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Nova pravila o primjeni poreznih mjera i mjera očuvanja radnih mjesta 

Dana 8. travnja 2020. godine, hrvatski je ministar financija donio dva nova pravilnika o primjeni drugog paketa 
Vladinih mjera usmjerenih na pomaganje gospodarstvu. Pravilnicima je propisana primjena mjera kojima se 
odgađaju i otpisuju porezne obveze, održava zaposlenost te se odgađa podnošenje određenih godišnjih izvješća. 
Namjera je da se ovim mjerama pojača potpora hrvatskom gospodarstvu tijekom specifičnih okolnosti uzrokovanih 
pandemijom bolesti COVID-19. 

 

 

 

 

Kao što je već bilo predviđeno ekonomskim mjerama za 
ublažavanje posljedica bolesti COVID-19 iz ožujka, sva 
društva pogođena posebnim okolnostima koja imaju / imat 
će pad mjesečnih prihoda od najmanje 20% u odnosu na 
isti mjesec prethodne godine mogu zatražiti beskamatnu 
odgodu plaćanja poreza i drugih javnih davanja na rok od 
tri mjeseca. Nakon isteka tromjesečnog razdoblja, porezni 
obveznici će moći zatražiti obročnu otplatu dospjelih 
poreznih obveza i obveznih doprinosa, najduže do 24 
mjeseca. 

Carine i trošarine nisu uključene u mjeru odgode plaćanja 
poreznih obveza. 

 

 

 

Novi paket donesenih mjera omogućava otpis poreznih 
obveza na sljedeći način: 

 Društva s godišnjim prihodima ispod 7,5m kuna 
(otprilike 1m EUR-a) te koja imaju pad prihoda od 
najmanje 50% u razdoblju do isteka roka od tri mjeseca 
nakon stupanja na snagu posebnih odredbi Općeg 
poreznog zakona (dakle, do 20. lipnja 2020. godine), će 
se u potpunosti osloboditi plaćanja dospjelih poreznih 
obveza i drugih javnih davanja za mjesec travanj, 
svibanj i lipanj. 

 Društva s godišnjim prihodima koji premašuju 7,5m 
kuna (otprilike 1m EUR-a) te koja imaju pad prihoda 
preko 50% u razdoblju do isteka roka od tri mjeseca 
nakon stupanja na snagu posebnih odredbi Općeg 
poreznog zakona (dakle, do 20. lipnja 2020. godine), 
djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih 
poreznih obveza i drugih javnih davanja za mjesec 

travanj, svibanj i lipanj, razmjerno postotku pada 
prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

 Porezni obveznici koji dohodak ostvaruju po osnovi 
iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i 
turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaćaju 
u paušalnom iznosu, oslobodit će se poreza u visini ¼ 
godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza 
porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja 
drugog tromjesečja 2020. godine.  

Od mjere poreznog oslobođenja su isključene obveze PDV-
a, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko 
osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, 
poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i 
davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim 
upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz 
predstečajnih i stečajnih postupaka. 

 

 

 

 

 

Društva koja su korisnici potpore za očuvanje radnih 
mjesta u sektorima gospodarstva pogođenim bolesti 
COVID-19 oslobođena su obveze plaćanja doprinosa za 
iznos isplaćene sufinancirane neto plaće. Oslobođenje od 
plaćanja doprinosa će se provesti od strane Porezne uprave 
po službenoj dužnosti. 

Plaćanje obveze po osnovi doprinosa za obvezno 
mirovinsko osiguranje na temelju individualne 
kapitalizirane štednje je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje koji će izvršiti uplatu Središnjem registru 
osiguranika, temeljem izračuna Porezne uprave. 
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Glavni uvjet za odgodu, 20% pada prihoda ostaje. Svi 
porezni obveznici, neovisno o iznosu godišnjih prihoda, 
koji poreznu osnovicu utvrđuju prema obavljenim 
isporukama mogu odgoditi plaćanje porezne obveze. 
Odgoda se primjenjuje isključivo na razliku između 
dospjelih obveza PDV-a izračunatih prema izdanim 
računima i dospjelih obveza PDV-a izračunatih prema 
novčanom načelu. 

PDV prijave će se podnositi te će se porez obračunavati kao 
i u redovnoj PDV prijavi, dok će porezni obveznik obračunati 
i prijaviti iznos odgođene obveze u posebno predviđenom 
polju PDV prijave. 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi 
općeg poreznog zakona propisuje nova pravila vezana za 
PDV s ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije 
COVID-19. Pravila su sljedeća: 

 Uvoz dobara potrebnih za borbu protiv učinaka 
pandemije bolesti COVID-19 oslobođen je od plaćanja 
PDV-a, na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491. 
Rokovi i uvjeti za oslobođenje su propisani tom 
odlukom. Oslobođenje se primjenjuje isključivo na 
organizacije i dobra koja su oslobođena carine u skladu 
s carinskim propisima i odlukom Europske komisije. 

 PDV na dobra uvezena u razdoblju između 20. ožujka i 
20. lipnja 2020. godine smatra se plaćenim ako ga 
porezni obveznik iskaže kao obvezu u PDV prijavi. 

 Donacije učinjene s ciljem ublažavanja učinaka 
pandemije bolesti COVID-19 neće biti oporezivane 
PDV-om u razdoblju od tri mjeseca, a koji rok počinje u 
travnju. 

 

 

 

 

Prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja 
i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima 
usvojenim 8. travnja: 

 rok za podnošenje financijskih izvještaja za 2019. 
godinu u statističke svrhe odgođen je do 30. lipnja 
2020. 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. 

 

 

 

 

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o 
provedbi općeg poreznog zakona: 

 rok za podnošenje prijave poreza na dobit je odgođen 
na 30. lipnja 2020. godine, dok je obveza plaćanja 
poreza na dobit koji se utvrđuje temeljem te prijave 
odgođena na 31. srpnja 2020. godine 

 Porezni obveznici čije porezno razdoblje nije 
izjednačeno s kalendarskom godinom i kojima obveza 
podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri 
mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja, isključeni su 
od primjene gore spomenute odgode. 

 

 

 

 

 Porezni obveznici mogu sklopiti upravni ugovor s 
Poreznom upravom za porezne obveze koje nisu u 
okviru mjera odgode ili oslobođenja. Upravni ugovor 
može se zaključiti pod povoljnijim uvjetima, a može se 
zaključiti isključivo za porezne obveze koje dospijevaju 
tijekom posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom 
bolesti COVID-19. 

 Ravnatelj Porezne uprave ovlašten je propisati ovršni 
postupak tijekom posebnih okolnosti uzrokovanih 
pandemijom bolesti COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posebne mjere vezane za PDV 

 

 

 

Mjere vezane uz financijsko 
izvještavanje 

 

 

 

 

Ostale mjere 

 

 

 

Mjere vezane uz porezne prijave 
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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. 
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