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Novosti

U OVOM BROJU
PROČITAJTE:
1. Financijski izvještaji trebaju

biti predani
FINI najkasnije do 30. lipnja
2. Snižena zatezna kamatna stopa za
plaćanja u prvih šest mjeseci 2022.
3. Helena Budiša - prva žena na čelu
HUP-a Dalmacije
4. UHY RADIONICA: Izradite
financijske izvještaje i PD
za 2021. godinu bez greške

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!

statističke i druge potrebe
(bilanca, račun dobiti i gubitka, dodatni podaci)

1. Financijski izvještaji
trebaju biti predani
FINI najkasnije do 30.
lipnja
Produženi rokovi za slanje godišnjih
financijskih izvještaja koji su vrijedili tijekom pandemije, u posljednje dvije godine, više se ne
primjenjuju.
Poduzetnici i računovođe sada
trebaju slijediti „stara pravila“ za
predaju financijskih izvještaja, što
u praksi znači:
•

do 30.4.2022. dostaviti
FINI financijske podatke za

•

do 3 0.6 . 2022 . pre dati
godišnje financijske izvještaje
za potrebe javne objave s
godišnjim izvješćem (veliki i
srednji), revizorskim izvješćem
(obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom
o utvrđivanju GFI i odlukom o
podjeli dobiti/pokriću gubitka

•

do 30.9.2022. priložiti konsolidirani godišnji financijski
izvještaji s konsolidiranim
godišnjim izvješćem, revizorskim izvješćem i drugim
propisanim izvještajima

Unatoč zahtjevima i apelima
računovođa i poduzetnika da i u
2022. godini vrijede produženi rokovi za dostavu godišnjih izvještaja

o poslovanju firmi, 3. ožujka je
aktiviran Pravilnik o prestanku
važenja Pravilnika o rokovima
predaje financijskih izvještaja i
računovodstvene dokumentacije
u posebnim okolnostima.
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2. Snižena zatezna
kamatna stopa za
plaćanja u prvih
šest mjeseci 2022.
Od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.
primjenjuje se niža stopa zatezne
kamate u visini od 7,49% (ranije
7,61%) na:
•

•

na poslovne transakcije
između poduzetnika odnosno
između poduzetnika i osobe
javnog prava u skladu sa
Zakonom o financijskom
poslovanju i predstečajnoj
nagodbi
na odnose iz trgovačkih
ugovora i ugovora između
trgovca i osobe javnog
prava u skladu sa Zakonom
o obveznim odnosima

Snižena je i zatezna kamatna
stopa na 5,49% (ranije 5,61%), i
za zakašnjenje građana i trgovaca
u plaćanju poreza, carina, pristojbi, doprinosa, kazni za porezne
prekršaje i ostalih javnih davanja.

Dalmacije i povjerili joj lidersku
poziciju u nadolazećim, ekonomski i politički izazovnim vremenima.

Osnivačica i glavna partnerica u
UHY tvrtkama za računovodstvo,
reviziju, poslovno savjetovanje i EU
fondove Helena Budiša je izabrana
za predsjednicu Hrvatske udruge
poslodavaca - ogranak Dalmacija.

„Poduzetnike u sljedećem razdoblju čeka izazov uvođenja EUR-a,
izmjena preko 200 zakona i
provedba Natječaja za oporavak
i otpornost. Veliki napori svih
angažiranih u HUP-u su usmjereni na izmjene u svim segmentima
poslovanja, prvenstveno Zakona
o radu i porezne reforme. Želimo
ispregovarati bolje uvjete i za zaposlenike i poslodavce, te se nadam se da ćemo uspjeti napraviti
promjene koje svi priželjkujemo“
- optimistično je nakon izbora kazala čelnica HUP-a Dalmacije.

Poduzetnici su prepoznali njene
poslovne rezultate i dugogodišnji
angažman u vodstvu HUP-a

Novo predsjedništvo na čelu s
Helenom Budiša i dopredsjednicima Dario Mamić (Tommy) i Mateo

3. Helena Budiša prva žena na čelu
HUP-a Dalmacije

www.uhyincroatia.com
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Perak (Profico), najavilo je promjene koje će dovesti do “promocije
poduzetništva i boljeg pozicioniranja poduzetnika“.
Više o Izbornoj Skupštini HUP-a
Podružnice Dalmacija održanoj
23. veljače 2022. i ciljevima novog
vodstva pročitajte na linku: https://
bit.ly/35mw2BQ.

4. UHY RADIONICA:
Izradite financijske
izvještaje i PD za
2021. godinu bez
greške
Riješite sve dileme i konkretne
probleme pri sastavljanju
financijskih izvještaja i saznajte kako se računovodstveno
pripremiti za dolazak EUR-a
na UHY radionici 16. ožujka

u Splitu. Pripremite pitanja,
ponesite vlastite bruto bilance
i PD obrasce za raspravu jer
podučavamo na stvarnim
primjerima.

Sadržaj interaktivne radionice:
•

računovodstvene novosti
za 2022. godinu

•

priprema bruto bilance za
sastavljanje financijskih
izvještaja i sastavljanje
financijskih izvještaja

•

porezne aktualnosti u
2022. godini

•

PD obrazac za 2021.
godinu

•

Pitanja iz prakse

Kome je radionica namijenjena?
- računovođama koji će na
stvarnim primjerima naučiti na
što trebaju paziti i kako pravilno
izraditi financijske izvještaje
Tko su predavači?
- ovlaštena porezna savjetnica
IVANA ZEC s višegodišnjim
iskustvom u praćenju poreznih
promjena u Hrvatskoj i u
poreznom savjetovanju
poduzetnika
- ovlašteni revizor Andrea
Omašić koji provodi revizije
financijskih izvještaja malih,
srednje velikih i velikih
trgovačkih društava te financijskih institucija

Kada i gdje? Srijeda, 16. ožujka
2022./ od 9 -15 sati/ Hotel
Mondo (Kopilica), Split
Saznajte više o programu
radionice: https://www.
uhyincroatia.com/edukacija/
godisnji-financijski-izvjestajii-pd-za-2021-godinu-i-aktualnosti-prijave-u-tijeku/
Prijavite se na radionicu:
https://bit.ly/3vweLB3

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

