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

Dobrodosli u UHY svijet.
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Sve sto uspjesnom
poslovanju treba!

1. Uvjeti za
dobivanje mjere
HZZ-a siječanjveljača
HZZ je objavio uvjete za ostvarivanje prava na potporu za
očuvanje radnih mjesta siječanjveljača, koju mogu koristiti poslodavci iz prihvatljivih sektora, svi
poslodavci obuhvaćeni odlukama
Stožera te mikropoduzetnici, bez
obzira na djelatnost. Navedena
potpora može se dobiti za radnike
zaposlene na 31.12.2020., odnosno
31.01.2021. za veljaču.
Potpora će se odobravati u ovisnosti o padu prihoda/primitaka
u razdoblju travanj-rujan 2020 u
odnosu na travanj-rujan 2019 ili
padu prihoda/primitaka u razdoblju siječanj (veljača) 2020 u
odnosu na siječanj (veljača) 2021.

Navedeno se ne odnosi na poslodavce koji su zatvoreni odlukom
stožera.
Poslodavci koji su zatvoreni odlukama stožera ne trebaju dokazati
da su imali pad prihoda/primitaka
te mogu koristiti potporu samo
za mjesec u kojem su zatvoreni
odlukama stožera. Poslodavci zatvoreni odlukom stožera do 14
dana mogu dobiti 2.000,00 kn po
radniku koji radi u punom radnom
vremenu (odnosno razmjerni dio
prema broju sati radnika koji radi
u nepunom radnom vremenu), a
oni zatvoreni 15 dana i više mogu
dobiti 4.000,00 kn po radniku za
radnika u punom radnom vremenu
(odnosno razmjerni dio za radnike
u nepunom radnom vremenu).
Pad prihoda/primitaka za sve ostale poduzetnike iščitava se iz PDV

obrasca na pozicijama I., II.1, II.2.,
II.3. Iznos od najviše 4.000,00 kn
mjesečno po radniku koji radi u
punom radnom vremenu (odnosno razmjerni dio prema broju sati
za radnika koji radi u nepunom
radnom vremenu) isplaćivat će
se, ako je pad prihoda/primitaka
60% i više. Minimalan pad prihoda/primitaka potreban za ostvarivanje potpore je 40% i u tom
slučaju potpora iznosi 2.000,00
kn za radnika zaposlenog u punom radnom vremenu. Zahtjevi
za potporu za siječanj mogu se
predati do 25.02.2021., a predaju
se putem on line aplikacije na web
adresi mjera-orm.hzz.hr sukladno
uputama.
Novost je da poslodavci koji su
podnijeli zahtjev za očuvanje
radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite imaju
mogućnost zatražiti dodatni iznos
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potpore za nadoknadu dijela ili
svih fiksnih troškova u visini koji utvrdi Ministarstvo financija, Porezna
uprava. Zahtjev je potrebno podnijeti Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi. Po odobrenju
zahtjeva, Zavod će izvršiti isplatu.

2. Oslobađanje
poreza na potrošnju
ili korištenje javnih
površina
Zakonom je omogućeno
djelomično ili potpuno oslobađanje
poreznih obveza poduzetnika koji
su zatvoreni odlukom stožera
za vrijeme trajanja posebnih
okolnosti.
Dopunama Pravilnika o provedbi
Općeg poreznog zakona utvrđen
je rok jedinicama lokalne samouprave do kojeg mogu mijenjati
odluku o lokalnim porezima
najkasnije do 31.01.2021. s primjenom u 2021. Jedinice lokalne
samouprave tako mogu odlukom
privremeno staviti izvan snage
odredbe o porezu na potrošnju
i/ili porezu na korištenje javnih
površina za određene mjesece u
2021. godini, a odluka će biti na
snazi do kraja 2021. godine (primjenjuje se od prvog dana sljedećeg
mjeseca). Porezna uprava će
potom po službenoj dužnosti
otpisati zaduženja s PKK poreznih
obveznika.
Poduzetnici koji su zatvoreni
odlukom Stožera mogu sklopiti
Upravni ugovor u posebnim
okolnostima s nadležnom
Poreznom upravom, radi namirenja poreznog duga za porezne
obveze dospjele za vrijeme trajanja
obustave rada. Porezni obveznik
kojemu su reprogramirane

obveze temeljem predstečajne
nagodbe, predstečajnog sporazuma, stečajnog plana, upravnog
ugovora ili obročne otplate može
podnijeti zahtjev za poček otplate
neplaćenih reprogramiranih
obveza iz navedenih postupaka
koje dospijevaju u vrijeme obustave rada. Za obveze kojima je
odobren poček za vrijeme trajanja
počeka kamata ne teče, a Zahtjev
se može podnijeti najkasnije u
roku od 5 dana nakon prestanka
važenja Odluke Stožera kojom je
obustavljen rad.

elektroničkog sustava najkasnije
31. ožujka 2021. Uvjeti za povrat
PDV-a ostaju isti kao prije.
Zahtjevi za povrat PDV-a koji je
porezni obveznik sa sjedištem u
EU platio u UK nakon prijelaznog
razdoblja moći će se ostvariti u
skladu s postupkom povrata PDVa za treće zemlje. RH i UK potvrdile su uzajamnost na području
povrata PDV-a. UK je potvrdila da
će nastaviti vraćati PDV hrvatskim
tvrtkama i nakon prijelaznog razdoblja.

