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Otpisuje se porezni dug
do 10 kuna
Donacije područjima pogođenima
potresom oslobođene PDV-a
Država pokriva fiksne troškove za
prosinac - siječanj
Godišnja prijava poreza
na dohodak
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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.
v

v

v

Sve sto uspjesnom
poslovanju treba!

1. Privremeno
ukidanje plaćanja
članarine HGK
Zbog katastrofe uzrokovane razornim potresom 29. prosinca
2020. godine, s epicentrom u blizini
Grada Petrinje, privremeno se
ukida obveza plaćanja članarine
za članice Hrvatske gospodarske komore (HGK) sa sjedištem
na području Sisačko-moslavačke
županije, kojima je onemogućeno
redovito poslovanje uslijed posljedica potresa.
Poduzetnici sa sjedištem na
području Karlovačke i Zagrebačke
županije, kojima je zbog nastanka štete prouzročene potresom onemogućeno redovito poslovanje, bit će oslobođeni plaćanja
članarine za utvrđeno razdoblje na
temelju odobrene prijave o posto-

janju štete od prirodne nepogode.
Također, uslijed izmjene Odluke
Stožera civilne zaštite RH o nužnim
epidemiološkim mjerama kojima
se ograničavaju okupljanja i uvode
druge nužne epidemiološke mjere
i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem
okupljanja od 8. siječnja 2021. godine te se mjere nastavljaju primjenjivati do 31. siječnja 2021. godine, privremeno se ukida obveza
plaćanja članarine za članice HGK
koje obavljaju djelatnosti iz Odluke
o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. utvrđene
Prilogom I. ove Odluke.
Prethodno navedene Odluke se
primjenjuju od 1. siječnja 2021.
godine do 31. ožujka 2021. godine.

2. Otpisuje se
porezni dug do
10 kuna
Dospjeli porezni dug poreza po
pojedinoj vrsti poreza, koji na
dan 31. prosinca 2020. godine ne
prelazi iznos od deset kuna, biti
će otpisan po službenoj dužnosti.
Porezna Uprava izvršiti će otpis
duga do 15. veljače tekuće
godine za prethodnu kalendarsku
godinu. Kod primjene carinskog
zakonodavstva, Carinska uprava
kao porezno tijelo, izuzima se
iz obveze otpisa neznatnog
poreznog duga prema odredbama ovog članka.
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3. Donacije
područjima
pogođenima
potresom
oslobođene PDV-a
Porezni obveznici oslobođeni su
plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, za pomoć
područjima pogođenima potresom.
Izmjenama pravilnika o Općem
poreznom Zakonu definirano je
kako se oslobođenje primjenjuje
za obveze i isporuke pristigle i
obavljene do kraja 2021. godine.
Porezni obveznik je dužan u svom
knjigovodstvu
osigurati
sve
potrebne podatke o prethodno
obavljenim isporukama te dokumentaciju koja će se smatrati vjerodostojnom.
Iznimno od posebnog propisa o
oporezivanju dobiti porezno
priznatim rashodima smatraju se i
sve donacije dane pravnim ili
fizičkim osobama koje se odnose
na otklanjanje posljedica potresa. Također, porezno priznatim
izdacima koji ne uvećavaju osobni
odbitak smatraju se i sve donacije
dane pravnim ili fizičkim osobama koje se odnose na otklanjanje posljedica potresa.
Porezni obveznik u svom knjigovodstvu treba osigurati sve
potrebne podatke o danim
donacijama te dokumentaciju
koja će se smatrati vjerodostojnom.
Prethodno
navedene
odredbe se primjenjuju prilikom
podnošenja godišnjih prijava
poreza na dohodak i dobit za
2020. i 2021. godinu za donacije
dane do 31. prosinca 2021. godine.

4. Država pokriva i
fiksne troškove za
prosinac-siječanj
Poduzetnicima kojima je rad
obustavljen Odlukom Stožera
civilne zaštite od 27. studenog
2020. nadoknaditi će se svi ili dio
plaćenih fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. godine.
Pravo na naknadu imaju poduzetnici koji su ostvarili najmanje 60% pada prihoda/primitaka u
mjesecu prosincu 2020. godine u
odnosu na prosinac 2019. godine.
Poduzetnicima koji su započeli s
radom u 2020. godini mogu ostvariti pravo na naknadu ukoliko
im je pad primitaka/prihoda u
mjesecu prosincu 2020. godine u
odnosu na studeni 2020. godine
bio najmanje 60%.
https://bit.ly/3cFhdf3
Poduzetnicima koji su ostvarili
pad prihoda/primitaka od 60%
do 90% nadoknaditi će se plaćeni
iznos fiksnih troškova razmjerno
padu prihoda/primitaka, a oni
koji su imali pad iznad 90% nadoknaditi će se plaćeni fiksni
troškovi u cijelosti.
Fiksni troškovi poslovanja
uključuju:

•

mjesečni trošak najma, zakupa
odnosno koncesijske naknade
poslovnog prostora u kojem se
obavlja djelatnost,

•

trošak obvezne pričuve,

•

mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće
naknade, plin, troškovi vezani
uz korištenje toplinarske mreže
i odvoz komunalnog otpada,

•

trošak komunalne naknade,

•

mjesečni trošak direktne
spomeničke rente,

•

mjesečna pristojba HRT-a,
mjesečna naknada za javno
korištenje glazbe, mjesečna
pretplata na dnevne, tjedne i
mjesečne tiskovine,

•

mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,

•

mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i

•

1/12 iznosa godišnje naknade
za priređivanje igara na sreću
u casinima, na automatima i
igre klađenja, izuzev godišnje
naknade za internet klađenja
i internet casina.

