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Uvod



Sabor Republike Hrvatske usvojio je 63 mjere radi ublažavanja posljedica

uzrokovanih pandemijom korona virusa. Navedene mjere definirane su

kao prva faza ovog procesa. Njhovo provođenje biti će osigurano kroz

promjene Pravilnika i donošenjem dodatnih potrebnih odluka.

Usvojene mjere tiču se najprije financijskih potpora, olakšica pri plaćanju

obveza, kao i mjera kojima se definiraju radni odnosi tijekom i u vremenu

nakon završetka krize prouzrokovane korona virusom. Posebno težište

stavljeno je na pomoć turističkom, poljoprivrednom i kulturnom sektoru, a

raspisane su i interventne nabave za potrebe krize.



OLAKŠICE I  F INANCIJSKE POTPORE



Za odgodu svih poreznih obveza (doprinosi, članarine i slično) podnosi se jedan

Zahtjev.

Pravo na odgodu poreznih obveza nije moguće postići za PDV za 2 mjesec, a koji

dospijeva 31.3.2020. Pravo na odgodu PDV-a imaju samo poduzetnici koji su u

prethodnoj godini imali prihode do 7,5 mil. HRK pod uvjetom da porez

obračunavaju prema izdanim računima.

Ukoliko po dospijeću prve odgođene obveze porezni obveznik neće moći namiriti

poreznu obvezu, moći će podnijeti Zahtjev za obročnu otplatu.

Olakšice i finansijske potpore



Ministarstvofinancija

provoditi će sljedeće mjere:

Odgoda i/ili obročna otplata javnih davanja.

Beskamatni zajam općinama, gradovima i županijama,

Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i

Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO)

do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije

je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna

otplata.

Olakšice i 
finansijske 
potpore



Odgoda plaćanja poreza, 

doprinosa i članarina za 

vrijeme trajanja posebnih 

okolnosti 

(implementacija) 

Od 24. ožujka, poduzetnici kojima je radi posebnih

okolnosti narušena ekonomska ili gospodarska

aktivnost mogu podnijeti Zahtjev za odgodom

plaćanja poreza hrvatskoj Poreznoj upravi.

Zahtjev se podnosi putem sustava ePorezna ili putem

web forme. Na dan podnošenja Zahtjeva, porezni

obveznik mora imati:

• podnesene sve porezne prijave i

• podmirene sve dospjele obveze.

Olakšice i finansijske potpore



U Zahtjevu se moraju dokazati pokazatelji

nemogućnosti plaćanja poreza.

Porezni obveznik mora napisati podatke o padu

prometa prethodnog mjeseca za najmanje 20% u

odnosu na isti mjesec prethodne godine ili opisati i

obrazložiti u bitnome zašto se očekuje pad prometa u

narednih tri mjeseca za najmanje od 20%.

Odgoda plaćanja poreza, 
doprinosa i članarina za vrijeme 
trajanja posebnih okolnosti

(implementacija)

Olakšice i finansijske potpore



• Nakon podnošenja Zahtjeva, Porezna uprava će

obavijestiti poreznog obveznika da li je njegov

Zahtjev usvojen.

• Prihvatom Zahtjeva, porezni obveznik je i dalje

dužan podnositi sve porezne prijave u roku,

međutim, Porezna uprava će odgoditi njihovo

plaćanje za 3 mjeseca.

• Ako nakon dospijeća prve odgođene obveze,

porezni obveznik još uvijek nije u mogućnosti

podmiriti porezne obveze, može podnijeti dodatni

Zahtjev za plaćanje u ratama.

Odgoda plaćanja poreza, 
doprinosa i članarina za vrijeme 
trajanja posebnih okolnosti

(implementacija)

Olakšice i finansijske potpore



OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZNIH OBVEZA

Oslobođenje mogu ostvariti poduzetnici kojima je zbog posebnih okolnosti odlukama
nadležnog tijela rad zabranjen ili znatno otežan te koji imaju pad prihoda od
najmanje 50% u razdoblju od 20.03.2020. do 20.06.2020.godine u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine.

Ako porezni obveznik:
• Ima manje od 7,5mil kn prihoda u 2019.godini, oslobođen je u potpunosti

dospjelih poreznih obveza; te
• Ima više od 7,5mil kn prihoda u 2019.godini, djelomično je oslobođen dospjelih

poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda.

