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Dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona i
podsjetnik na rokove za financijsko izvještavanje za 2020.

Dopune Pravilnika o
provedbi Općeg poreznog
zakona
Na dan 13. ožujka 2021. godine na snagu su
stupile dopune Pravilnika o provedbi Općeg
poreznog zakona. Dopune uključuju brojne
porezne teme povezane s porezom na dobit,
porezom na dohodak i porezom na dodanu
vrijednost.
U nastavku vam donosimo sažetak izmjena.

1. Odgoda roka za podnošenje Prijave
poreza na dobit
U uvjetima posebnih okolnosti uzrokovanih COVID19 krizom, rok za podnošenje sljedećih prijava,
obrazaca i izvješća produžen je do 30. lipnja
2021. godine:
• Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje
započeto 1. siječnja 2020. godine ili tijekom
kalendarske 2020. godine i
• svi ostali obrasci i izvješća koji se podnose uz
Prijavu poreza na dobit ili čiji rok za podnošenje
dospijeva s krajnjim rokom za podnošenje
Prijave poreza na dobit.

Obveze javnih davanja koje se utvrđuju na temelju
gore navedenih prijava, obrazaca i izvješća
dospijevaju 30. lipnja 2021. godine.
Do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati
utvrđeni iznosi predujmova poreza na dobit, osim
na zahtjev poreznog obveznika sukladno
posebnom propisu o oporezivanju dobiti.

2. Plovila, apartmani i kuće za odmor
Prilikom utvrđivanja osnovice poreza na dobit za
porezno razdoblje započeto od 1. siječnja 2020.
godine do 31. prosinca 2020. godine neće se
primijeniti odredbe posebnog propisa o
oporezivanju dobiti kojima se utvrđuje visina
ostvarenih prihoda u svrhe utvrđivanja porezno
priznatih rashoda s osnove korištenja plovila,
apartmana i kuća za odmor.
Za plovila, apartmane i kuće za odmor, porezni
obveznik, uz prijavu poreza na dobit, dostavlja i
dokumentaciju propisanu posebnim propisom o
oporezivanju dobiti.

3. Izmjene pri utvrđivanju prava na
osobni odbitak za uzdržavane članove

• izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s
kalendarskom godinom ili

Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za
uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir primici
koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi donacija
odnosno darovanja od pravnih i fizičkih osoba za
podmirivanje potreba prikupljenih u
humanitarnim akcijama i javno oglašenim
akcijama.

• kojima obveza podnošenja Prijave poreza na
dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka
poreznog razdoblja.

Gore navedeno primjenjuje se pri utvrđivanju
godišnjeg poreza na dohodak za 2020. i 2021.
godinu.

Gore navedeno se ne primjenjuje na porezne
obveznike kojima:
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4. Izmjene pri plaćanju PDV-a pri uvozu
Primjena oslobođenja od plaćanja poreza na
dodanu vrijednost pri konačnom uvozu određenih
dobara (dobra potrebna za borbu protiv učinaka
pandemije bolesti COVID-19) predviđena člankom
71.u Pravilnika o provedbi Općeg poreznog
zakona, a koja je bila propisana samo za 2020.
godinu, se produžuje. Predmetno oslobođenje će
biti snazi dok god je na snazi Odluka Komisije (EU)
2020/491, a koja trenutno vrijedi do 30. travnja
2021. godine. Oslobođenje od plaćanja poreza na
dodanu vrijednost odnosi se na robu koju uvoze ili
koja se uvozi, radi puštanja u slobodni promet, u
ime državnih organizacija, uključujući državna
tijela, javna tijela i ostala javnopravna tijela, ili
organizacija koje su odobrila nadležna tijela u
državama članicama.

Rokovi za financijsko
izvještavanje
Ministarstvo financija je izdalo obavijest na svojoj
internetskoj stranci kojom obznanjuje da se, zbog i
dalje prisutnih posebnih okolnosti izazvanih
COVID-om 19, godišnji financijski izvještaji i ostala
računovodstvena dokumentacija, za poslovnu
godinu koja je počela na dan 1. siječnja 2020.

godine ili tijekom 2020. godine, predaju u
rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima
predaje financijskih izvještaja i računovodstvene
dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne
novine br. 43/2020), odnosno kako slijedi:
• rok za podnošenje financijskih izvještaja za
2020. godinu u statističke svrhe odgođen je do
30. lipnja 2021. godine;
• društva koja podliježu objavi javno dostupnih
financijskih izvještaja moraju podnijeti godišnje
financijske izvještaje zajedno s pripadajućim
revizorskim izvješćem u roku od osam, a
konsolidirane financijske izvještaje u roku od
deset mjeseci nakon zadnjeg dana poslovne
godine (odgoda od dva mjeseca);

• na podružnice poduzetnika sa sjedištem u
drugim državama članicama koje podliježu
obvezi javne objave se zbog posebnih okolnosti
primjenjuju ista pravila za odgodu rokova kao i
za podnošenje financijskih izvješća matičnog
društva u toj državi članici;
• poduzetnici koji su obvezni izraditi zasebno
nefinancijsko izvješće u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i objaviti ga na svojoj web
stranici, moraju to izvješće objaviti u roku od
osam mjeseci nakon datuma bruto bilance.
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