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3. Odgođene porezne obveze iz         
        ožujka dolaze na naplatu 30. 
        lipnja 
4.  Rok za prijavu poreza na dobit 
        za 2019. godinu do kraja lipnja  
5. Mjera HZZ-a za očuvanje radnih 
        mjesta produžena i na lipanj 
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UHY mreža u Hrvatskoj okuplja 
iskusne financijske stručnjake koji 
vaše poslovanje čine jednostavnijim 
i uspješnijim.

1. Povrat poreza 
građanima do 30. 
lipnja 
Do kraja lipnja građanima stižu 
rješenja i isplate iznosa više 
plaćenog poreza na dohodak i pri-
reza porezu na dohodak za 2019. 
godinu. 

Zakonom o izmjeni i dopunama 
Zakona o porezu na dohodak, od 
20. ožujka, izmijenjen je, naime, 
članak 54. kojim je Poreznoj 
upravi omogućeno izdavanje 
privremenog poreznog rješenja 
i podnošenje prigovora.

Neovisno o ostvarenom povratu ti-
jekom lipnja, građani mogu podni-
jeti prigovor sukladno propisanim 
zakonskim rokovima. 

 

2. Državne potpore 
umanjuju osnovicu 
poreza na dobit za 
2020. godinu 
Porezni obveznik ne uključuje 
prihode od potpora za očuvanje 
radnih mjesta u prihod kod 
izračuna pada prihoda u vezi s 
podnošenjem zahtjeva za odgodu 
te obročnu otplatu dospjele 
porezne obveze ili oslobođenje od 
podmirivanja dospjelih poreznih 
obveza. 

Prihodi od potpora, primljenih u 
slučaju nastanka posebnih okol-
nosti, a koji su korišteni u svrhu 
ublažavanja negativnih posljedica 
prouzročenih korona virusom, 
neće biti uključeni ni u osnovicu 
poreza na dobit za 2020. godinu.

Definirano je to Pravilnikom o izm-
jenama i dopunama Pravilnika o 

porezu na dobit od 21. svibnja 
2020., a u kojemu je najznačajnije 
kako prihodi po osnovi potpora ne 
utječu na pokazatelje o poslovanju 
poreznog obveznika za potrebe 
provedbe postupka plaćanja 
poreza u posebnim okolnostima. 

Za iznos prihoda od primljenih 
potpora u slučaju nastanka poseb-
nih okolnosti, a koji su iskazani u 
prihodima na red. br. 1 Obrasca 
PD smanjit će se porezna osnovica 
na red. br. 28. - Potpore u slučaju 
posebnih okolnosti.

STRUČNJACI ZA  
POSLOVNI USPJEH

Dobrodosli u UHY svijet. 
Sve sto uspjesnom poslovanju 
treba!
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3. Odgođene 
porezne obveze iz 
ožujka dolaze na 
naplatu 30. lipnja 
Svaki porezni obveznik kojemu je 
bila odobrena odgoda poreza za 
ožujak 2020. godine mora platiti 
dospjele porezne obveze do 30. 
lipnja. 

Porezne obveze i javna davanja 
koja dospijevaju 30. lipnja su:

• članarine turističkim 
zajednicama

• članarine HGK (obveznici 
koji nisu spadali u djelat-
nosti oslobođene navedene 
obveze)

• predujmovi poreza na dobit

Ako podnositelj zahtjeva i po 
odgođenom dospijeću nije u 
mogućnosti platiti dospjelu poreznu 
obvezu, može podnijeti zahtjev za 
obročnom otplatom bez obračuna 
kamata najduže do 24 mjeseca. 

Podsjećamo, 19. lipnja ističe 3 
mjeseca od stupanja na snagu 
članka 107.a Općeg poreznog za-
kona koji definira plaćanje pore-
za u posebnim okolnostima. Ako 
posebne okolnosti potraju duže, 
rok se može produžiti za dodatna 
3 mjeseca, ali za sada nije poznato 
hoće li doći do produljenja roka. 

U slučaju produljenja roka za 3 
mjeseca sukladno članku 71.b 
stavku 4. Pravilnika o provedbi 
Općeg poreznog zakona, može se 
odobriti dodatni rok od 3 mjeseca 
za već odgođene porezne obveze 
te proširiti obuhvat odgođenih 
poreznih obveza i na porezne ob-
veze koje dospijevaju za vrijeme 
trajanja dodatna tri mjeseca, bez 
obračuna kamata, za što se podno-
si novi pisani i obrazloženi zahtjev.  

4. Rok za prijavu 
poreza na dobit za 
2019. godinu do 
kraja lipnja 
Krajnji rok za predaju Prijave 
poreza na dobit za 2019. godinu 
sa svim pripadajućim obrascima, 
financijskih izvještaja za potrebe 
statistike i Izjave o neaktivnosti je 
30 lipnja. 

Donosimo pregled svih izvješća i 
obrazaca: 

Prijava poreza na dobit za 2019. 
godinu sa svim pripadajućim 
obrascima:

• Izvješće o transakcijama s 
povezanim osobama (PD-IPO 
obrazac),

• Statističko izvješće o dospjelim, 
a nenaplaćenim tražbinama 
(OPZ-STAT 1),

• Obračun turističke članarine 
(obrazac TZ),

• Pregled prihoda i troškova po 
brodovima i/ili apartmanima,

• Pregled opravdanih troškova 
za obrazovanje i izobrazbu,

• Pregled prenesenih poreznih 
gubitaka (prvi put predaje se 
kao sastavni dio obrasca pri-
jave poreza na dobit),

• Financijski izvještaji za potrebe 
statistike GFI-POD (bilanca, 
račun dobiti i gubitka te  do-
datni podaci)

• Izjava o neaktivnosti

Osim toga, matično društvo dužno 
je obvezu konsolidacije prijaviti 
Registru godišnjih financijskih 
izvještaja najkasnije do 30. lipnja 
tekuće godine za prethodnu go-
dinu. Sve obveze javnih davanja, 
kao i povrat više uplaćenih javnih 
davanja, utvrđenih na temelju 

predanih obrazaca, dospijevaju 
31. srpnja 2020. godine. 

