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Novosti

U OVOM BROJU
PROČITAJTE:
1. HGK oslobađa pojedine tvrtke 		
plaćanja članarine do 30. lipnja
2. Rok za obračun naknada
za šume do 30. lipnja
3. Poduzetnici imaju mogućnost
nadoknade fiksnih troškova
za travanj
4. HZZ potpore za radnike
produžene i na svibanj

www.uhyincroatia.com

uhyincroatia

uhyhbekonom

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. HGK oslobađa
pojedine tvrtke
plaćanja članarine
do 30. lipnja
Privremeno ukidanje članarina za
Hrvatsku gospodarsku komoru
(HGK) vrijedi do 30. lipnja 2021.
godine za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti, objavljene na linku
https://bit.ly/3xHSm2p
HGK je, naime, 13. travnja ove godine donijela Odluku kojom produljuje privremeno ukidanje obveze
plaćanja članarine za tvrtke kojima
je onemogućeno poslovanje, u
periodu od 1. travnja do 30. lipnja
2021. Godine.
U istom periodu, privremeno se
ukida obveza plaćanja članarine
i za sve tvrtke, članice Komore,

sa sjedištem na području Sisačkomoslavačke županije, a kojima je
onemogućeno redovito poslovanje
uslijed posljedica potresa.

2. Rok za obračun
naknada za šume
do 30. lipnja
Zbog posebnih okolnosti pandemije bolesti COVID-19, obračun
naknada za Općekorisne funkcije
šuma (OKFŠ) za 2020. godinu
dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede najkasnije do 30.
lipnja 2021. na adresu p.p. 900,
Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ,
10001 Zagreb ili putem e-pošte
okfs@mps.hr.

3. Poduzetnici
imaju mogućnost
nadoknade fiksnih
troškova za travanj
Koje djelatnosti ostvaruju
pravo na nadoknadu fiksnih
troškova?

•

ugostiteljski objekti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva kojima je obustavljen, odnosno ograničen rad
tako da hranu, piće, napitke i
slastice mogu usluživati samo
na otvorenim terasama ili
drugim otvorenim prostorima
za usluživanje.

•

ovu potporu ne mogu koristiti ugostiteljski objekti
iz skupina »Hoteli«, »Kampovi« i vrste Učenički ili Studentski dom ili Akademis iz
skupine »Ostali ugostiteljski
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objekti za smještaj« kojima je
dopušteno u zatvorenim prostorima usluživati samo goste
koji u njima koriste uslugu
smještaja, odnosno učenike ili
studente.

•

plesne škole kojima je obustavljen rad

•

organizatori radionica, osim
dječjih igraonica i radionica
koje se mogu održavati uz strogo pridržavanje propisanih
epidemioloških mjera

Koji su uvjeti za ostvarivanje
nadoknade fiksnih troškova
za travanj 2021.?
Svim poduzetnicima kojima je
Odlukama Stožera civilne zaštite
RH na dan 1. travnja 2021. bio
obustavljen ili ograničen rad nadoknadit će se svi ili dio fiksnih
troškova za travanj 2021. godine.
Pravo na nadoknadu imaju poduzetnici kojima je pad prihoda/
primitaka u travnju 2021. godine
u odnosu na travanj 2019. godine
bio najmanje 60%.

Poduzetnici koji su započeli s radom nakon travnja 2019. godine
ostvaruju pravo na nadoknadu
fiksnih troškova, ako im je pad
prihoda/primitaka u travnju 2021.
godine u odnosu na studeni 2020.
godine bio najmanje 60%.
Ako su poduzetnici započeli s radom u prosincu 2020. ili u 2021.
godini, ne ostvaruju pravo na
nadoknadu fiksnih troškova jer
ne postoji razdoblje za usporedbu radi izračuna pada primitaka/
prihoda.
Za poslodavce koji imaju pad prihoda/primitaka od 60% do 90%
nadoknadit će se fiksni troškovi
poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji imaju pad prihoda/primitaka iznad
90% nadoknadit će se fiksni
troškovi poslovanja u cijelosti.
Poduzetnicima koji su u sustavu
PDV-a priznaje se iznos troškova
bez PDV-a.
Pravo na nadoknadu fiksnih
troškova za poslovni prostor ne
mogu ostvariti poduzetnici koji
nisu obavljali djelatnost u spomenutom poslovnom prostoru

tijekom studenog 2020.
Poduzetnici su dužni platiti fiksne troškove u roku od 8 dana od
primitka sredstava, ako navedene
račune nisu prethodno platili.
Poduzetnici za koje su od strane
nadležnih tijela počevši od
ožujka 2021. pokrenute radnje za
utvrđenje prekršaja koji se odnose
na obvezu izdavanja i fiskaliziranja računa ili radi kršenja odluka
Stožera civilne zaštite nemaju pravo na nadoknadu fiksnih
troškova od mjeseca pokretanja
radnje za utvrđenje prekršaja do
kraja 2021. godine.
Koji su rokovi i načini predaje
Zahtjeva?
Popunjen Zahtjev se podnosi
nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna u
roku od 15. svibnja 2021. do 15.
lipnja 2021. godine.
Za one poduzetnike koji nisu
korisnici sustava ePorezna postoji mogućnost slanja Zahtjeva
korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.
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4. HZZ potpore za
radnike produžene i
na svibanj

temeljem predaje PDV obrasca
za svibanj 2021. i svibanj 2019.
Poreznoj upravi.

HZZ je produžio mjeru - Potpora za očuvanje radnih mjesta u
djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane
potresom i na svibanj.

Zahtjevi za potporu za travanj
zaprimaju se od 24. travnja do
zaključno 23. svibnja 2021., a
za zahtjeve zaprimljene od 24.
svibnja do zaključno 23. lipnja
2021., odobravat će se potpora
za svibanj 2021.

Kriterij za ostvarivanje potpore
je pad prihoda/primitaka u razdoblju od 01. travnja 2020. do
30. rujna 2020., u odnosu na
isto razdoblje 2019. godine i to
temeljem predaje PDV obrasca
za spomenute mjesece.

Poslodavci koji su registrirali
djelatnost i izvršili prijavu na
HZMO do 31. siječnja 2021. mogu
koristiti potporu za svibanj.
Potpora za svibanj se može koristiti za radnike zaposlene najkasnije do 30. travnja 2021.

Alternativno, ako poslodavci
traže potporu za svibanj trebat
će dokazati da su u svibnju 2021.
imali pad prihoda/primitaka
u odnosu na svibanj 2019. i to

Tromjesečni obveznici PDV-a
trebaju dokazati pad prihoda/
primitaka kumulativno za drugo
i treće tromjesečje 2020. ili
četvrto tromjesečje 2020. ili prvo

tromjesečje 2021., u odnosu na
isto razdoblje 2019. i to temeljem
predaje PDV obrasca za spomenute mjesece ako traže potporu
za travanj i svibanj.
Tromjesečni
obveznici
PDVa koji su osnovani u četvrtom
tromjesečju 2019. i kasnije te iz
tog razloga nemaju podatke za
usporedbu po ni jednom od navedenih kriterija trebaju dokazati
pad prihoda/primitaka za prvo
tromjesečje 2021. u odnosu na
četvrto tromjesečje 2020.
Oni poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu
PDV-a u usporedivim razdobljima
trebaju dokazati pad prihoda/
primitaka na temelju tablice pada
prihoda/primitaka.

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

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

REVIZIJA
POREZNO SAVJETOVANJE
RAČUNOVODSTVENE USLUGE
EU FONDOVI I FINANCIJSKO SAVJETOVANJE
EDUKACIJE

