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U OVOM BROJU PROČITAJTE:

1. Poduzetnički impuls 2014. kreće od
31. ožujka 2014.

2.
3.

Doprinos za zdravstveno osiguranje

4.

Izmjene Zakona o državnoj potpori za
obrazovanje i izobrazbu - primjena pri
sastavljanju prijave PD za 2013. godinu

Podsjetnik: E-prijava mirovinskog
osiguranja od 1. travnja 2014.

Split, ožujak2014.
Poduzetnički impuls 2014 kreće od 31. ožujka
2014.
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Program
poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls
za 2014. godinu, iz čijih mjera mogu biti financirani i
neki od vaših poduzetničkih projekata, posebice
manja ulaganja mikro, malih i srednjih poduzetnika.
Ovim putem pak želimo vam skrenuti pozornost na
objavljene mjere i natječaje primjenjive za financiranje
poduzetničkih projekata objavljene dana 15. veljače
2014. godine, kao i na usluge koje možete očekivati od
nas pri pomoći u pripremi prijavnih obrazaca za
predmetne natječaje.
Ministarstvo poduzetništva i obrta provodi Mjere A2 i A3
unutar Prioriteta 1 te mjere unutar Prioriteta 2 i 3.
HAMAG INVEST provodi Mjere A1, B1 i B2 unutar
Prioriteta 1.
Prioritet 1: Jačanje konkurentnosti malog
gospodarstva
Mjera A1 - Mikro poduzetništvo i obrt
Mjera A2 - Zadružno poduzetništvo
Mjera A3 - Poduzetništvo klastera
Mjera B1 - Malo i srednje poduzetništvo i obrt
Mjera B2 - Inovacije u poduzetništvu
Pozivi se objavljuju u dnevnim novinama i na mrežnim
stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta i HAMAG
INVEST-a (www.hamaginvest.hr).
Prijave se zaprimaju isključivo od 31.03.2014.što
znači da bi do navedenog datuma zbog veće šanse da
sredstva i dobijete trebali pripremiti svoje projekte.
Javni pozivi bit će otvoreni do iskorištenja sredstava,
ali ne dulje od 31.10.2014. (osim za Mjeru B2 na kojoj
će se prijave zaprimati do 30.05.2014.), iz kojeg je
razloga važno poslati prijavu čim prije, po mogućnosti na
prvi dan primanja projektnih prijava.

Usluge koje vam možemo pružiti u samoj pripremi
vaših projekata za natječaje Poduzetničkog impulsa
ovisne su o vašim sposobnostima i kapacitetima
prijave, te naravno dostupnom vremenu za prijavu
vaših projektnih prijedloga.
Dvije osnovne vrste usluga koje pružamo u
pripremi projekata za natječaje iz Poduzetničkog
impulsa su slijedeće:
 cjelokupna projektna prijava (priprema svih
predviđenih
obrazaca,
projektne
prijave,
proračuna, briga o ukupnosti cjelokupne
dokumentacije – naplata po principu „ključ u
ruke“)
 projektna klinika (pomoć i savjetovanje pri
pripremi obrazaca i same prijave te prikupljanju
cjelokupne dokumentacije – manjeg obima –
naplata po satu savjetovanja u pripremi projekta)
Navedene usluge su prilagođene financijskim
sposobnostima prijaviteljima, te ukoliko uključuju
veći doprinos prijavitelja, a samo mentorski pregled
prijave, ne iziskuju veće financijske izdatke.
Projektni tim UHY SAVJETOVANJA d.o.o. i partnera
sastoji se od savjetnika s dugogodišnjim projektnim
iskustvom pripreme i vođenja projekata Europske
Unije te brojnih Ministarstva, među kojima i
Ministarstva poduzetništva i obrta te Poduzetničkog
impulsa, dok je samo društvo član Zajednice
poslovnih savjetnika pri HGK.
Provjerite mogućnosti prijave vašeg projekta na
program Poduzetnički impuls još danas, te počnite s
pripremom na vrijeme, i osigurajte si bespovratna
sredstva za razvoj vašeg poslovanja! Naša referentna
lista kao i projektni tim dostupni su na zahtjev.
Ukoliko vas zanima dodatna informacija o samom
poduzetničkom impulsu, te vas zanimaju usluge koje
pružamo u ovom području, obratite se na naše
telefonske
brojeve
ili
na
mail: kresimir@uhyhbekonom.com