Oslobođenje se ne primjenjuje na: PDV, trošarine, carine, doprinose za MIO II, porez i
prirez na konačne dohotke, naknade i davanja na igre na sreću, obveze po ranije
sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz pred stečajnih i
stečajnih postupaka.

Zahtjev se podnosi putem sustava ePorezna.



Odgoda plaćanja PDV-a i ostale porezne mjere

Za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a porezni obveznik treba dokazati
da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i
ulaznih računa koji nisu plaćeni prema tzv. kriteriju naplaćenih naknada.

To znači da se može odgoditi samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz
razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u
tom razdoblju naplaćeni/plaćeni.

Provedba odgode:
• utvrditi obvezu PDV-a prema kriteriju izdanih računa i evidentirati ju u

obrascu PDV pod red. br. II;
• utvrditi pretporez prema kriteriju primljenih računa i evidentirati ga pod

red. br. III;
• iskazati obvezu PDV-a pod red. br. IV. obrasca PDV;
• utvrditi kolika bi bila obveza PDV-a prema kriteriju naplaćenih/plaćenih

računa;
• Razliku između utvrđene obveze PDV-a prema kriteriju izdanih i

naplaćenih računa treba evidentirati u Obrascu PDV pod VIII.2. –
Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.



Za koje razdoblje se može odgoditi obveza plaćanja 
PDV-a?

• za ožujak koja dospijeva 30. travnja - odgoda do 31. srpnja
• za travanj koja dospijeva do 31. svibnja 2020. – odgoda do 31.

kolovoza
• za prvo tromjesečje (1-3) koja dospijeva 30. travnja – odgoda do

31. srpnja

Ako posebne okolnosti potraju duže rok za odgodu se može produžiti
još za tri mjeseca, odnosno za obvezu PDV-a za svibanj, lipanj i srpanj
te za 2. tromjesečje (4-6).

Za vrijeme odgode porezne obveze Porezna uprava neće obračunavati
zatezne kamate.

Nakon isteka razdoblja odgode, porezni obveznici će trebati u cijelosti
podmiriti odgođenu obvezu PDV-a!



PDV NA DONACIJE I UVOZ

• Ukida se plaćanje PDV-a na donacije dobara i usluga potrebnih za
borbu protiv COVID-19

• Ukida se plaćanje carine i PDV-a za uvoz dobara potrebnih za borbu
protiv COVID-19

• Uvozni PDV se vodi kao obračunska kategorija
• Navedena oslobođenja primjenjuju se na robu koja je uvezena ili

donirana do 20.06.2020.godine

Iznimno:
▪ Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja

smještaja turistima, a porez plaćaju u paušalnom iznosu, biti će
oslobođeni ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza i
bez podnošenja zahtjeva.

▪ Porezni obveznici koji nisu podnijeli Zahtjev za odgodom plaćanja, a
imaju poremećaj poslovanja veći od 50% mogu isti podnijeti do
20.06.2020.godine.



Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situacij i posebnih 
okolnosti

Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavila vijest u vezi poreznog
tretmana naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti.

„…Uzimajući u obzir nastanak posebnih okolnosti, a obzirom na sve navedeno, mišljenja
smo kako se za vrijeme trajanja istih, a kada zbog objektivnih razloga javni prijevoz
radnicima nije dostupan, a ranije im je omogućena mjesečna ili godišnja prijevozna karta
i priznat neoporezivi iznos naknade troškova prijevoza (do visine stvarne cijene
prijevozne karte odnosno javno objavljenih i dostupnih cjenika ovlaštenih prijevoznika), u
slučajevima:

• kada radnik za prijevoz na posao i s posla koristi usluge „taksi prijevoza“,
neoporezivim primicima se mogu smatrati (uz neoporezivu naknadu troškova javnog
prijevoza do visine troškova prijevozne karte) i isplaćene naknade troškova „taksi
prijevoza“ do visine stvarno nastalih troškova, ali samo uz predočavanje
vjerodostojnih isprava tj. računa.

• kada radnik na posao i s posla putuje svojim privatnim automobilom (tj. ne koristi
„taksi prijevoz“), da mu poslodavac može isplatiti neoporezivu naknadu za korištenje
privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru (uz
neoporezivu naknadu troškova javnog prijevoza do visine troškova prijevozne karte).“



Naime, uvodi se moratorij na kreditne obveze klijenata po

postojećim plasmanima.

