
KONAČNI OBRAČUN POREZA IZ PLAĆA ZA 2012. 
 
NAPOMENA SVIM KORISNICIMA MODULA PLAĆA: 
 
Prilikom obračuna plaće za mjesec studeni, koja se isplaćuje u prosincu, provodi se i konačni obračun (godišnji 
obračun) poreza, sukladno čl.38. Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04,73/08, 80/10, 114/11, 22/12). 
Provodi se samo za one djelatnike koji su cijelu godinu bili prijavljeni na obvezna osiguranja, a nisu mijenjali 
prebivalište u toku godine. 
                            
Postupak izrade godišnjeg obračuna:  
 
Prvo se napravi redovni Obračun plaće za 11. mjesec, bez ikakvih korekcija. U obračun plaće treba upisati i 
datum isplate, kako bi godišnji obračun poreza bio ispravan. 
 
Nakon toga se napravi Godišnji obračun poreza za 2012. godinu, pri čemu treba podesiti parametre (F10) na 
sljedeći način: 

stopa poreza na dohodak  1. razred 12,00 % 

stopa poreza na dohodak  2. razred                              22,83 % 

stopa poreza na dohodak  3. razred                              25,00 % 

stopa poreza na dohodak  4. razred                              37,50 % 

stopa poreza na dohodak  5. razred                              40,00 % 

PD – neoporezivi dio dohotka                                    2.200,00 kn 

dohodak oporeziv 1. stopom – godišnji                  26.400,00 kn 

dohodak oporeziv 2. stopom – godišnji                  16.800,00 kn 

dohodak oporeziv 3. stopom – godišnji                  62.400,00 kn 

dohodak oporeziv 4. stopom – godišnji                  24.000,00 kn 

  
Utvrđene razlike po godišnjem obračunu upisuju se u već napravljen obračun plaće za studeni, u za to 
predviđena polja: ispravak odbitka, ispravak poreza (samo porez bez prireza) i korekcija prireza (za upis 
eventualnog poravnanja lipa, ukoliko se pojave u ovom polju ili ako je, zabunom, pogrešno obračunat prirez 
zbog upotrebe krive stope). 
 
NAPOMENA KORISNICIMA MODULA PLAĆA ČIJIM SE DJELATNICIMA TIJEKOM GODINE MIJENJAO ILI 
PROPISIVAO PRIREZ U MJESTU PREBIVALIŠTA: 
 
Tijekom 2012. izmijenjen je ili dodan prirez u nekim gradovima/općinama (npr. Gospić, Otočac, Vinkovci, Knin, 
Zadar, Ljubeščica, Maruševec, Petrijanec, Tisno, Vižinada-Visinada, Čepin).  
Svi korisnici koji imaju djelatnike s prebivalištem u tim gradovima/općinama trebaju već i plaću za studeni, ako 
se isplaćuje u prosincu, obračunati  s prosječnom, ponderiranom  godišnjom stopom prireza, samo tim 
djelatnicima. 
Ostalim djelatnicima plaća se obračunava prema važećoj stopi prireza. 
 
Sugeriramo da u Modulu: Osnovni podaci -----Dokument Mjesto, otvorite: npr. Gospić 2 – gdje ćete upisati  
prosječnu ponderiranu godišnju stopu.  
Tu stopu pospremite (promijenite) u podacima u Dokumentu Djelatnik, onim djelatnima na koje se treba 
primijeniti prosječna, ponderirana, godišnja stopa prireza, prije obračuna plaće za studeni. 
 
Ukratko: 
Novo Mjesto sa preračunatom stopom pospremiti u Djelatniku prije obračuna plaće za studeni 
 
Godišnji obračun poreza se, također, obračunava s prosječnom stopom, a utvrđene razlike upisuju se u obračun 
plaće za studeni, u za to predviđena polja: ispravak odbitka, ispravak poreza i korekcija prireza (tu će se pojaviti 
razlika prireza kao rezultat promjene stope ili uvođenja stope tijekom godine). 
 
Pozdrav iz Pupille 


