
 

 

Uvod 

Dana 25. ožujka 2022. godine, Hrvatski Sabor je 
jednoglasno izglasao izmjene i dopune Zakona o porezu 
na dodanu vrijednost. Zakon je objavljen u Narodnim 
Novinama 30. ožujka 2022., a isti je stupio na snagu 1. 
travnja 2022. 

Zakon o porezu na dodanu vrijednost  

Ovim je izmjenama propisano smanjenje stope PDV-a za 
određena dobra i usluge.  

Za sljedeća dobra i usluge snižava se stopa PDV-a s 25% 
na 5%: 

 sportska i kulturna događanja, 

 maslac i margarin. 

Snižena stopa PDV-a od 5% primjenjivat će se i na 
sljedeća dobra i usluge (prethodno oporezive sniženom 
stopom  PDV-a od 13%): 

 dječju hranu,  

 jestiva ulja i masti, 

 isporuku živih životinja, svježeg ili rashlađenog 
mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, svježih ili 
rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, 

 isporuku žive ribe te svježe ili rashlađene ribe, 
rakova, mekušaca i ostalih vodenih 
beskralježnjaka, 
 
 
 
 

 isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i 
gomolja, svježeg i suhog voća i orašastih plodova, 
svježih jaja peradi (u ljusci), sadnice i sjemenje, 
gnojiva i pesticide, hranu za životinje, 

 ulaznice za koncerte. 

Za sljedeća dobra i usluge snižava se stopa PDV-a s 25% 
na 13%: 

 menstrualne potrepštine,  

 isporuka prirodnog plina i grijanja iz toplinskih 
stanica, uključujući naknade vezane uz te isporuke, 

 ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku. 

Iznimno, na isporuku prirodnog plina, uključujući 
naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 
1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023., PDV se 
obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%. 

Izmjene i dopune Pravilnika poreza na 
dodanu vrijednost 

Također, uz izmjene i dopune Zakona o porezu na 
dodanu vrijednost, donesene su izmjene i dopune 
Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost od strane 
Ministarstva financija.  

Izmjene i dopune Pravilnika su u svrhu usklađivanja s 
izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u u pogledu 
sniženih stopa PDV-a.   

Nove izmjene i dopune Pravilnika važeće su od 2. travnja 
2022. godine. 

 

 

5. travnja 2022. 

EY Porezne novosti 

Zakonske promjene vezane uz porez na dodanu vrijednost 