Način ostvarivanja prava
Zahtjev se podnosi poreznoj upravi putem aplikacije ePorezna
najkasnije do 15. veljače 2021. godine. Poduzetnici koji ne koriste
aplikaciju ePorezna popunjeni
Zahtjev dostavljaju putem servisa
porezne uprave „Pišite nam“.
Ukoliko Zahtjev poduzetnika
bude prihvaćen dobiti će poruku
u sustavu ePorezna da je Zahtjev
odobren, a isplate će vršiti Hrvatski zavod za zapošljavanje do kraja
mjeseca veljače na naznačeni
račun u Zahtjevu.
Novi paket mjera (siječanj) za
nadoknadu dijela ili svih plaćenih
fiksnih troškova
Poduzetnicima kojima je Odlukom stožera civilne zaštite od 08.
siječnja 2021. godine produžena
mjera obustave rada ostvaruju
pravo na nadoknadu svih ili dijela
fiksnih troškova, ako su ostvarili
najmanje 60% pada prihoda/
primitka u mjesecu siječnju 2021.
godine u odnosu na siječanj 2020.
godine. Poduzetnici koji su
započeli s radom u 2020. godini
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imaju pravu na mjeru ukoliko su
ostvarili pad prihoda/primitaka u
mjesecu siječnju 2021. godine u
odnosu na studeni 2020. godine
najmanje 60%.
U odnosu na mjeru za prosinac u
mjeri za siječanj poduzetnici su
dužni u roku od 8 dana od isplate
nadoknade podmiriti račune
(ukoliko to nisu napravili prije
predaje Zahtjeva), a u fiksne
troškove koji će se nadoknađivati
uvršten je i mjesečni trošak softverske opreme za fiskalizaciju.
Mjera za siječanj može se odobriti
i poduzetnicima koji su blokirani
ukoliko udovoljavaju kriterijima
za dobivanje potpore. Poduzetnik
treba imati otvoren zaštićeni
račun za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na
kojima je ovrha ograničena.
Naime, sredstva koja se isplaćuju
iz mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenim Koronavirusom (COVID - 19), a koju isplatu vrši
Hrvatski zavod za zapošljavanje,
u cijelosti su izuzeta od ovrhe,
sukladno članku 172. točka 16.
Ovršnog zakona.
Zahtjev se podnosi poreznoj upravi putem aplikacije ePorezna
od 15. veljače 2021. do 15. ožujka
2021. godine. Poduzetnici koji ne
koriste aplikaciju ePorezna popunjeni Zahtjev dostavljaju putem
servisa porezne uprave „Pišite
nam“.

5. Godišnja prijava
poreza na dohodak
Svi porezni obveznici koji imaju
obvezu podnošenja godišnje
porezne prijave (Obrazac DOH)
za 2020. ili koji žele podnijeti
zahtjev za priznavanje prava u
posebnom postupku (Obrazac
ZPP-DOH) mogu ih podnijeti najkasnije do 01.03.2021. Podnošenje
je omogućeno putem sustava
ePorezna ili nadležne ispostave
Porezne uprave prema prebivalištu
odnosno uobičajenom boravištu.
Na stranicama porezne uprave je
dostupan informativni kalkulator
razlike povrata/isplate godišnjeg
poreza na dohodak.
Obveznici godišnje porezne
prijave, odnosno podnošenja
Obrasca DOH su:

•

porezni obveznici koji su u
poreznom razdoblju ostvarili dohodak od samostalne
djelatnosti

•

porezni obveznici - rezidenti za
dohodak od nesamostalnog
rada koji ostvare kao članovi
posade broda u međunarodnoj
plovidbi neovisno o broju
dana provedenih na brodu u
međunarodnoj plovidbi.

Obrazac ZPP-DOH mogu podnijeti
svi porezni obveznici kao obrazac
za priznavanjem posebnih prava
u posebnom postupku kako bi
umanjili svoju godišnju obveznu
poreza na dohodak iskoristivši
propisana prava na umanjenje dohotka. Pravo se ostvaruje
temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže,
a bitni su za utvrđivanje prava na:

•

Dio osobnog odbitka za
uzdržavane članove/djecu

•

Dio osobnog odbitka za invalidnost

•

Umanjenje porezne za dohodak od nesamostalnog rada po
osnovi prebivališta na potpomognutom području

•

Dio osobnog odbitka za
plaćene doprinose za zdravstveno u tuzemstvu ili dana darovanja

Obrazac podnose i porezni
obveznici koji:

•

koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane
članove uže obitelji i/ili djecu

•

koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im
se uračuna u tuzemnu poreznu
obvezu

•

koji žele isplatu povrata više
plaćenog poreza na određeni
račun (ukoliko ih ima više)

•

nasljednici koji podnose
godišnju poreznu prijavu u
ime umrle osobe.

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

