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odmor, apartmana i plovila 		
priznati svi troškovi za
2020. godinu
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Nema više pečata na
Potvrdi o plaći
HZZ mjere ožujak-travanj 2021.
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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. Rokovi za
podnošenje
poreznih prijava
za 2020.
Rokovi za podnošenje prijave
poreza na dobit za 2020. godinu
izmijenjeni su novim dopunama
Pravilnika o provedbi Općeg
poreznog zakona. Prijava se podnosi Poreznoj upravi najkasnije do
30. lipnja 2021.
Navedeni rok odnosi se i na sve
druge obrasce koji se podnose uz
Prijavu poreza na dobit, odnosno
za sve obrasce kojima je rok prijave
jednak kao rok prijave za obrazac
PD (TZ, OPZ-STAT1, PD-IPO, itd).
Bitno je naglasiti da produljenje
roka ne odnosi se na porezne obveznike kojima je porezno razdo-

blje različito od kalendarske godine
i na one obveznike kojima Prijava
poreza na dobit ne dospijeva 4
mjeseca nakon isteka poreznog
razdoblja (u slučaju likvidacije,
stečaja, statusnih promjena - rokovi za podnošenje Prijave poreza
na dobit su kraći).

2. Rokovi za
plaćanje poreza na
dobit i predujmova
poreza na dobit
Obveze za uplatu/povrat koje se
utvrđuju na temelju Prijave poreza
na dobit za 2020. godinu dospijevaju na naplatu 30. lipnja 2021.
godine.
Nadalje, do 30. lipnja 2021. godine
neće se mijenjati ni utvrđeni iznosi

predujmova poreza na dobit (po
poreznoj prijavi za 2019.) osim
na zahtjev poreznog obveznika
sukladno posebnom propisu o
oporezivanju dobiti.
Dakle, svi poduzetnici koji su
Prijavu poreza na dobit za 2020.
predali do 12. ožujka (obzirom
da su sve navedene promjene
stupile na snagu 13. ožujka) novi
predujam poreza na dobit koji je
utvrđen u tom PD obrascu plaćaju
do kraja travnja. Međutim, oni
porezni obveznici koji poreznu
prijavu budu predavali poslije 12.
ožujka plaćati će i dalje “stare”
predujmove (po obračunu za
2019.) do 30. lipnja. Ako iz
novog PD obrasca (za 2020.) proizlazi manji predujam za 2021. u
odnosu na “stari”, mogu podnijeti
Poreznoj upravi zahtjev za umanjenje predujmova.
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3. Iznajmljivačima
kuća za odmor,
apartmana i plovila
priznati svi troškovi
za 2020. godinu
Bez obzira na visinu ostvarenog
prihoda, obveznici poreza na
dobit koji iznajmljuju apartmane i
kuće za odmor i/ ili imaju plovila
za prijevoz mogu za 2020. godinu
priznati sve troškove na osnovi
korištenja te imovine.
U uobičajenim okolnostima,
porezni obveznici u sustavu poreza na dobit moraju ostvariti prihode u visini najmanje 5%
nabavne vrijednosti kuće za odmor i apartmana ili 7% nabavne
vrijednosti plovila, kako bi im svi
povezani troškovi bili porezno
priznati. Posljednjim dopunama
Pravilnika o provedbi Općeg
poreznog zakona stavljene su izvan snage prethodne odredbe te
se za 2020. godinu neće primjenjivati prilikom utvrđivanja obveze
poreza na dobit!
Bez obzira što se propisana razina
ostvarenog prihoda od 5 % i 7 %
nabavne vrijednosti ne primjenjuje za 2020. godinu, potrebno je
uz prijavu poreza na dobit za
2020. godinu dostaviti pregled
podataka za pojedino sredstvo
odnosno imovinu.

4. HGK nastavlja s
privremenim ukidanjem članarina
Hrvatska gospodarska komora
(HGK) je 18. ožujka donijela Odluku kojom se produljuje privremeno ukidanje obveze plaćanja
članarine za tvrtke kojima je
onemogućeno poslovanje. Odluka se primjenjuje od 1. do 31.
ožujka za članice HGK. Odluka
se odnosi na poduzetnike koje
obavljaju sljedeće djelatnosti
objavljene na linku: https://bit.
ly/2PNRwiY

5. Naknade i rokovi
za predaju obrasca
šuma
Prema Zakonu o šumama, za 2020.
godinu, obveznici plaćanja naknade za korištenje općekorisnih
funkcija šuma su pravne i fizičke
osobe koje su obveznici poreza
na dobit te fizičke osobe obveznici poreza na dohodak, a u
RH obavljaju registriranu djelatnost te ostvaruju ukupni godišnji
prihod ili primitak veći od 3 milijuna kuna. Naknada se plaća u
visini od 0,0265% od ukupnog
prihoda ili primitka te se uplaćuje
tromjesečno u državni proračun i
u roku od osam dana od trenutka
kada je obračun postao konačan.
Obračun naknade se dostavlja do
30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu na
adresu p.p. 900, Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ, 10001 Zagreb
ili putem e-pošte okfs@mps.hr.
Bitno je naglasiti da se produljenje rokova za predaju financijskih
izvještaja ne može primijeniti za
obračun šuma.

