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PREGLED MJERA ZA OLAKŠAVANJE POSLOVANJA I 
DRUGIH MJERA USVOJENIH TIJEKOM PANDEMIJE  

COVID-19 
 

DRUGI PAKET MJERA ZA POMOĆ HRVATSKOM 
GOSPODARSTVU  
 

Dana 2. travnja 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske je donijela drugi paket mjera 
za pomoć hrvatskom gospodarstvu u borbi protiv neizvjesnosti uzrokovanih COVID-
om 19. Novi paket mjera bit će donesen po hitnom postupku.   

Sažeti pregled pojedinih novih COVID-19 gospodarskih mjera usvojenih od strane 
Vlade Republike Hrvatske:  

1. Set poreznih mjera  

(ukupna vrijednost paketa poreznih mjera prelazi iznos od 10 mlrd. kuna) 

obveznici mogu koristiti sljedeće mjere:  

      - Porezni obveznici koji nisu premašili godišnji promet od 7,5 milijuna kuna 
od isporuka dobara i usluga u prošloj godini, te imaju smanjenje prihoda od više 
od 50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, imaju pravo na potpuno 
izuzeće od plaćanja poreza (ne odnosi se na plaćanje PDV-a) i doprinosa za 
travanj, svibanj i lipanj;  

      - Porezni obveznici koji su premašili godišnji promet od 7,5 milijuna kuna od 
isporuka dobara i usluga u prošloj godini, te imaju smanjenje prihoda za više od 
50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, imaju pravo na proporcionalno 
izuzeće od plaćanja poreza (ne odnosi se na plaćanje PDV-a) i doprinosa za 
travanj, svibanj i lipanj. Proporcionalno izuzeće odgovarat će postotku smanjenja 
prihoda poreznog obveznika;  

    -  Kako je prethodno određeno COVID-19 gospodarskim mjerama iz ožujka, svi 
porezni obveznici koji zbog izvanrednih okolnosti imaju smanjenje prihoda za 
više od 20%, mogu tražiti beskamatnu odgodu obveze plaćanja poreza (ne odnosi 
se na plaćanje PDV-a) i doprinosa na plaće na razdoblje od tri mjeseca. Nakon 
isteka razdoblja od tri mjeseca, porezni obveznici moći će zatražiti obročno 
plaćanje poreza i socijalnih doprinosa u najviše 24 rate;  

    -  Svi porezni obveznici, bez obzira na godišnji promet, mogu odgoditi plaćanje 
PDV-a do trenutka naplate računa izdanih od strane poreznog obveznika. 
Točni kriteriji primjene odgode PDV-a bit će propisani odgovarajućim 
podzakonskim propisom;  

 
PDV na uvoz neće se plaćati prilikom carinjenja. Umjesto toga, prijavit će se kroz 
mjesečnu PDV prijavu. Neke od donacija neće podlijegati PDV-u. Točni kriteriji 
primjene bit će propisani odgovarajućim podzakonskim propisom;  
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Rok za predaju financijskih izvještaja odgađa se na 30. lipnja, a Financijska agencija 
(FINA) neće naplaćivati naknadu za javno objavljivanje financijskih izvještaja. 
Očekuje se da će ministar pravilnikom propisati odgodu roka za predaju prijava 
poreza na dobit.  

2. Set mjera za pomoć poslodavcima za očuvanje radnih mjesta  

(Ukupna vrijednost novčane potpore za očuvanje radnih mjesta prelazi iznos od 8 
mlrd. kuna) 

Očuvanje radnih mjesta predstavlja jedan od najvećih izazova uslijed epidemije 
COVID-19. Vlada Republike Hrvatske povisila je mjere za pomoć poslodavcima za 
očuvanje radnih mjesta i usvojila sljedeće mjere:  

- Financijska potpora za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim 
epidemijom COVID-19 povećana je s 3.250,00 kuna na 4.000,00 kuna po 
zaposlenom,  za travanj i svibanj;  

- Poslodavci su izuzeti od obveze plaćanja doprinosa za plaće u visini iznosa 
financijske potpore primljene u svrhu očuvanja radnih mjesta;  

 Takvo izuzeće primjenjuje se i na financijsku potporu primljenu za ožujak.   

 

3. Ostale gospodarske mjere kao odgovor na epidemiju  COVID-19 
 
Osim navedenog, Vlada Republike Hrvatske i dalje pomaže cjelokupno gospodarstvo 
poticanjem posebnih COVID-19 kreditnih linija, te mogućnosti mirovanja obveza po 
postojećim kreditima.  
Skup COVID-19 mjera u travnju odnosi se i na pomoć gospodarskim subjektima u 
području turizma, poljoprivrede, kao i ostalim gospodarskim subjektima pogođenim 
izvanrednim okolnostima. 