 

5. Mjera HZZ-a za 
očuvanje radnih 
mjesta produžena i 
na lipanj  
Uvjet za dobivanje potpore za 
očuvanje radnih mjesta u lipnju 
je pad prihoda u iznosu najmanje 
50% u odnosu na svibanj 2019. 
godine, što se dokazuje temeljem 
predanih PDV obrazaca Poreznoj 
upravi. 

Poslodavci koji posluju kraće od 
godinu dana, pad prihoda doka-
zuju usporedbom prihoda u svib-
nju s istima u veljači 2020. godine, 
a firme koje nisu u sustavu PDV-a 
dostavljaju tablicu pada prihoda. 

Zaprimanje zahtjeva moguće je 
od 08. lipnja do 30. lipnja, a visina 
subvencije i dalje iznosi 4 tisuće 
kuna po radniku u punom rad-
nom vremenu, odnosno razmjer-
ni dio po radniku koji radi u nepu-
nom radnom vremenu. 

Potpora se može ostvariti za sve 
radnike koji su zaposleni kod 
poslodavca do 19. ožujka 2020. 
godine, a rok za isplatu je do 20. 
u mjesecu nakon što HZZ provjeri 
kriterij pada prihoda. 

Potpore više nije moguće dobiti 
za: otkazivanje rezervacija, even-
ta, kongresa, seminara i sl., otka-
zivanje ugovornih poslova i 
narudžbi, nemogućnost isporuke 
gotovih proizvoda ili ugovorenih 
i plaćenih sirovina, repromateri-
jala, strojeva, alata i sl., 
nemogućnost novih narudžbi 
sirovina, repromaterijala, alata i 
strojeva neophodnih za rad. Na-
vedeni razlozi vrijede samo za 

www.uhyincroatia.com
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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

zahtjeve koji su podneseni prije 
izmjene kriterija na Upravnom 
vijeću HZZ-a od 29. svibnja. 

Donosimo popis djelatnosti koji 
imaju pravo na potporu za 
očuvanje radnih mjesta u djelat-
nostima pogođenima korona vi-
rusom (COVID-19) za lipanj 2020. 
godine:

• djelatnosti pružanja smještaja 
te pripreme i usluživanja hrane 
i pića

• prijevoz i skladištenje – prven-
stveno prijevoz putnika 
(željeznicom, kopnom, zrakom 
i vodom)

• administrativne i pomoćne 
uslužne djelatnosti – samo 
djelatnosti iznajmljivanja i da-
vanja u zakup (leasing) i 
putničke agencije, organizato-
ri putovanja (turoperatori) i 
ostale rezervacijske usluge te 
djelatnosti povezane s njima

• poljoprivreda, šumarstvo i rib-
arstvo - samo biljna i stočarska 
proizvodnja, lovstvo i uslužne 
djelatnosti povezane s njima i 
ribarstvo

• umjetnost, zabava i rekreacija 
samo kreativne, umjetničke i 
zabavne djelatnosti, zabavne i 
rekreacijske djelatnosti i proiz-

vodnja i prikazivanje filmova i 
video filmova, djelatnosti sni-
manja zvučnih zapisa i izda-
vanja glazbenih zapisa te dis-
tribucija istih

• ostale uslužne djelatnosti - 
samo popravak računala i 
predmeta za osobnu uporabu 
i kućanstvo i ostale osobne 
uslužne djelatnosti

• organizatori kulturnih, po-
slovnih i sportskih događanja, 
organizatori sajmova i 
vjenčanja, te prateće djelat-
nosti poput tvrtki za najam 
opreme, audio i video sniman-
je, prodaju ulaznica, najam 
dvorana te ostale tvrtke koje 
većinu svojih prihoda ostvaru-
ju od događanja i javnih oku-
pljanja

Svi poslodavci koji zapošljavaju 
50 i više radnika moraju vratiti 
potporu ako od trenutka 
primanja potpore do 31. prosinca 
2021. godine naprave sljedeće:  

• isplate dividendu ili udjel u 
dobiti ili druge istovjetne 
primitke koji se smatraju ra-
spodjelom dobiti bilo kojega 
poreznog razdoblja

• ako vlastite dionice odnosno 
vlastite poslovne udjele 

dodjele članovima uprave i/ili 
izvršnim direktorima i/ili 
prokuristima i/ili drugim oso-
bama koje su ovlaštene da 
vode cijelo ili dio njegovog 
poduzeća

• dodjele pravo osobama iz 
točke 2. na opcijsku kupnju di-
onica ili bilo koje drugo pravo 
koje se temelji na vrijednosti 
vlastitih dionica

• isplate osobama iz točke 2. 
bilo koji iznos kao što su: bo-
nus za postignute rezultate, 
nagrada za radne rezultate 
iznad neoporezivog iznosa 
propisanog propisima kojima 
se uređuje oporezivanje 
dohotka i ostale slične prim-
itke koji se oporezuju kao 
dohodak od nesamostalnog 
rada ili drugi dohodak, suklad-
no propisima kojima se uređuje 
oporezivanje dohotka

• steknu vlastite dionice odnos-
no vlastite poslovne udjele.

Navedeni uvjeti o vraćanju 
potpore vrijede i za navedene 
poslodavce već i u svibnju. 
Više o mjeri možete saznati u 
provedbenom dokumentu 
HZZ-a.
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