Prema Zakonu o šumama za
razdoblje od 1. siječnja 2021.
obveznici plaćanja naknade za
korištenje općekorisnih funkcija
šuma su sve pravne i fizičke osobe
koje su obveznici poreza na dobit
te fizičke osobe koje su obveznici
poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod
i primitak veći od 7.500.000,00
kuna, a nova stopa za obračun
iznosi 0,024%.

6. Do kraja travnja
rok za predaju
godišnjeg izvještaja
o kreditima u
inozemstvu
Sve tvrtke koje su u 2020. godini
imale dug ili potraživanja od kredita u inozemstvu i nisu bile obvezne dostaviti mjesečni izvještaj
trebaju dostaviti Godišnje
izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom do 30.
travnja. 2021.
Izvještaj GOD-INOK se iskazuje
u kunama, primjenom srednjeg
tečaja HNB-a se treba iskazati ukupno stanje duga i potraživanja
po glavnici i obračunatoj nedospjeloj kamati za 2019. i 2020. godinu.
Rok za dostavu izvještaja HNB-u
je do 30. travnja za prethodnu
godinu te se izvještaj predaje
HNB-u poštom ili putem e-maila
(inodug@hnb.hr).
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7. Nema više pečata
na Potvrdi o plaći
Na stranicama HZZO-a je objavljen novi, izmijenjeni obrazac
Potvrda o plaći, čija je primjena
počela 11. ožujka 2021. https://
bit.ly/39BcCrQ
Promjene su formalne, točnije na
prvoj stranici obrasca izbačen je
dio „M.P“ pod kojim se stavljao
pečat poslodavca te je dio „Potpis odgovorne osobe“ promijenjen u „Ime i prezime/OIB odgovorne osobe“.

8. HZZ mjere
ožujak-travanj 2021.
HZZ je objavio uvjete za ostvarivanje prava na potporu za
očuvanje radnih mjesta – ožujak
-travanj 2021. Mjeru ožujaktravanj mogu koristiti poslodavci
iz prihvatljivih sektora, svi poslodavci obuhvaćeni odlukama
Stožera i koji su zatvoreni odlukom epidemiologa, mikropoduzetnici bez obzira na djelatnost, poslodavci s područja na
kojima je proglašena katastrofa
uzrokovana potresom i pravne
osobe u sustavu sporta. Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost
i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 31.12.2020.
godine mogu koristiti mjeru.
Navedena potpora za ožujak
može se dobiti za radnike zaposlene do 28.02.2021. godine, potpora za travanj može se dobiti za
radnike zaposlene do 31.03.2021.
godine.
Potpora će se odobravati u ovisnosti o padu prihoda/primitaka u
razdoblju travanj-rujan 2020. godine u odnosu na travanj-rujan
2019. godine ili padu prihoda/
primitaka u razdoblju ožujak
2021. godine u odnosu na ožujak

2019. godine odnosno padu prihoda/primitaka u razdoblju travanj 2021. godine u odnosu na
travanj 2019. godine. Ukoliko je
poslodavac osnovan nakon 1.
travnja 2019. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u
mjesecu za koji traže potporu u
odnosu na rujan 2020. godine, a
u slučaju da je osnovan nakon 1.
listopada 2020. godine treba dokazati pad prihoda/primitaka u
mjesecu za koji traže potporu u
odnosu na siječanj 2021. godine.
Novost u odnosu na prethodne
mjere je za poslodavce koji su osnovani nakon 1. travnja 2019. godine, a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja
prihoda te iz tog razloga nemaju
podatke za usporedbu po ovim
kriterijima, trebaju dokazati da
su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u
odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz
poslodavci su dužni dostaviti prvi
izdani račun.
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 kojima je na bilo koji
način ograničen rad Odlukama
Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica
lokalne samouprave), ili su poslovno povezani s poslodavcima
kojima je zatvorena djelatnost
moraju dokazati da su imali pad
prihoda/primitaka te mogu koristit potporu samo za mjesec u kojem im je rad ograničen sukladno
gore navedenoj odluci.
Poslodavci koji su osnovani nakon 1. listopada 2020. godine, a

u siječnju 2021. su bili zatvoreni
Odlukom Stožera civilne zaštite
(nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), ne
trebaju dokazati da su imali pad
prihoda/primitaka te mogu koristiti potporu za ožujak i travanj u
iznosu 4.000,00 kuna po radniku
koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po
radniku prema broju sati rada u
nepunom radnom vremenu.
Poslodavci s područja pogođenih
potresom na području Sisačkomoslavačke, Zagrebačke i
Karlovačke županije ne trebaju
dokazati da su imali pad prihoda/
primitaka te mogu koristit potporu za ožujak i travanj 2021.
Pravne osobe u sustavu sporta
bez obzira na pad prometa mogu
dobiti 4.000,00 kuna po radniku
koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po
radniku prema broju sati rada 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
ukoliko 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 ožujak
mogu se predati do 23.04.2021.,
dok za travanj se mogu predati
do 23.05.2021. godine. Zahtjevi se
predaju putem on line aplikacije
na web adresi mjera-orm.hzz.hr
sukladno dostupnim uputama.

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
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