Postojeći krediti klijenata HBOR-a imat će mogućnost

reprogramiranja uz uvođenje početka u otplati glavnice kredita.

Za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova

poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema

poslovnim bankama i drugim financijskim insituticijama) u suradnji s

poslovnim bankama odobravat će se novi krediti za likvidnost

gospodarskim subjektima.

Hrvatska banka za obnovu i

razvitak (HBOR) usvojenim

mjerama pomaže održavanju

likvidnosti svojim korisnicima

Olakšice i finansijske potpore



Kako bi se osigurao izvoz dobara te likvidnost tvrtki prisutnih na međunarodnom tržištu,

HBOR će odobravati garancije (police osiguranja) poslovnim bankama izvoznika i HBOR-u u

okviru garantnog fonda osiguranja izvoza s ciljem odobravanja novih kredita za obrtna

sredstva (likvidnost).

Uvećava se opseg garantnog fonda za osiguranje izvoza uključivanjem i sektora turizma, s

ciljem omogućavanja izdavanja garancija (police osiguranja) za kredite bankama i HBOR-u

za dodatna sredstva likvidnosti izvoznicima i sektoru turizma.

Povećanjem opsega garantnog fonda za osiguranje izvoza proširuje se i krug

prihvatljivih korisnika polica osiguranja, te su pored izvoznika i sektora turizma, također

uračunatii gospodarski subjekti koji posrednoizvoze ili su dobavljači izravnih izvoznika.

Olakšice i finansijske potpore



1.Einführung

Uvođenje Stand still-a, tj. obustave  

izvršenja svih mjera prisilne naplate prema

svim dužnicima (pravnim ili fizičkim

osobama) u razdoblju od trimjeseca.

Omogućavanje kredita za likvidnost i radni kapital

(plaće i radni kapital izuzev obveza prema

financijskim institucijama) ročnosti do tri

godine.

Provođenje reprogramaodstrane kreditnih  

institucija prema označenim klijentima po  

ubrzanom postupku bez reklasifikacije u  

status neispunjavanja obveza.

Mjere podrške 

poslovnih banaka

podrazumijevaju:

Olakšice i finansijske potpore



Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije smanjiti će kamatne stope za
ESIF mikro i male zajmove, uvećati
maksimalne stope jamstva za „ESIF
pojedinačna jamstva“ i produljiti trajanje
pojedinih projekata sufinanciranih iz
Operativnog programa Konkurentnost i
kohezija.

„ESIF Mikro zajmovi“ za obrtna sredstva mikro i

malih preduzetnika koje provodi HAMAG-BICRO

(1000-25000 eura, poček 12 mjeseci, smanjenje

kamata na 0,5% - 0,75% - 1, 0% ovisno o indeksu

razvijenosti).

Smanjenje kamatnih stopa na investicijske

kredite sa 30% udjelom obrtnih sredstava „ESIF

Mikro i Mali zajmovi“ na 0,1%-0,25%-0,5% ovisno o

indeksu razvijenosti koje direktno provodi

HAMAG-BICRO.

Povećanje maksimalne stope jamstva za 'ESIF

pojedinačna jamstva' za kredite za obrtna

sredstva sa 65% na 80% glavnice kredita (iznos

jamstva 150.000-1.000.000 eura) koje provodi

HAMAG-BICRO putem 17financijskih institucija.

Olakšice i finansijske potpore



• Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i

kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti

izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o

ne/postojanju nepravilnosti kao temeljaza zadržavanje 25%iznosa.

• Rokovi projekata s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, i

obvezama povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju, produljit će

se za 90 dana za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnosti

i kohezijakoji su uprovedbi.

• Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“ za obrtna sredstva za

male i srednje poduzetnike.

Ostale mjere Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Evropske unije

Olakšice i finansijske potpore



Omogućavanje korisnicima EU potpora mogućnost privremene obustave ili

odgode provedbe projekata, odgodu plaćanja povrata i uvažiti smanjeno

ostvarenje planiranih indikatora na projektima uslijed objektivnih novonastalih

okolnosti.

Bezuvjetno produljenje trajanja projekta od tri mjeseca – za sve projekte sufinancirane iz

Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i sa rokom

završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020.

Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski

potencijali kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti

izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o

ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

Između ostalih mjera 
Ministarstva rada i mirovinskog 
sustava one koje se tiču 
olakšica su: 

Olakšice i finansijske potpore



Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uvest

će dodatan grace period za obvezu očuvanja radnih

mjesta, a da se pritom ne gubi pravo na potporne

mjere vezano za realizaciju investicijskih projekata koji

se provode sukladno Zakonu o poticanju ulaganja.

Olakšice i 
finansijske potpore



Moratorij na sve rate ESIF Mikro i 

Malih zajmova, te Mikro i malih 

zajmova za ruralni razvoj do 31. 

prosinca 2020. te prolongat 

otplate/roka korištenja kredita za 

koje je izdano jamstvo. 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
(HAMAG-BICRO) uvodi sljedeće mjere:

Uspostavljanje novog 

financijskog instrumenta Mikro 

zajam za ruralni razvoj za 

obrtna sredstva (brža obrada, 

poček, niža kamatna stopa).

Kontra-garancije za 50% 

glavnice za obrtna sredstva 

kredita za turizam (kamatna 

stopa 0,5%-0,75%-1,0%).

Olakšice i finansijske potpore



- pripreme proizvodnje,

- sirovine i materijala,

- ostalih proizvodnih troškova,

- troškova zaposlenih,

Zajmovi dozvoljavaju
finansiranje:

- novo zapošljavanje,

- zakup poslovnog prostora,

- režijskih troškova, i

- općih troškova.

Implementacija HAMAG-BICRO mjera

(odobravanje zajmova za obrtna sredstva 

mikro i malih preduzetnika)

Olakšice i finansijske potpore



Maksimalni iznos ESIF zajma može biti 25 000 EUR, s počekom od 12 mjeseci, rokom otplate 3

godine uz kamatnu stopu od 0,5% - 1,0% (ovisno o indeksu razvijenosti).

Popis dokumentacije kao i standardizirani obrazac zahtjeva za zajam dostupan je na službenim

stranicama HAMAG-BICRO https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-

zajma/dokumentacija/.

Olakšice i finansijske potpore

https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/


Uz već postojeće mjere, agencija HAMAG-BICRO aktivirala je i novi financijski instrument COVID-19 zajam za obrtna sredstva s

ciljem pomoći gospodarstvu uslijed pandemije korona virusa. Korisnik mora dokazati da je COVID-19 imao negativan utjecaj na

njegovo poslovanje, tj. da je poduzetnik u prvom kvartalu 2020. godine ostvario pad prihoda veći od 20% ili to očekuje u narednim

kvartalima 2020. godine.

Zajmovi za obrtna sredstva

Olakšice i finansijske potpore

Zajmom je prihvatljivo financirati ulaganja u obrtna sredstva, uključujući PDV. Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih

kreditnih obveza/leasinga, te plaćanje obveza nastalih prije 2020. godine. Sredstva zajma moraju biti strogo namjenski iskorištena.

Krajnji korisnici ne plaćaju naknadu za odobrenje zajma.



Koji su kriteriji za dobivanje zajma?

1. više od 50% privatnog vlasništva,

2. najmanje jedan zaposleni na puno radno vrijeme,

3. društvo nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30

dana u posljednjih 6 mjeseci,

4. društvo nema poteškoća u poslovanju.

Olakšice i finansijske potpore

Koji su uvjeti definirani zajmom?

Naziv programa „COVID-19“ zajam za obrtna sredstva 

Ciljana skupina Mali, mikro i srednji subjekti malog gospodarstva 

Iznos Do 750.000,00 HRK 

Kamatna stopa 0,25% 

Rok korištenja Do 6 mjeseci 

Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine 

Rok otplate Do 5 godina uključujući poček 

Instrument osiguranja Zadužnica korisnika zajma 

 



COVID-19 zajam za obrtna 
sredstva

Postupak prijave i odobravanja zajma

• Poduzetnik podnosi HAMAG-BICRO-u obrazac zahtjeva za zajam zajedno sa
ostalom obveznom dokumentacijom

• Stručne službe HAMAG-BICRO-a obrađuju zahtjev za ESIF zajam

• HAMAG-BICRO donosi Odluku o ESIF zajmu

U slučaju donošenja pozitivne Odluke

• HAMAG-BICRO šalje Poduzetniku obavijest o pozitivnoj odluci

• Poduzetnik otvara račun posebne namjene i dostavlja podatke o 
otvorenom računu HAMAG-BICRO-u

