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Do 21.02.2014. otvoren Natječaj za
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Oprez pri isplati poreza, doprinosa i plaće:
nove oznake (šifre) od 1. siječnja 2014.
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Izmjene Zakona o porezu na dohodak

5.
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HGK od 01. siječnja 2014.

Novi način podnošenja prijava na
mirovinsko osiguranje od 1. siječnja 2014.
Izmjene Zakona o PDV-u
Obavijest o minimalnoj plaći od 1. siječnja
2014.

Split, siječanj 2014.

Do 21.02.2014 . otvoren Natječaj

Izmjene Zakona o porezu na dohodak

Dana 23.12.2013. otvoren je dugo najavljivani Natječaj za
Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.2013. . Natječaj je otvoren do dana 21.02.2014.

Izmijenjeni Zakon o porezu na dohodak objavljen u
Narodnim novinama 148/2013 stupio je na snagu 1.
siječnja 2014. godine i donosi promjene vezane uz
olakšice za područja posebne državne skrbi i brdskoplaninska područja odnosno područje grada
Vukovara.

Kako bi bili prihvatljivi, prijavitelji moraju biti pravne ili
fizičke osobe koje su:
 malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i
srednjih poduzeća GBER-a
 registrirane u Hrvatskoj;
 imaju pozitivno poslovanje u 2012. i 2013. godini
 registrirani su u skladu s NKD u jednom od
prihvatljivih sektora
Potpora se ne može odobriti poduzetnicima koji:
 su poduzetnici u teškoćama ili su u postupku
predstečajne nagodbe;
 nemaju pozitivno poslovanje u 2012. i 2013. godini;
 nisu registrirani u Republici Hrvatskoj;
 su krivi za ozbiljan profesionalni prekršaj;
 nisu ispunili obveze vezane uz plaćanja dospjelih
poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje ili nemaju podmirene sve obveze prema
svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;
 su osuđeni za kazneno djelo vezano za svoje poslovno
ponašanje na temelju pravomoćne presude;
 su bili predmetom pravomoćne presude ili za
prijevaru;
 su dobili državnu potporu ili potporu male vrijednosti
za isti opravdani trošak projekta;
 nemaju niti jednog zaposlenog.
Natječajna dokumentacija na hrvatskom jeziku nalazi se
na linku:http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515

Oprez pri isplati poreza, doprinosa i plaće:
nove oznake (šifre) od 1. siječnja 2014.
Za isplatu poreza, doprinosa za mirovinsko, zdravstveno
osiguranje i zapošljavanje od 1. siječnja su propisane
nove oznake (šifre) prihoda.
Kod isplate drugog dohotka, dohotka od imovine i
imovinskih prava, dohotka od kapitala i osiguranja
od 2014. umjesto OIB-a primatelja koristit će se OIB
isplatitelja.

Izmjenom Zakona ukida se pravo na uvećanje
osobnog odbitka za PPDS i brdsko-planinska
područja, osim za područje Grada Vukovara.
Umjesto navedenih prava na povećanje osobnog
odbitka uvodi se pravo korištenja povećanog
osobnog odbitka za potpomognuta područja i
područje Grada Vukovara.
Povećani osobni odbitak primjenjuje se za rezidente
koji imaju prebivalište odnosno boravište na
potpomognutom području ili području Grada
Vukovara i to kako slijedi:
 za porezne obveznike s prebivalištem odnosno
boravištem na području jedinica lokalne
samouprave I. skupine po stupnju razvijenosti
prema posebnom propisu o regionalnom razvoju
RH i na području grada Vukovara u visini
3.200,00 kuna
 za porezne obveznike s prebivalištem odnosno
boravištem na području jedinica lokane
samouprave II. skupine po stupnju razvijenosti
o regionalnom razvoju RH u visini 2.700,00 kuna
Povećani osobni odbitak može se koristiti pri
predaji godišnje prijave poreza na dohodak za
2014. godinu dok se pri isplati redovnih mjesečnih
primitaka može koristiti osnovni osobni odbitak u
visini 2.200,00 kuna uvećan za koeficijente navedene
u Poreznoj kartici (PK) poreznog obveznika.
Pri predaji godišnje prijave poreza na dohodak za
2013. koriste se olakšice koje su bile na snazi u 2013.
godini.

www.uhyhbekonom.com

,

Novi način podnošenja prijava na mirovinsko
osiguranje od 1. siječnja 2014.
Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom
osiguranju i novog Pravilnika o vođenju matične
evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
od 1.siječnja 2014. godine za poslodavce, odnosno druge
obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne
novine:
 od 1. siječnja 2014. rok za podnošenje
prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata
 obveznici s više od 3 osiguranika, dužni su prijave
podnositi elektroničkim putem.
Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje
prijava, utvrđen je prijelazni rok od tri mjeseca u kojem
će se prijave moći predavati i u papirnatom obliku na
šalterima Zavoda, dok rok predaje prijava od 24 sata
nema prijelazni period i bez iznimke se primjenjuje
od 1. siječnja 2014.
E-prijave su web aplikacije koja korisnicima
omogućavaju prijave/odjave na mirovinsko osiguranje,
prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o
početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa kao
i promjenama podataka obveznika doprinosa.

