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Drugi paket mjera potpore uslijed epidemije bolesti COVID-19

Dana 8. travnja 2020. godine Hrvatski sabor izglasao je izmjene Zakona o dopuni Općeg
poreznog zakona kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu. Isto tako,
na snagu je stupio i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg
poreznog zakona te Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene
dokumentacije u posebnim okolnostima.

Usvojeni pravilnici propisuju detaljnije informacije o uvjetima i načinima provođenja mjera u
praksi.

U nastavku donosimo detaljnije informacije u vezi s ostvarivanjem i primjenom mjera
propisanih provedbenim aktima, kao i tehničke detalje u provedbi istih.

Nove mjere dostupne poduzetnicima odnose se na:

1. Povoljniji kriteriji za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenim bolešću COVID-19

2. Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće od strane HZZ-a
3. Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza
4. Plaćanje poreznih obveza uz odgodu
5. Financijsko izvještavanje
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Povoljniji kriteriji za korištenje potpore za očuvanje radnih
mjesta u djelatnostima pogođenim bolešću COVID-19

Na sjednici održanoj dana 6. travnja 2020. godine, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje („HZZ”) donijelo je odluku o izmjenama kriterija za korištenje potpore za
očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom.

Najvažnije novosti odnose se na: 

• Iznos potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom
povećan je na 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj 2020. godine za radnika koji radi
u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio za radnike koji rade nepuno radno
vrijeme

• Omogućeno je ostvarivanje potpore za radnike zaposlene do 19. ožujka 2020. godine, kao i
za radnike zaposlene u podružnicama predstavništva stranih poduzeća u RH. Prethodno je
mjeru bilo moguće ostvariti za radnike zaposlene do 29.2.2020. godine.
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Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće od 
strane HZZ-a
Poslodavci koji su primili potporu HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim
koronavirusom oslobođeni su plaćanja obveze javnih davanja za sufinancirane neto plaće .
Poslodavci su dakle oslobođeni pripadajućih doprinosa na dio plaće koji se subvencionira.

Za djelatnike koji rade obračun plaće, proces bi u praksi trebao izgledati ovako:

• HZZ isplaćuje poslodavcu novčanu potporu (3.250 kn, odnosno 4.000 kn) za puno radno
vrijeme.

• Poslodavac je na dan isplate plaće obvezan dostaviti obrazac JOPPD sa zaduženjem za
doprinose i porez na dohodak (u slučaju kada je plaća veća od osobnog odbitka), uz
korištenje istih šifri kao kad plaću isplaćuje u normalnim okolnostima.

• Porezna uprava i HZZ razmijenit će podatke te po službenoj dužnosti poslodavca osloboditi
doprinosa na radnikov neto primitak, uz uvjet da je poslodavac zaista isplatio ukupnu svotu
potpore radniku kao njegovu neto plaću.

• Porezna uprava oslobođenje od plaćanja doprinosa provesti će kroz PKK poduzetnika,
umanjenjem obveze za doprinose.

HZZ će na temelju zaprimljenih podataka iz obrasca JOPPD uplatiti doprinos za MIO II. stup za
svakog radnika.
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Oslobođenje od poreznih obveza
Izglasane su mjere koje određuju koji porezni obveznici imaju pravo na otpis poreznih obveza.

❑ Porezni obveznici s prihodima do 7,5 milijuna kuna:

➢ Ako je pad prihoda od 20% do 50% - imaju pravo samo na odgodu davanja;
➢ Ako je pad prihoda veći od 50% - imaju pravo na oslobođenje od davanja (porez

na dobit, porez na dohodak i doprinosi)

❑ Porezni obveznici s prihodima preko 7,5 milijuna kuna:

➢ Ako je pad prihoda od 20% do 50% - imaju pravo samo na odgodu davanja;
➢ Ako je pad prihoda veći od 50% - imaju pravo na proporcionalno oslobođenje od

davanja (porez na dobit, porez na dohodak i doprinosi); npr. pad prihoda od 60%
znači plaćanje 40% davanja