 

     NOVA PRAVILA O PRIMJENI POREZNIH MJERA I MJERA      
OČUVANJA RADNIH MJESTA  

 

Dana 8. travnja 2020. godine, hrvatski je ministar financija donio dva nova pravilnika 
o primjeni drugog paketa Vladinih mjera usmjerenih na pomaganje gospodarstvu. 
Pravilnicima je propisana primjena mjera kojima se odgađaju i otpisuju porezne 
obveze, održava zaposlenost te se odgađa podnošenje određenih godišnjih izvješća. 
Namjera je da se ovim mjerama pojača potpora hrvatskom gospodarstvu tijekom 
specifičnih okolnosti uzrokovanih  pandemijom bolesti COVID-19. 

 

1. Odgoda plaćanja poreznih obveza 

      Kao što je već bilo predviđeno ekonomskim mjerama za ublažavanje posljedica 
bolesti COVID-19 iz ožujka, sva društva pogođena posebnim okolnostima koja 
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imaju/imat će pad mjesečnih prihoda od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 
prethodne godine mogu zatražiti beskamatnu odgodu plaćanja poreza i drugih javnih 
davanja na rok od tri mjeseca. Nakon isteka tromjesečnog razdoblja, porezni 
obveznici će moći zatražiti obročnu otplatu dospjelih poreznih obveza i obveznih 
doprinosa, najduže do 24 mjeseca.  

      Carine i trošarine nisu uključene u mjeru odgode plaćanja poreznih obveza.  

 

2. Oslobađanje od plaćanja poreznih obveza (otpis) 

       Novi paket donesenih mjera omogućava otpis poreznih obveza na sljedeći način:  

     - Društva s godišnjim prihodima ispod 7,5m kuna (otprilike 1m EUR-a) te koja 
imaju pad prihoda od najmanje 50% u razdoblju do isteka roka od tri mjeseca 
nakon stupanja na snagu posebnih odredbi Općeg poreznog zakona (dakle, do 20. 
lipnja 2020. godine), će se u potpunosti osloboditi plaćanja dospjelih poreznih 
obveza i drugih javnih davanja za mjesec travanj, svibanj i lipanj.  

      - Društva s godišnjim prihodima koji premašuju 7,5m kuna (otprilike 1m 
EUR-a) te koja imaju pad prihoda preko 50% u razdoblju do isteka roka od tri 
mjeseca nakon stupanja na snagu posebnih odredbi Općeg poreznog zakona 
(dakle, do 20. lipnja 2020. godine), djelomično će se osloboditi podmirivanja 
dospjelih poreznih obveza i drugih javnih davanja za mjesec travanj, svibanj i 
lipanj, razmjerno postotku pada prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne 
godine.  

      - Porezni obveznici koji dohodak ostvaruju po osnovi iznajmljivanja stanova, 
soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaćaju 
u paušalnom iznosu, oslobodit će se poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog 
poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do 
kraja drugog tromjesečja 2020. godine.   

      Od mjere poreznog oslobođenja su isključene obveze PDVa, carina i trošarina,   
doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane 
štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na 
sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz 
predstečajnih i stečajnih postupaka.  

 

3. Oslobođenje od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće 

      Društva koja su korisnici potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima 
gospodarstva pogođenim bolesti COVID-19 oslobođena su obveze plaćanja 
doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće. Oslobođenje od plaćanja 
doprinosa će se provesti od strane Porezne uprave po službenoj dužnosti.  

Plaćanje obveze po osnovi doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju 
individualne kapitalizirane štednje je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje koji će izvršiti uplatu Središnjem registru osiguranika, temeljem 
izračuna Porezne uprave.  
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4. Posebne mjere vezane za PDV 

      Glavni uvjet za odgodu, 20% pada prihoda ostaje. Svi porezni obveznici, neovisno o 
iznosu godišnjih prihoda, koji poreznu osnovicu utvrđuju prema obavljenim 
isporukama mogu odgoditi plaćanje porezne obveze. Odgoda se primjenjuje 
isključivo na razliku između dospjelih obveza PDV-a izračunatih prema izdanim 
računima i dospjelih obveza PDV-a izračunatih prema novčanom načelu.  

