
Poštovani korisnici, 
  

Pred nama je ulazak u Europsku uniju, a s njime nam stižu i promjene u poslovanju, a 
posebno u obračunu PDV-a.  Nažalost, novi Zakon o PDV-u u ovom tenutku još nije izglasan, 
a kada će biti, još se ne zna. A o Pravilniku da i ne govorimo. U ovom trenutku postoje samo 
prijedlog Zakona i prijedlog izgleda PDV obrasca s pratećim dokumentima, ali bez knjige URA 
i IRA, a one su najvažnije za ispravno postavljanje informacijskog sustava. 
  

Prema sadašnjim informacijama  sjednica Sabora trajat će do petka  (14.lipnja 2013. godine), 
pa bi do tada novi Zakon možda mogao biti izglasan.  
  

Zakon će biti u primjeni od 01.07.2013. danom ulaska Republike Hrvatske u EU. 
  

U razdoblju od 9 radnih dana, računajući od posljednjeg dana zasjedanja Sabora  do dana 
primjene Zakona ili u najboljem slučaju 14 radnih dana, ako ga usvoje danas, ministar 
financija treba propisati provedbu (Pravilnik), a svi mi skupa ga svladati i znati provesti bez 
grešaka (ukoliko ministar ne iskoristi svoje pravo iz članka 140. Konačnog prijedloga Zakona i 
objavi Pravilnik tek za tri mjeseca). 
  

Promjene zakona su vrlo velike, specifične prema vrstama djelatnosti ili oblicima trgovanja 
pa će u početku trebati potražiti samo one odgovore koji se upravo na konkretno poslovanje 
odnose,  
a neće se moći sve odjednom svladati.  
  

Iz tog razloga će i naša podrška biti ograničena samo na tehniku unosa dokumenata, što 
program može, kako i na koji način radi, ali nećemo moći davati podršku objašnjavajući kada 
i zašto, a pogotovo sugerirati  razlog prijenosa porezne obveze ili objašnjavati pragove 
stjecanja,  isporuke,  davati informacije o provođenju propisa i stopama koji se primjenjuju  u 
drugim državama članicama. 
Ne da nećemo htjeti, nego nećemo znati sve odgovore,  niti će nam vrijeme dozvoljavati 
nadugačko  bavljenje pojedinačnom problematikom korisnika. Ovo posebno naglašavamo iz 
razloga što smo primijetili da nas korisnici sve češće zovu,  prije nego svoju savjetodavnu 
kuću ili poreznog savjetnika. 
  

Stoga, provjeravajte i pratite nove objave na stranici porezne uprave i više se povežite sa 
savjetodavnim kućama s kojima inače surađujete i čije seminare pratite kako bi vam oni 
pomogli postaviti primjenu zakona i riješiti  nedoumice. 
  

Dana 30.06.2013. u ponoć nestaju granice prema 27 država članica EU. Istovremeno s 
granicama, neupotrebljivo postaje cijelo naše poznavanje tehnika primjene poreza na 
dodanu vrijednost, a 01.07.2013. trebaju  ih zamijeniti Direktiva Vijeća 2006/112/EZ; 
Direktiva Vijeća 2008/9/EZ i Trinaesta Direktiva Vijeća 86/560/EEZ  pretočene u naš Zakon o 
porezu na dodanu vrijednost koji je trenutno na usvajanju u Saboru.  
   
Ukratko, ne postoji više samo tuzemstvo i inozemstvo. Sad postoje tri podjele: tuzemstvo, 
države članice EU i treće zemlje i treća područja. S trećim zemljama i trećim područjima i 
nadalje ostaju kategorije izvoza i uvoza (i granice naravno, JCD i sve ono što nam je i 
dosad  sačinjavalo proceduru uvoza ili izvoza u prepoznatljivom obliku). 



  

Novinom u primjeni  postaju dvije kategorije, isporuka i stjecanje, koje se koriste u 
transakcijama unutar EU. 
  

Nakon usvajanja kategorija isporuke i stjecanja,  najvažnije postaju tri radnje oko kojih se 
„vrti“ cijela struktura Zakona o PDV-u: 
  

1.       ispravno utvrditi s kim poslujemo 
2.       ispravno primijeniti pragove (pragovi se primjenjuju na dobra, a na usluge ne) 
3.       ispravno utvrditi (bolje rečeno u Zakonu naći i prepoznati) mjesto isporuke,  jer to 

mjesto kazuje u kojoj državi članici treba platiti PDV 
  

Ulazak u EU različito će  utjecati na poduzetnike u tuzemstvu, pojednostavljeno, na četiri 
različita načina: 
  

1.       Poduzetnici koji ne posluju s drugim državama članicama EU ili trećim zemljama i 
trećim područjima neće primijetiti velike promjene, osim u izgledu računa i poreznih 
evidencija, koje su trenutno nepoznanica i nama (nisu objavljene, ne zna se još kako 
će izgledati), a obrasce koji su već objavljeni na stranicama porezne uprave (osim PDV 
obrasca) neće trebati popunjavati.  (Obrazac  ZP,Obrazac  PDV-S, Obrazac – stjecanje 
NPS i  Obrazac Isporuke NPS). 

  

2.       Poduzetnici koji posluju s drugim državama članicama EU i trećim zemljama i trećim 
područjima, a vrijednost otpreme i primitaka robe unutar EU ne prelazi iznos od 
1.700.000,00 kn trebat će ispunjavati i obrasce objavljene na stranici porezne uprave, 
a preduvjet da bi uopće mogli poslovati s drugim državama članicama EU je prijava u 
sustav VIES na temelju prije podnesenog zahtjeva za dobivanje PDV identifikacijskog 
broja (upute na stranici porezne uprave).  
  

3.       Grupa „trojice“ kada pređu prag stjecanja dobara (pravne osobe koje nisu porezni obveznici, 
mali porezni obveznici koji nisu u sustavu PDV-a i porezni obveznici koji obavljaju isporuke 
dobara i usluga bez prava na odbitak pretporeza), prijavit će se za dobivanje PDV 
identifikacijskog broja i ispunjavat će obrasce. 
  

4.       Poduzetnici koji posluju s drugim državama članicama EU i trećim zemljama i trećim 
područjima, a vrijednost otpreme i primitaka robe unutar EU prelazi iznos od 1.700,000,00 kn 
trebat će ispunjavati obrasce objavljene na stranici porezne uprave, trebaju imati PDV 
identifikacijski broj i obvezni su izvještavati za Intrastat.  
Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske 
unije (EU). Dosad su izvor podataka o robnoj razmjeni s inozemstvom bile Jedinstvene 
carinske deklaracije, a kako njih više među državama članicama EU nema, sada se podaci o 
robnoj razmjeni prikupljaju  direktno od poslovnih subjekata (izvještajnih jedinica) putem 
statističkog Intrastat obrasca. Više o obrascu http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm 

  

  

U danima koji dolaze, kontinuirano ćemo vas obavještavati o svim novostima i promjenama 
u našem programu, kako biste s 01.07.2013. bili u mogućnosti nesmetano nastaviti s 

http://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm


poslovanjem. A do tada vas molimo da se maksimalno upoznate s promjenama u zakonu o 
PDV-u, kako biste bolje razumjeli promjene koje ćemo morati ugraditi naš program Synesis. 

Na stranicama Porezne uprave otvorena je cijela tema: POREZ NA DODANU VRIJEDNOST & 
EU,  koju svakako trebate proučiti, a možete je pogledati ovdje:  
  

http://www.porezna-uprava.hr/pravilnik_porez_pdv/pravilnik_porez_pdv.asp 

  
  

Vaša Pupilla 
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