Oslobođenje se ne odnosi na:
• PDV
• carine i trošarine
• doprinos za MIO II. stup 
• porez i prirez utvrđen na konačne dohotke (dohodak od kapitala, od imovine i  

imovinskih prava, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća u paušalnom iznosu)
• naknade i davanja na igre na sreću
• obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima, i
• reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Porezni obveznici kojima je prethodno odobrena odgoda poreznih obveza, pravo na potpuno ili
djelomično oslobođenje ostvaruju bez posebnog novog zahtjeva. Poduzetnici koji ostvare pad
isporuka veći od 50% a prethodno nisu podnosili zahtjev za odgodu poreza, pravo na oslobođenje
mogu ostvariti u posebnom postupku, podnošenjem zahtjeva do 20. lipnja 2020.
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Plaćanje poreznih obveza uz odgodu
❑ Odgoda plaćanja PDV-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

Iako poreznim obveznicima nije omogućen otpis PDV-a u periodu trajanja posebnih okolnosti,
Država je poreznim obveznicima omogućila odgodu plaćanja PDV-a, sve do trenutka naplate
računa po kojem je obveza PDV-a nastala.

▪ Odgoda plaćanja PDV-a po nenaplaćenim računima
• svi obveznici PDV-a imaju pravo utvrditi poreznu osnovicu u visini isporuka po

naplaćenim izdanim računima, neovisno o činjenici sto nisu upisani u sustav PDV-a
po naplati

• ne radi se o promjeni načina obračuna PDV-a, odnosno ne radi se o prelasku na sustav
plaćanja PDV-a prema naplaćenim naknadama.

• Porezni obveznik i dalje sastavlja obračun PDV-a u skladu s redovnim postupkom
oporezivanja prema vrijednosti isporuka, no uz mogućnost odgode onog dijela
obveze koja se odnosi na nenaplaćene račune.

• Porezni obveznik sastavit će interni obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama, te
razliku obveze PDV-a prema redovnom postupku i obveze PDV-a prema naplaćenim
naknadama iskazati u PDV prijavi na rednom broju VIII. Ostali podaci, pod točkom
VIII.2. Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.

• Iznos PDV-a koji je naplaćen, porezni obveznik treba platiti u propisanom roku.

▪ Za poduzetnike koji su ostvarili pad prihoda/prometa veći od 20%, kojima je odobrena
odgoda plaćanja poreznih obveza, usvojena je dodatna mjera - obročno plaćanje poreznih
obveza do 24 rate u slučaju kada poduzetnik čije poslovanje ima problema s likvidnosti.
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Financijsko izvještavanje
Izmijenjeni su rokovi dostavljanja i objave financijskih izvješća, kao i računovodstvene
dokumentacije za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

❑ Financijsko izvještavanje za statističke i druge potrebe

• Rok za predaju godišnjih financijskih izvješća za statističke svrhe i druge potrebe, pomaknut je
na 30. lipnja 2020. godine

❑ Financijsko izvještavanja radi javne objave

• Poduzetnici godišnja financijska izvješća, s pripadajućim revizorskim izvješćem, dostavljaju
radi javne objave najkasnije u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine, odnosno 9
mjeseci u slučaju konsolidiranih financijskih izvješća . Dakle, poduzetnicima kojima je poslovna
godina završila 31. prosinca 2019. godine, rok za predaju javne objave je do 30. kolovoza 2020.
godine

❑ Rokovi za podnošenje poreznih prijava i izvješća

• Rok za podnošenje prijave poreza na dobit odgođen je na 30. lipnja 2020. godine, zajedno sa
svim drugim obrascima i izvještajima koji se podnose uz navedenu prijavu (PD-IPO, itd.)

• Javna davanja koja se utvrđuju na temelju PD prijave, dospijevaju na naplatu 31. srpnja 2020.
godine.

❑ Ukinuta obveza plaćanja javne objave FINA-i

• Ukinut je trošak javne objave godišnjih financijskih izvješća koja su do sada plaćali FINA-i
između 160- 420 kuna po objavi.
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