• Poduzetnik sklapa Ugovor o zajmu s HAMAG-BICRO-om

• HAMAG-BICRO po odobrenju zajma plasira sredstva zajma



Dokumentacija

• U izvorniku (potpisano i ovjereno):

1. Standardizirani obrazac zahtjeva za zajam

2. Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
(Skupna izjava)

3. Tablica kreditne zaduženosti

4. Poslovni plan kroz pitanja

• U preslici:

1. Statusna dokumentacija – dokument odobrenja za rad od 
nadležne institucije

2. Financijska dokumentacija – GFI (protekle 2 godine), Bruto bilanca 
(razdoblje od zadnjeg dostupnog fin. Izvješća do zadnjeg dana u 
mjesecu prije predaje Zahtjeva)

3. Podaci o solventnosti ( BON2 / SOL2) ne stariji od 30 dana

4. Potvrda porezene uprave o stanju duga prema državi, ne starija od 
30 dana

5. Kreditno izvješće HROK, ne starije od 60 dana

6. Preslike osobnih iskaznica osoba u upravljačkoj i vlasničkoj 
strukturi prijavitelja (za vlasnike udjela 25% i više)

COVID-19 zajam za obrtna 
sredstva



Implementacija HAMAG-BICRO 

mjera

(obustava plaćanja zajmova)

Nastavno na epidemiju uzrokovanu virusom COVID-19, HAMAG-BICRO je

kao prvu mjeru rasterećenja gospodarstva odlučio obustaviti plaćanja svih

zajmova za ruralni razvoj do 31.12.2020. godine bez zaračunavanja zatezne

kamate.

Obustava plaćanja odnosi se na sve nedospjele obveze (glavnicu i kamatu),

dok je prethodna dugovanja potrebno podmiriti. Svim korisnicima zajmova

(ESIF i zajmova za ruralni razvoj) će na mail biti poslana obavijest o odgodi

otplate i obrazac „Pristanak na odgodu plaćanja“.

Svi poduzetnici koji su suglasni s predloženom odgodom otplate trebaju

dostavljeni obrazac popuniti, potpisati/pečatiti i skeniran/uslikan dostaviti

na mail adresu zajmovi@hamagbicro.hr, kako bi se njihov pristanak

evidentirao u sustavu.

Olakšice i finansijske potpore

mailto:zajmovi@hamagbicro.hr


Odluke 
Ministarstva za 
turizam

Ograničavanje radnog vremena 

ugostiteljskog objekta.

Odgoda plaćanja naknade za 

korištenje koncesije na turističkom 

zemljištu u kampovima.

Potpore za programe financiranja 

obrtnih sredstava i poboljšanja 

likvidnosti ugroženih 

gospodarstvenika u turizmu.

Odgoda plaćanja turističke 

pristojbe za privatne iznajmljivače 

(paušal).

Odgoda plaćanja turističke članarine 

za gospodarske subjekte i privatne 

iznajmljivače.

Olakšice i finansijske potpore



Pomoć poljoprivrednom sektoru

Vlada Republike Hrvatske donijela je niz mjera sa ciljem zaštite

poljoprivrednog sektora od posljedica COVID-19.

Mjere se odnose na odgađanje rokova ugovornih obveza te

njihovog plaćanja, kao i na financijske potpore ovom sektoru.

Olakšice i finansijske potpore



Odluke 
Ministarstva 
poljoprivrede

Odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za 

drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja.

Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza korisnicima svih investicijskih 

mjera Programa ruralnog razvoja.

Odgoda roka izvršenja ugovornih obveza vezanih uz potpore male 

vrijednosti 2019. – prerada drva proizvodnja namještaja.

Odgoda plaćanja zakupine i koncesijskih naknada za poljoprivredno 

zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odgoda plaćanja naknada za koncesije i privez brodova u ribarstvu.

Olakšice i finansijske potpore



Odluke 
Ministarstva 
poljoprivrede

Primjena dodatnog mehanizma fleksibilnosti

između fondova za povećanje proizvodno vezanih

plaćanja ili uvođenje interventnih mjera (Program

za poljoprivredu) uz prethodno odobrenje

Europske komisije.

