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Uvođenje drugog paketa COVID-19 mjera 

Dana 2. travnja 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske je donijela drugi paket mjera za pomoć hrvatskom 
gospodarstvu u borbi protiv neizvjesnosti uzrokovanih COVID-om 19. Novi paket mjera bit će donesen po hitnom 
postupku.  

Predstavljamo vam sažeti pregled pojedinih novih COVID-19 gospodarskih mjera usvojenih od strane Vlade 
Republike Hrvatske. EY Hrvatska će kontinuirano pratiti i obavještavati vas o daljnjim zakonodavnim izmjenama i 
detaljima provedbe pojedinih mjera. 

 

 

 

 

 

 

 

U slučajevima gdje su izvanredne okolnosti utjecale na 
mogućnost podmirivanja poreznih obveza ili su ozbiljno 
utjecale na poslovanje poreznih obveznika, porezni 
obveznici mogu koristiti sljedeće mjere: 

 Porezni obveznici koji nisu premašili godišnji promet 
od 7,5 milijuna kuna od isporuka dobara i usluga u 
prošloj godini, te imaju smanjenje prihoda od više od 
50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, imaju 
pravo na potpuno izuzeće od plaćanja poreza (ne 
odnosi se na plaćanje PDV-a) i doprinosa za travanj, 
svibanj i lipanj; 

 Porezni obveznici koji su premašili godišnji promet od 
7,5 milijuna kuna od isporuka dobara i usluga u prošloj 
godini, te imaju smanjenje prihoda za više od 50% u 
odnosu na isto razdoblje prošle godine, imaju pravo 
na proporcionalno izuzeće od plaćanja poreza (ne 
odnosi se na plaćanje PDV-a) i doprinosa za travanj, 
svibanj i lipanj. Proporcionalno izuzeće odgovarat će 
postotku smanjenja prihoda poreznog obveznika; 

 Kako je prethodno određeno COVID-19 gospodarskim 
mjerama iz ožujka, svi porezni obveznici koji zbog 
izvanrednih okolnosti imaju  smanjenje prihoda za više 
od 20%, mogu tražiti beskamatnu odgodu obveze 
plaćanja poreza (ne odnosi se na plaćanje PDV-a) i 
doprinosa na plaće na razdoblje od tri mjeseca. Nakon 
isteka razdoblja od tri mjeseca, porezni obveznici moći 
će zatražiti obročno plaćanje poreza i socijalnih 
doprinosa u najviše 24 rate; 

 Svi porezni obveznici, bez obzira na godišnji promet, 
mogu odgoditi plaćanje PDV-a do trenutka naplate 
računa izdanih od strane poreznog obveznika. Točni 
kriteriji primjene odgode PDV-a bit će propisani 
odgovarajućim podzakonskim propisom; 

 PDV na uvoz neće se plaćati prilikom carinjenja. 
Umjesto toga, prijavit će se kroz mjesečnu PDV prijavu; 

 Neke od donacija neće podlijegati PDV-u. Točni kriteriji 
primjene bit će propisani odgovarajućim 
podzakonskim propisom; 

 Rok za predaju financijskih izvještaja odgađa se na 30. 
lipnja, a Financijska agencija (FINA) neće naplaćivati 
naknadu za javno objavljivanje financijskih izvještaja. 
Očekuje se da će ministar pravilnikom propisati 
odgodu roka za predaju prijava poreza na dobit.  
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Ukupna vrijednost COVID -19 travanjskih mjera prelazi iznos od 18 mlrd. kuna 
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Očuvanje radnih mjesta predstavlja jedan od najvećih 
izazova uslijed epidemije COVID-19. Vlada Republike 
Hrvatske povisila je mjere za pomoć poslodavcima za 
očuvanje radnih mjesta i usvojila sljedeće mjere: 

 Financijska potpora za očuvanje radnih mjesta u 
sektorima pogođenim epidemijom COVID-19 
povećana je s 3.250,00 kuna na 4.000,00 kuna po 
zaposlenom,  za travanj i svibanj; 

 Poslodavci su izuzeti od obveze plaćanja doprinosa za 
plaće u visini iznosa financijske potpore primljene u 
svrhu očuvanja radnih mjesta; 

 Takvo izuzeće primjenjuje se i na financijsku potporu 
primljenu za ožujak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osim navedenog, Vlada Republike Hrvatske i dalje pomaže 
cjelokupno gospodarstvo poticanjem posebnih COVID-19 
kreditnih linija, te mogućnosti mirovanja obveza po 
postojećim kreditima.   

Skup COVID-19 mjera u travnju odnosi se i na pomoć 
gospodarskim subjektima u području turizma, 
poljoprivrede, kao i ostalim gospodarskim subjektima 
pogođenim izvanrednim okolnostima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale gospodarske mjere kao 
odgovor na epidemiju COVID-19 

 

 

O EY-u 
 
EY je vodeća svjetska tvrtka u uslugama revizije, poreza, transakcija i poslovnog savjetovanja. Kvaliteta usluge koju pružamo pomaže vam izgraditi 
povjerenje u tržišta kapitala i ekonomije širom svijeta. Mi razvijamo izuzetne lidere koji ispunjavaju zahtjeve svih interesnih skupina. Na taj način 
ostvarujemo ključnu ulogu u izgradnji boljeg poslovnog okruženja za naše zaposlenike, klijente i zajednicu. 
 
EY se odnosi na globalnu organizaciju te se može odnositi na jednu ili više tvrtki članica Ernst & Young Global Limited, od kojih je svaka zasebna 
pravna osoba. Ernst & Young Global Limited je tvrtka u Ujedinjenom Kraljevstvu ograničena garancijom, ne pruža usluge klijentima. Za više 
informacija molimo posjetite ey.com. 
 
© 2020 Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 
Sva prava pridržana. 
 
Ovaj sadržaj je pripremljen isključivo u opće informativne svrhe i nije namijenjeno da služi kao računovodstveni, porezni ili drugi profesionalni 
savjet. Molimo da se za specifične savjete obratite svom savjetniku. 
 
Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. 
Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, Croatia 
Tel: + 385 1 5800 800 
Fax: +385 1 5800 888 

 

 

  
Ukupna vrijednost novčane potpore za 
očuvanje radnih mjesta prelazi iznos od 
8 mlrd. kuna 

Set mjera za pomoć poslodavcima za 
očuvanje radnih mjesta 

 

 


