
Zagreb, ožujak  2020.

Porezne mjere pomoći gospodarstvu
uslijed epidemije koronavirusa

Ministarstvo financija



Porezne mjere pomoći gospodarstvu 

 17. ožujka 2020. – donesene mjere pomoći gospodarstvu

 20. ožujka 2020. – stupio na snagu paket poreznih 
propisa:

• Zakon o dopunama Općeg poreznog zakona

• Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

• Zakon o  izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

 24. ožujka 2020. – očekuje se stupanje na snagu:

• Pravilnika o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog 
zakona



Mjere održavanja likvidnosti – promjene OPZ i 
Pravilnika
 mjere plaćanja poreza - cilj: održavanje likvidnosti, gospodarske 

aktivnosti i zaposlenosti kod poduzetnika 
 za vrijeme trajanja posebnih okolnosti  - beskamatna 

odgoda plaćanja poreznih obveza na tri mjeseca; ako posebne 
okolnosti potraju  -  mogućnost produljenja beskamatne odgode 
na još tri mjeseca (odgoda do šest mjeseci)

 za vrijeme razdoblja stabilizacije nakon prestanka posebnih 
okolnosti – beskamatna obročna otplata do 24 rata

 Obuhvat - porezi, doprinosi, članarine, naknade i ostala javna davanja 
koji dospijevaju od 20.03 do 20.06. (ovisno o podnošenju zahtjeva)

 Ako posebne okolnosti traju dulje – mogućnost proširenja obuhvata 
dospjelih obveza do 20.09.

 Primjena – porezna tijela – Porezna uprava, JLS i ostali

 Namjena  – urednim poreznim obveznicima koji u trenutku 
podnošenja zahtjeva bez ili sa zanemarivim dugom



Kako do odgode plaćanja poreznih obveza?

 24. ožujka – Porezna uprava na Internet stranici objavljuje 
informacije i  obrazac Zahtjeva

 od  24. ožujka – Zahtjevi se mogu dostavljati Poreznoj upravi 
sustavom ePorezna ili na mailu adresu Pišite nam

 U Zahtjevu – pokazatelji nemogućnosti plaćanja poreznih obveza: 

1. pad prihoda/primitaka 20 % u odnosu na isti mjesec 
prethodne godine ili

2. procjena budućeg pada prihoda/primitaka 20% u 
odnosu na isto razdoblje prethodne godine

 Porezna uprava obavještava o prihvatu zahtjeva – svaka 
obveza koja dospijeva u narednih tri mjeseca (do 20.06.) 
odgođena za tri mjeseca – moguće produljenje za naredna tri 
mjeseca

 Istekom odgode u uvjetima daljnje nemogućnosti plaćanja – 
moguća obročna otplata do 24 rate



Primjer:

 Poduzetnik podnosi Zahtjev dana 2.04.2020. - navodi podatke o prometu 
za 3/2020 prema 3/2019 = vidljiv pad prometa u iznosu od više od 20%

 Porezna uprava u najkraćem roku obavještava obveznika - na mail 
naveden u Zahtjevu – o osnovanosti Zahtjeva

 Obveznik podnosi JOPPD obrazac za isplatu plaća za mjesec ožujak 
dospijeća 5.04.2020. – tijekom “noćnih” obrada porezne obveze 
pripadajućih poreza i doprinosa proknjižit će se s 5.07.2020.

 Obveznik podnosi prijavu poreza na dobit za 2019. dana 30.04. 
2020. – razlika za uplatu zadužit će se s danom 31.07.2020.

 Predujam poreza na dobit, predujam članarine TZ, članarina HGK – koji 
dospijevaju s 30.04.2020. – zadužit će se s 31.07.2020.

 Dospjele obveze tijekom 5. i 6. mjeseca (do 20.06.2020.) zadužit će se s 
odgodnim učinkom tijekom 8. i 9. mjeseca

 Ako su posebne okolnosti prestale - obveznik ne može podmiriti 
prvu dospjelu odgođenu obvezu (5.07.2020.) – zahtjev za 
obročnom otplatom



Posebnosti - uz porez na dodanu vrijednost

 Namjena – obveznicima PDV koji PDV obračunavaju prema izdanim 
računima s primicima  u prethodnoj godini do 7,5 mil kn  pod 
uvjetom:

1.     PDV po izdanim računima nije naplaćen
2.     postoje dodatni utjecaji na likvidnost 

 Primjena  u razdoblju od 20.03.2020. do 20.06.2020.

 PDV za 3 mjesec 2020 i PDV za I. kvartal  - podnošenje do 
20.04.2020. (dospijeće 30.04.2020.) – odgoda 31.07. 2020.

 PDV za 4 mjesec (dospijeće 31.05.2020.) – odgoda 31.08.2020.

 Dulje trajanje posebnih okolnosti - produljenje rok do 20.09.2020. – 
primjena na PDV za 5., 6. i 7. mjesec i II. kvartal

 Ostalo – kao i kod ostalih javnih davanja

 Zaključak – do odgode brzo i jednostavno bez posebnog 
administriranja



Mjere smanjenja tekućeg poreznih zaduženja 
predujmova

 Poduzetnicima za koje Porezna uprava ima saznanja da ne 
obavljaju djelatnost u dijelu ožujka - po službenoj dužnosti do 
kraja ožujka – UKINUT (zadužiti u visini 0,00 kn) će se predujmovi 
poreza na dobit i poreza na dohodak 

 Ostali poduzetnici mogu od Porezne uprave ovisno o okolnostima 
zatražiti:

1. smanjenje predujmova
2. ukidanje predujmova

 Podnošenje zahtjeva moguće sustavom ePorezna ili mailom Pišite 
nam

 Zaključno – brzo i jednostavno do smanjenja predujmova s 
dospijećem u  ožujku 2020.



Ostale porezne promjene

 Svaka primljena potpora, naknada i druga davanja 
povezana uz posebne okolnosti – izmjenama Zakona o porezu 
na dobit i Zakona o porezu na dohodak – isključena iz 
prihoda/primitaka (učinak duplog priznavanja troška)

 Građanima – povrati poreza po godišnjem obračunu 
tijekom 
6. mjeseca (dva mjeseca ranije)



Ispunjenje obveza prema Poreznoj upravi

 Porezna uprava dostupna poduzetnicima
— Sustavom ePorezna
— Kanalima Pišite nam
— Telefonima

 Porezna uprava razumije probleme i otežanu komunikaciju u 
posebnim okolnostima!
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