www.uhyhbekonom.com

,

Doprinos za zdravstveno osiguranje

Od 1. travnja 2014. doprinos za zdravstveno
osiguranje mogao bi se ponovno plaćati 15%.
Doprinos za zdravstveno osiguranje dugo se plaćao 15%
dok izmjenom Zakona u 2012. godini stopa nije smanjena
na 13% a s ciljem rasterećenja gospodarstva i pokušaja
usmjeravanja novca u posrnulo gospodarstvo.
Kako navedena mjera nije donijela željeni rezultat već
isključivo negativno utjecala na prihode posrnulog
zdravstvenog sustava koji će predstojećim rebalansom
proračuna biti zakinut za dodatnih 710 milijuna kuna, u
Vladi ozbiljno razmatraju ponovno vraćanje doprinosa
za zdravstveno osiguranje na 15%.
Kako se doprinos za zdravstveno osiguranje smatra
doprinosom na plaću povećanjem stope teret dodatnih
davanja će se prebaciti na poslodavce.

Podsjetnik: E-prijava mirovinskog osiguranja
od 1. travnja 2014.
U Novostima 1 pisali smo o izmjenama Zakona o
mirovinskom osiguranju i Pravilnika o vođenju matične
evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Od 1.siječnja 2014. godine za poslodavce odnosno druge
obveznike podnošenja prijave, uvedene su dvije bitne
novine: od 1. siječnja 2014. rok za podnošenje
prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata dok
su obveznici s više od 3 osiguranika dužni prijave
podnositi isključivo elektroničkim putem.
Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje
prijava, utvrđen je prijelazni rok u kojem će se prijave
moći predavati i u papirnatom obliku na šalterima
Zavoda a koji završava 31.03.2014. Od 1. travnja svi
registrirani obveznici mirovinskog osiguranja dužni su
prijave, odjave i promjene podataka o mirovinskom
osiguranju podnositi putem e-prijave odnosno web
aplikacije na web adresi https://lana.mirovinsko.hr/
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje također je
pripremio aplikaciju za e-prijave. Nakon web registracije
ili podnošenja tiskanog zahtjeva potrebno je preuzeti
aplikaciju e-Zdravstveno s donjeg linka:
http://www.hzzo.hr/e-zdravstveno/aplikacija-hzzo-ezdravstveno,
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Izmjene Zakona o državnoj potpori za
obrazovanje i izobrazbu - primjena pri
sastavljanju prijave PD za 2013. godinu
Izmjenama Zakona o državnoj potpori za
obrazovanje i izobrazbu promijenjen je način
utvrđivanja veličine poduzetnika kao i dozvoljeno
umanjenje porezne osnovice poreza na dobit odnosno
poreza na dohodak za opravdane troškove
obrazovanja i izobrazbe.
Veličina poduzetnika za potrebe primjene Zakona o
državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu ubuduće
će se utvrđivati primjenom odredbi Zakona o
poticanju razvoja malog gospodarstva umjesto
primjenom odredbi Zakona o računovodstvu što je do
sada bi slučaj.
Ovisno o broju zaposlenika, aktivi i ukupnim
prihodima Zakon o poticanju razvoja maloga
gospodarstva dijeli mikro, male i srednje
poduzetnike te velike poduzetnike koji premašuju
sve uvjete propisane ovim zakonom.
Obveznici poreza na dobit mogu umanjiti poreznu
osnovicu poreza na dobit do 60% opravdanih
troškova za opće obrazovanje i 25% opravdanih
troškova za posebno obrazovanje i izobrazbu.
Poduzetnici koji se smatraju mikro i malim
poduzetnicima prema Zakonu o poticanju razvoja
maloga gospodarstva mogu gore navedene postotke
uvećati za 20 postotnih poena dok srednji
poduzetnici ovaj postotak mogu uvećati za 10
postotnih poena.
Ovisno o broju naučnika na praktičnoj nastavi
obveznici poreza na dohodak od samostalne
djelatnosti mogu umanjiti osnovicu od 5 do 15%
dohotka od samostalne djelatnosti.
Odredbe izmijenjenog Zakona o državnoj potpori za
obrazovanje i izobrazbu mogu se primjenjivati pri
sastavljanju godišnjih prijava poreza na dobit
odnosno poreza na dohodak za 2013. godinu.

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

mail: info@uhyhbekonom.com
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.

