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PROČITAJTE:
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do kraja lipnja
Rok za prijavu konsolidacije
Rokovi za podnošenje porezne 		
prijave te GFI-a
HZZ potpora za radnike i u lipnju
Mjera „Nadoknada fiksnih 		
troškova“ se nastavlja i dalje
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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. Plan korištenja
godišnjeg odmora
do kraja lipnja
Poslodavci trebaju najkasnije do
30.lipnja tekuće godine donijeti Plan (raspored) korištenja
godišnjih odmora koji je u skladu
s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i
Zakonom o radu.
Ukratko, poslodavci trebaju pripremiti dokument s popisom radnika i datumima njihovih planiranih godišnjih odmora, s tim da se
plan može naknadno mijenjati ili
dopunjavati, ovisno o promjenama
u planiranju radnika ili poslodavca.

2. Rok za prijavu
konsolidacije
Poduzetnici (matična društva)
koji primjenjuju Zakon o
računovodstvu prijavljuju Registru
godišnjih financijskih izvještaja
obvezu konsolidacije najkasnije
do 30. lipnja 2021. godine.
Pojašnjenja radi, financijska
izvješća za 2020. godinu trebaju
se predati sukladno Pravilniku
o rokovima predaje financijskih
izvještaja i računovodstvene
dokumentacije u posebnim okolnostima, odnosno u identičnim
rokovima, kao što je to bio slučaj
s predajom financijskih izvješća
za 2019. godinu.

3. Rokovi za
podnošenje
porezne prijave
te GFI-a
Produžen je rok za podnošenje
porezne prijave do 30.06.2021.
godine, a navedeni rok odnosi
se i na sve druge obrasce koji se
podnose uz Prijavu poreza na
dobit (PD obrazac), a to su:

•

TZ – Osnovicu za obračun
turističke članarine za pravne/
fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit
čine svi prihodi koje te pravna
osoba ostvaruje pružanjem
ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno
povezanih djelatnosti na
području lokalne turističke
zajednice. Djelatnosti za koje
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se plaća članarina i stope za
obračun definirane su Zakon
o članarinama u turističkim
zajednicama.

•

•

OPZ STAT – statističko izvješće
o dospjelim, a nenaplaćenim
potraživanjima koji služi za evidentiranje svih nenaplaćenih
računa do 31.12.2020. godine.
Obveznici su svi porezni obveznici u sustavu PDV-a koji
na dan sastavljanja izvještaja
imaju evidentirana dospjela, a
nenaplaćena potraživanja te
su spomenuti obveznici dužni
predati izvještaj putem sustava ePorezna.
PD IPO - Izvješće o poslovnim
događajima s povezanim
osobama za razdoblje od
01.01.-31.12.2020. dostavlja
se uz Poreznu prijavu poreza
na dobit putem sustava ePorezna. Obrazac je potrebno
dostaviti ukoliko u poslovnim
knjigama 2020. godine imate
iskazan poslovni događaj s
povezanim osobama, a pove-

zanim osobama se smatraju
osobe definirane iz čl. 13. st.
2. Zakona o porezu na dobit
i čl. 49. Općeg poreznog zakona. Obrazac PD-IPO sastoji
se od četiri dijela : I.1. Obveze
prema povezanim osobama
po osnovi primljenih zajmova
i kredita, I.2. Potraživanja od
povezanih osoba po osnovi
danih zajmova i kredita, II.1.
Obveze prema povezanim osobama po osnovi nabave roba
i usluga, II.2. Potraživanja od
povezanih osoba po osnovi
isporuke roba i usluga.
Upozoravamo da se produljenje
roka ne odnosi na porezne
obveznike kojima je porezno razdoblje različito od kalendarske
godine, a ni 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).

Obveze koje se utvrđuju na
temelju Prijave poreza na dobit
te obrazaca i izvješća koja se uz
ovu prijavu podnose, dospijevaju
30. lipnja 2021. godine.
Podsjećamo da su zbog posebnih
okolnosti produženi i rokovi za
predaju Godišnjeg financijskog
izvještaja za 2020. godinu i to :
•

Rok za podnošenje financijskih izvještaja (GFI-POD) za
statističke potrebe je do 30.
lipnja 2021. godine.

•

Rok za podnošenje financijskih
izvještaja (GFI-POD) za javnu
objavu je do 31. kolovoza 2021.
godine za poduzetnike kojima
je poslovna godina jednaka
kalendarskoj

Također je rok za predaju obrasca
OKFŠ (Obračun naknada za šume)
prolongiran do 30.06.2021. godine
kao i rok za Prijavu poreza na dobit.
Obračun naknade se dostavlja na
adresu p.p. 900, Ministarstvo poljoprivrede, OKFŠ, 10001 Zagreb ili
putem e-pošte okfs@mps.hr.

www.uhyincroatia.com

4. HZZ potpora za
radnike i u lipnju
HZZ je objavio uvjete za ostvarivanje prava na potporu za
očuvanje radnih mjesta – lipanj
2021., a zahtjevi za potporu
za lipanj mogu se predati od
24.06.2021. do 23.07.2021. godine putem on line aplikacije na
web adresi mjera-orm.hzz.hr.
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 lipanj
2021. godine u odnosu na lipanj
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 2019. 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.
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.
Poslodavci koji su osnovani nakon
1. veljače 2020. godine, trebaju

dokazati pad prihoda/primitaka
u mjesecu za koji traže potporu u
odnosu na rujan 2020. godine ili
prvi cjeloviti kalendarski mjesec
poslovanja. Također, poslodavci
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.
Mjeru lipanj 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.
siječnja 2021. godine također
mogu koristiti mjeru, kao i poslodavci za radnike zaposlene do
31.05.2021. godine.
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 lipanj 2021.
Pravne osobe u sustavu sporta
ne trebaju dokazati da su imali
pad prihoda/primitaka te mogu
koristit potporu za lipanj 2021.
godine.

5. Mjera „Nadoknada fiksnih troškova“
se nastavlja i dalje
Nastavlja se mjera nadoknade
dijela ili svih troškova u djelatnostima pogođenim koronavirusom.
Odluka se, dakle, odnosi na poduzetnike kojima je rad obustavljen ili ograničen tijekom svibnja 2021., a potporu poduzetnici
mogu ostvariti, ako imaju pad
prihoda/primitaka najmanje
60% u odnosu na svibanj 2019.
Iznos fiksnih troškova nadoknadit će se razmjerno padu prihoda/
primitaka s tim da će poduzetnici
s padom prihoda od 90% moći
ostvariti nadoknadu svih fiksnih
troškova.
Zahtjev za nadoknadu dijela ili
svih fiksnih troškova za svibanj
2021. podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem
sustava ePorezna, od 15. lipnja
2021. do 15. srpnja 2021. godine.
Poduzetnici koji nisu korisnici
ePorezne dostavljaju popunjen
Zahtjev putem servisa Porezne
uprave „Pišite nam“.
Detaljni uvjeti i način ostvarivanja potpore propisani na stranicama Porezne uprave na linku:
Uputa_fiksni_troskovi_
svibanj_2021 (porezna-uprava.
hr).
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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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