4. Provjerite koje
3. BREXIT - UK u
sve zahtjeve trebaju
poreznom smislu
postaje treća zemlja dostaviti obveznici
PDV-a do kraja
Završeno je prijelazno razdoblje
za povlačenje UK iz EU, što znači siječnja
da se, od 1. siječnja 2021. u odnosima između EU i UK, primjenjuju
pravila i postupci za oporezivanje, kao između EU i bilo koje treće
zemlje.

Porezni obveznici iz EU će od
sada u poslovima s UK plaćati
PDV pri uvozu, a pri izvozu će obvezan biti carinski postupak. Ako
je prijevoz dobara počeo prije
kraja prijelaznog razdoblja, a dobra su stigla u UK ili EU nakon
prijelaznog razdoblja, vrijedit će
stara pravila, kao da je isporuka
bila u EU.
Sastavni dio Sporazuma o
povlačenju je i Protokol o Irskoj/
Sjevernoj Irskoj, prema kojemu će
se isporuka dobara između EU i
Sjeverne Irske oporezivati isto
kao i prije.
Zahtjevi za povrat PDV-a koji je
porezni obveznik sa sjedištem u
EU platio u UK u razdoblju do 31.
prosinca 2020., podnose se putem

Ako je porezni obveznik u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj
godini obavio isporuke u iznosu
većem od 300.000,00 kuna i time
postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, dužan je
obavijestiti nadležnu ispostavu
Porezne uprave, najkasnije do 15.
siječnja tekuće godine ili do 15og dana u mjesecu, koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio
isporuke u iznosu većem od
300.000,00 kuna.
Ako je porezni obveznik, koji je
po sili zakona bio obvezan upisati
se u registar obveznika PDV-a, u
prethodnoj godini ostvario promet manji od 300.000,00 kuna, te
ne želi i dalje biti upisan u registar obveznika PDV-a, treba podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne
uprave pisani zahtjev do 15.
siječnja tekuće godine.
Porezni obveznik koji je bio obvezan tri kalendarske godine prim-
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jenjivati
redovni
postupak
oporezivanja, nakon isteka navedenog roka može podnijeti
zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a ako vrijednost
njegovih isporuka dobara ili
obavljenih usluga u prethodnoj
kalendarskoj godini nije bila veća
od 300.000,00 kuna. Zahtjev za
izlazak iz registra obveznika PDVa podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.
Tromjesečni porezni obveznici
mogu se odlučiti za mjesečno
podnošenje prijava (razdoblje
oporezivanja je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu), najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Mjesečni porezni obveznici
čija je vrijednost isporučenih
dobara i usluga, uključujući i PDV
u prethodnoj kalendarskoj godini, manja od 800.000,00 kuna,
mogu se odlučiti za tromjesečno
podnošenje prijava (razdoblja
oporezivanja su od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju) najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Porezni obveznici koji
obavljaju transakcije unutar Europske unije ne mogu biti
tromjesečni obveznici PDV-a, već
isključivo mjesečni obveznici PDVa. Porezni obveznici koji tijekom
godine prestaju obavljati transakcije unutar EU ostaju mjesečni
porezni obveznici do kraja tekuće
kalendarske godine.
Porezni obveznici sa sjedištem,
stalnom poslovnom jedinicom,
prebivalištem ili uobičajenim
boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara i usluga
u 2020. godini nije bila veća od
15.000.000,00 kuna bez PDV-a,
koji žele početi primjenjivati

postupak oporezivanja prema
naplaćenim naknadama od 1.
siječnja 2021., moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2021.
dostaviti pisanu izjavu nadležnoj
ispostavi Porezne uprave.

5. Tko i do kada
treba prijaviti
poslovanje s
inozemstvom?
Prema Zakonu o deviznom poslovanju, svi rezidenti su obveznici dostavljanja Godišnjeg izvješća
o prihodima i rashodima od
razmjene usluga s inozemstvom
(US-GP obrazac), ako zadovolje
jedan od sljedećih kriterija:
1. ukupni godišnji prihodi od
usluga obavljenih nerezidentima su najmanje 750.000,00
kuna
2. ukupni godišnji rashodi po
uslugama koje su obavili
nerezidenti iznose najmanje
1.000.000,00 kuna
Rok za dostavu obrasca je 31.
siječnja 2021. godine za prethodnu, a obrazac se može dostaviti
poštom na adresu HNB-a ili
putem e-adrese usluge@hnb.hr