      PDV prijave će se podnositi te će se porez obračunavati kao i u redovnoj PDV prijavi, 
dok će porezni obveznik obračunati i prijaviti iznos odgođene obveze u posebno 
predviđenom polju PDV prijave.  

     Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona 
propisuje nova pravila vezana za PDV s ciljem ublažavanja negativnih posljedica 
pandemije COVID-19. Pravila su sljedeća:  

Uvoz dobara potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 
oslobođen je od plaćanja PDV-a, na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491. 
Rokovi i uvjeti za oslobođenje su propisani tom odlukom. Oslobođenje se 
primjenjuje isključivo na organizacije i dobra koja su oslobođena carine u skladu s 
carinskim propisima i odlukom Europske komisije.  

PDV na dobra uvezena u razdoblju između 20. ožujka i 20. lipnja 2020. godine 
smatra se plaćenim ako ga porezni obveznik iskaže kao obvezu u PDV prijavi.  

Donacije učinjene s ciljem ublažavanja učinaka pandemije bolesti COVID-19 neće 
biti oporezivane PDV-om u razdoblju od tri mjeseca, a koji rok počinje u travnju.  

 

5. Mjere vezane uz financijsko izvještavanje 

      Prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene 
dokumentacije u posebnim okolnostima usvojenim 8. travnja:  

      - rok za podnošenje financijskih izvještaja za 2019. godinu u statističke svrhe 
odgođen je do 30. lipnja 2020. godine;   

      - društva koja podliježu objavi javno dostupnih financijskih izvještaja moraju 
podnijeti godišnje financijske izvještaje zajedno s pripadajućim revizorskim 
izvješćem u roku od osam, a konsolidirane financijske izvještaje u roku od deset 
mjeseci nakon zadnjeg dana poslovne godine (odgoda od dva mjeseca);  

      - na podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugim državama članicama koje 
podliježu obvezi javne objave se zbog posebnih okolnosti primjenjuju ista pravila za 
odgodu rokova kao i za podnošenje financijskih izvješća matičnog društva u toj 
državi članici;  

- poduzetnici koji su obvezni izraditi zasebno nefinancijsko izvješće u skladu sa 
Zakonom o računovodstvu i objaviti ga na svojoj web stranici, moraju to izvješće 
objaviti u roku od osam mjeseci nakon datuma bruto bilance.  
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6. Mjere vezane uz porezne prijave 

      Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi općeg poreznog 
zakona:  

rok za podnošenje prijave poreza na dobit je odgođen na 30. lipnja 2020. godine, dok 
je obveza plaćanja poreza na dobit koji se utvrđuje temeljem te prijave odgođena na 
31. srpnja 2020. godine  

Porezni obveznici čije porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom i 
kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon 
isteka poreznog razdoblja, isključeni su od primjene gore spomenute odgode.  

 

7. Ostale mjere 

Porezni obveznici mogu sklopiti upravni ugovor s Poreznom upravom za porezne 
obveze koje nisu u okviru mjera odgode ili oslobođenja. Upravni ugovor može se 
zaključiti pod povoljnijim uvjetima, a može se zaključiti isključivo za porezne obveze 
koje dospijevaju tijekom posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti 
COVID-19.  

Ravnatelj Porezne uprave ovlašten je propisati ovršni postupak tijekom posebnih 
okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. 

 

NOVE MJERE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I DODATNA 
POJAŠNJENJA POSTOJEĆIH MJERA  

 

      Dana 18. travnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o dopuni Zakona o provedbi 
ovrhe na novčanim sredstvima. Također, dana 17. travnja 2020. godine, u hitni 
zakonodavni postupak upućene su dopune Zakona o strancima i Zakona o 
državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih 
obitelji.  

      Donosimo vam kratak pregled dopuna zakona, te nove upute izdane od strane 
Ministarstva financija, Porezne uprave, vezane za provođenje postupaka odgode 
plaćanja PDV-a i oslobođenja od poreznih obveza.  

 

1. Dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima 

      Dopunom Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima određuje se Financijskoj 
Agenciji (FINA) privremeni zastoj s provedbom ovrha na novčanim sredstvima 
fizičkih osoba (uključujući i obrtnike i druge osobe koje obavljaju registriranu 
djelatnost).   

      FINA će zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u očevidnik, ali u odnosu 
na ovršenike fizičke osobe neće slati naloge bankama na izvršenje. Zastoj je određen 
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do 17. srpnja 2020. godine, a Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je produljiti 
navedeni vremenski period za dodatna 3 mjeseca.  