HGK od 1. siječnja 2014.
U Nar. nov., br. 155/13 u Odluci o financiranju HGK u
2014. godini objavljene su slijedeće izmjene::

Izmjene Zakona o PDV-u
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu
na dodanu vrijednost objavljen u Narodnim
novinama 148/2013 godine stupio je na snagu 1.
siječnja 2014.
Najvažnije izmjene su:
 povećanje stope PDV-a sa 10% na 13%,
 izmjene u načinu ostvarivanja oslobođenja od
plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna
predstavništva,
 nove odredbe o oslobođenju od plaćanja PDV-a
za isporuke i uvoz dobara iz Dodatka II. Zakona o
PDV-u u porezna skladišta,
 nove odredbe o definiranju građevinskih usluga,
kod kojih dolazi do prijenosa porezne obveze u
tuzemstvu,
 nove odredbe o primjeni posebnog postupka
oporezivanja putničkih agencija,
 oslobođene usluge obrazovanja i usluge
povezane sa sportom.
Novim Zakonom pojašnjen je ulazak u sustav PDV-a
malih poreznih obveznika i tijela državne i lokalne
uprave, pojašnjene su odredbe o nastanku porezne
obveze, odredbe o odbitku pretporeza, odredbe o
sadržaju računa, dodatne odredbe o povratu PDVa u osobnom putničkom prometu, te je izmijenjen
sadržaj poreznih evidencija (I-RA, U-RA, PDV, PDV-K)
za 2014. godinu.

 u 2014. godini se više ne plaća doprinos za HGK,
 visina članarine se određuje temeljem podataka iz
GFI za 2012. godinu,
 članarina je smanjena: za prvu kategoriju iznosi
42,00 kn mjesečno (prije 50,00 kn), za drugu
kategoriju 1.083,00 kn (prije 1.276,00 kn), te za
treću 3.973,00 kn (prije 4.675,00 kn),
 članice HGK koje su osnovane u 2013. i 2014.
uplaćuju članarinu u visini od 42,00 kn,
 članice HGK osnovane kao jednostavno d.o.o.
oslobođene su plaćanja članarine dok ne postanu
d.o.o.,
 članice HGK za koje je pokrenut likvidacijski stečajni
postupak, likvidacija, koje su u mirovanju
oslobođene su plaćanja članarine

U 2014. godini u sustav PDV-a po sili zakona ne
moraju ulaziti poduzetnici koji su u prethodnoj
godini ostvarili oporezive isporuke dobara i usluga u
vrijednosti manjoj od 230.000,00 kuna neovisno o
tome koliko su mjeseci poslovali u 2013. godini.

UHY HB EKONOM d.o.o.

Na našim web stranicama redovito pratite sve
važnije novosti iz svijeta revizije, računovodstva,
poreznog i poslovnog savjetovanja!

Hrvatske mornarice 1h, SPLIT
Tel: 021/381-120
Fax: 021/381-119

Tel: 021/543-951
Fax: 021/543-952

Obavijest o minimalnoj plaći od 1. siječnja
2014.
Od siječnja 2014. godine, sukladno Uredbi Vlade RH o
visini minimalne bruto plaće objavljenoj u Narodnim
novinama broj 156/2013 poduzetnici su dužni
isplaćivati bruto plaću u minimalnoj svoti od
3.017,16 kuna.

www.uhyhbekonom.com
ili potražite naše stranice na

mail: info@uhyhbekonom.com
UHY HB EKONOM d.o.o. (u nastavku “Firma”) je član Urbach Hacker Young
International Limited društva sa sjedištem u Londonu, te sačinjava dio međunarodne
UHY mreže zakonski neovisnih računovodstvenih i konzultantskih tvrtki. Usluge
opisane ovdje su pružene od strane Firme a ne od strane UHY-a ili bilo koje druge
tvrtke članice UHY. Niti UHY niti ijedna tvrtka članica UHY ima odgovornost za usluge
pružene od strane drugih članica.

Informacije sadržane u ovom materijalu su opće naravi i nije im namjera
adresirati okolnosti bilo kojeg pojedinca ili društva. U svim slučajevima
preporučujemo da se obratite stručnom savjetniku.