6. Izmjene u iznosima članarina za TZ,
HGK i šume
Hrvatski Sabor donio je Odluku o
proglašenju zakona o izmjenama
i dopunama zakona o članarinama
u turističkoj zajednici, koje vrijede za porezno razdoblje 2021.
godine:
• Obveznici plaćanja članarine
određeni člankom 5. Zakona

plaćaju turističku članarinu po
sljedećim stopama:
Prva skupina 0,14212
(do sada 0,16150)
Druga skupina 0,11367
(do sada 0,12920)
Treća skupina 0,08527
(do sada 0,09690)
Četvrta skupina 0,02842
(do sada 0,03230)
Peta skupina 0,01705
(do sada 0,01938)
• Ministarstvo financija može, na
temelju obavljenog nadzora ili
drugih raspoloživih podataka o
poslovanju obveznika plaćanja
članarine ili na zahtjev obveznika
rješenjem,
izmijeniti
visinu
mjesečnog predujma članarine
od one utvrđene zahtjevom podnesenim Poreznoj upravi.
Odluka o financiranju Hrvatske
gospodarske komore (HGK)
donesena je 7. prosinca 2020.
godine, po kojoj visina mjesečne
HGK članarine iznosi za:
• prvu grupu 42,00 kn
• drugu grupu 1.083,00 kn
• treću grupu 3.973,00 kn
Odlučeno je i da se sve firme, osnovane nakon 1. siječnja 2021.
godine, oslobađaju plaćanja
članarina prve dvije godine poslovanja, dok se tvrtke osnovane
u 2020. godini, oslobađaju
članarine u 2021. godini.
Izmjenama Zakona o šumama,
smanjen je iznos naknade za
korištenje općekorisnih funkcija
šuma za sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na
dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u
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RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji
prihod ili primitak veći od 7,5 milijuna kuna. Naknada se plaća u
iznosu
0,024%
(umjesto
dosadašnjih 0,0265%), od ukupnog prihoda ili ukupnog primitka
tromjesečno i po predaji završnog
računa. Navedene izmjene primjenjuju se za porezna razdoblja
od 01. siječnja 2021.

7. Dopune u
bilješkama uz
godišnje financijske
izvještaje
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i
sadržaju godišnjih financijskih
izvještaja ( NN 144/20 čl 4.), propisuje kada se uz bilancu i račun
dobiti i gubitka (RDG), u skladu s
računovodstvenim propisima prikazuju bilješke, te se bilješke prikazuju redoslijedom kojim su
stavke prikazane u bilanci i
računu dobiti i gubitka. Velikim
poduzetnicima i subjektima od
javnog interesa propisano je i
koje informacije u bilješkama uz
financijske izvještaje moraju objaviti, osim informacija koje se
zahtijevaju prema odredbama

Zakona o računovodstvu, primjenjivim standardima financijskog izvještavanja te ostalim odredbama ovog Pravilnika.

8.Obveze isplatitelja
primitaka tijekom
siječnja
Do 31. siječnja 2021. godine za
2020. godinu, odnosno pri prestanku djelatnosti, isplatitelj primitka je obvezan poreznim obveznicima dati potvrde o visini
pojedinačnih i ukupnih godišnjih
primitaka po osnovi drugog
dohotka.
Za dohodak od imovinskih prava
i dohodak od kapitala isplatitelji
su obvezni dostaviti potvrde
samo na zahtjev poreznih obveznika.
Obrazac JOPPD za neoporezive
primitke, isplaćene u prosincu
2020. godine, a za koje je rok
dostave do 15. siječnja 2021. godine, dostavlja se do 15. siječnja,
ali s oznakom izvješća od
31.12.20., odnosno s oznakom
20366. Ovo ne vrijedi za neoporezive primitke, za koje postoji
obveza predaje JOPPD obrasca
na dan isplate ili najkasnije
sutradan.

9. Kamatna stopa
između povezanih
osoba
Ministarstvo financija objavilo je
kamatnu stopu na zajmove
između povezanih osoba za
2021. godinu koja iznosi 3%.

10. Povećani
iznosi gotovine
u blagajnama
poduzetnika
Pravilnikom o dopuni Pravilnika o
fiskalizaciji u prometu gotovinom, izmijenjeni su iznosi gotovine koje poduzetnik može imati
u blagajni na kraju radnog dana.
Ovisno o veličini firme, blagajnički
maksimum od 1. siječnja je
sljedeći:
• mikro subjekt i fizičke osobe
10.000,00 kn
• mali subjekt 50.000,00 kn
(do sada 30.000,00 kn)
• srednji subjekt 80.000,00 kn
(do sada 50.000,00 kn).
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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.

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

(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

REVIZIJA
POREZNO SAVJETOVANJE
RAČUNOVODSTVENE USLUGE
EU FONDOVI I FINANCIJSKO SAVJETOVANJE
EDUKACIJE