      Mjera zastoja provedbe ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba ne obuhvaća:  

- ovrhe radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta;  

- druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću;  

     - tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće;  

     - naknade plaće ili otpremnine;    

     - mjere osiguranja iz kaznenog postupka;  

      -  i  ovrhe po računu specifične namjene.  

      Novčana sredstva zaplijenjena prije nastupanja posebnih okolnosti izuzeta su od 
zastoja.   

      Za vrijeme trajanja zastoja ne teku zakonski rokovi vezani za trajanje blokade računa, 
odnosno postojanje neizvršenih osnova za plaćanje, osim roka za prijenos 
zaplijenjenih sredstava.   

      Također, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, do 17. srpnja 2020. godine, ne teče 
zatezna kamata. Privremeni prestanak tijeka obračuna zateznih kamata odnosi se na 
sva potraživanja, neovisno je li dužnik pravna ili fizička osoba.  

 

2. Regulacija statusa stranih državljana 

      Dana 17. travnja 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske uputila je u hitni postupak 
prijedlog dopuna Zakona o strancima i dopuna Zakona o državljanima država članica 
Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.   

      Cilj dopuna zakona je regulacija statusa stranih državljana za vrijeme trajanja Covid-
19 okolnosti, odnosno omogućiti produženje roka važenja dozvola boravka, čiji rok 
važenja ističe za vrijeme trajanja epidemije.  

      Rok za poduzimanje radnji u upravnim postupcima, propisanim odredbama oba 
zakona (ako konačni rok za poduzimanje tih radnji pada između 11. ožujka 2020. 
godine i dana proglašenja prestanka epidemije), produljuje se do maksimalno 30 dana 
od dana proglašenja prestanka epidemije.  

      Državljani država članica EGP-a i članova njihovih obitelji, čije potvrde o prijavi 
privremenog boravka i boravišne iskaznice ističu u razdoblju trajanja Covid-19 
okolnosti, neće morati tražiti njihovo produljenje. Njihov rok se automatski 
produljuje, najkasnije do 30 dana od dana prestanka Covid19 okolnosti. Isti postupak 
se primjenjuje na državljane trećih zemalja čije dozvole za boravak ističu za vrijeme 
trajanja Covid-19 okolnosti 
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3. Postupak oslobođenja od poreznih obveza 

      U slučaju ispunjenja uvjeta i za odgodu plaćanja poreznih obveza i za otpis poreznih 
obveza, porezni obveznik Poreznoj upravi upućuje samo jedan zahtjev. Zaseban 
zahtjev za otpis poreznih obveza nije moguće uputiti Poreznoj upravi.   

      Ako porezni obveznik ne ispunjava uvjete potrebne za potpun ili djelomičan otpis 
javnih davanja u trenutku prijave  na poreznu mjeru odgode javnih davanja, a 
naknadno dođe do ispunjenja propisanih uvjeta, Porezna uprava će automatski otpisati 
zakonom predviđena javna davanja.  

      Međutim, preporuča se obavijestiti Poreznu upravu o promjeni okolnosti u slučaju da 
porezni obveznik naknadno ispuni uvjete za mjeru otpisa javnih davanja. 

 

4. Postupak odgode plaćanja PDV-a i druge mjere vezane uz PDV 

      Dana 16. travnja 2020. godine, Porezna uprava je izdala uputu o postupku prijave za 
odgodu plaćanja obveza PDV-a. Trenutačni sadržaj upute ne prati u potpunosti 
odredbe Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona:  

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19699  

PDV prijava i obračun poreza izvršit će se kao u redovnom postupku obračuna i 
prijave PDV-a. Porezni obveznik morat će pripremiti obračun primjenjujući načelo 
tehnike oporezivanja prema naplaćenim naknadama (konačan iznos dobiven 
primjenom tehnike oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne navodi se na PDV 
prijavi). Iznos odgođenog poreza (odnosno, razlika između iznosa dobivenog 
primjenom obračuna prema izdanim računima i naplaćenim naknadama) prijavljuje se 
u predviđenom polju PDV prijave.   

      Podsjećamo, da PDV obveznici, imaju mogućnost korištenja obračunskog plaćanja 
PDV-a na uvoz dobra uvezenih do 20. lipnja 2020. godine. Za ostvarivanje navedene 
mogućnost nije potrebno ostvariti posebne uvjete niti predavati poseban zahtjev već je 
obračunsko plaćanje dovoljno naznačiti u carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodni 
promet.  

  


