na dobit za 2015. godinu.

Radionice UHY Trening Centra u veljači
Naši klijenti i poslovni suradnici prepoznali su
kvalitetu i individualni pristup polaznicima na
radionicama UHY Trening Centra pa su zbog velikog
interesa pojedine radionice organizirane i u
ponovljenim terminima.
U veljači je UHY Trening Centar za Vas pripremio čak
dvije super - zanimljive i poučne radionice:
1) u petak 5. veljače radionicu na temu „Sastavljanje
prijave poreza na dobit (PD obrasca)“ održat će
Ivana Zec, ovlaštena porezna savjetnica. Na radionici
će se obraditi svi aktualni zahtjevi i novosti u
pripremi i sastavljanju prijave poreza na dobit.
2) u subotu 6. veljače radionicu na temu „Vrste
dohodaka i porezne prijave građana za 2015.
godinu“ održat će Darka Cecić, ovlaštena revizorica.
Na radionici će se obraditi problematika vezana za
dohodak od nesamostalnog rada, autorske naknade i
druge dohotke, obvezno podnošenje godišnje prijave
poreza na dohodak te poseban postupak utvrđivanja
godišnjeg poreza na dohodak.
Preuzmite svoju prijavnicu na web adresi UHY
Trening Centra te što prije osigurajte svoje mjesto!

Na našim web stranicama redovito pratite sve
važnije novosti iz svijeta revizije, računovodstva,
poreznog i poslovnog savjetovanja!
www.uhy.hr
ili potražite naše stranice na

mail: split@uhy.hr
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.