Pomoć sektoru poljoprivrede zbog ograničenja

prometa i povećanja manipulativnih troškova

(predlaganje novog programa državnih i potpora

male vrijednosti).

Financiranje privremene obustave ribolova uz

prethodno odobrenje Europske komisije.

Povećanje sredstva za potpore male vrijednosti

za sektor ribolova i akvakulture.

Financiranje ambalaža za proizvode ribarstva uz

prethodno odobrenje Europske komisije.

Uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva

za sektor poljoprivrede i šumarstva te prerade

drveta.

Olakšice i finansijske potpore



Potpore i sredstva Ministarstva kulture podrazumijevaju:

• Potpore samostalnim umjetnicima, samozaposlenima i fizičkim i pravnim

osobama u kulturnim i kreativnim industrijama.

• Osiguravanje sredstava fizičkim i pravnim osobama u području kulture za

produženo razdoblje pripremnih aktivnosti za odobrene projekte u kulturi.

• Isplata sredstava fonda za poticanje pluralizma medija za 2020. godinu uz

mogućnost prenamjene djela fonda na temu javnog praćenja epidemije

koronavirusa.

Olakšice i finansijske potpore



Mjere olakšica Ministarstva kulture:

• Odgoda izvršenja obveza fizičkih i pravnih osoba u području kulture

za realizaciju programa prema Ministarstvu kulture, Hrvatskom

audiovizuelnom centru i Zakladi Kultura nova.

• Priznavanje troškova organizacije odobrenih programa u kulturi

otkazanih zbog epidemije koronavirusa.

• Privremena obustava revizije statusa samostalnih umjetnika na

razdoblje od šest mjeseci.

Olakšice i finansijske potpore



Odstupanje od obveza obavljanja univerzalne usluge zbog

nemogućnosti postupanja u skladu sa Zakonom o poštanskim

uslugama.

Privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni

prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020.

Privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10% za vozila

IA, I i II skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Odluke Ministarstva mora,

prometa i infrastrukute

Olakšice i finansijske potpore



Dodatni popust od 7% za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja

koriste ENC uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom,

tijekom godine dana.

Odgoda primjene novog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama

u pogledu zahtjeva za opremanjem.

Privremeno produbljenje valjanosti svjedodžbi i drugih isprava u

međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.

Preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela

kocesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u

lukama otvorenim za javni promet.

Odluke Ministarstva mora,

prometa i infrastrukute

Olakšice i finansijske potpore



• Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima

pogođenim koronavirusom

• Privremena mjera suspenzije potpora za

samozapošljavanje i zapošljavanje s ciljem

osiguranja dodatnih sredstava za očuvanje

radnih mjesta u sektorima pogođenim

koronavirusom

• Produženje trajanja mjere stalni sezonac

Mjere Ministarstva 
rada i  mirovinskog 
sustava

Olakšice i finansijske potpore



Potpore za očuvanje radnih mijesta



Potpore za očuvanje radnih mjesta u 
djelatnostima pogođenim epidemijom 

Koronavirusa

U svrhu očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je

epidemi jom koronavirusa narušena gospodarska aktivnost,

Vlada je doni jela odluku o potporama po zaposlenom u periodu

od početka ožujka u trajanju najviše tri mjeseca.

Potpore za očuvanje 
radnih mesta



MJERE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

▪ Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) za očuvanje
radnih mjesta u sektorima pogođenim COVID 19 povećan je s 3.250
kn na 4.000 kn za travanj i svibanj 2020.godine za puno radno
vrijeme.

▪ Porezni obveznik koji se prethodno prijavio te ostvario Potporu za
očuvanje radnih mjesta, biti će za sufinancirane neto plaće
oslobođen obveze plaćanja javnih davanja (poreza i doprinosa).

▪ HZZ će na temelju podataka od Porezne uprave obaviti isplatu
doprinosa (MIO II) razmjerno visini dodijeljene potpore:

❖ 203,12 kn za ožujak po radniku; i
❖ 250,00 kn za travanj i svibanj po radniku.



Ciljane skupine poslodavaca

- Poslodavci iz sektora djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i

usluživanja hrane i pića

- Prijevoza i skladištenja

- prerađivačke industrije (tekstil, odjeća , obuća, koža, drvo i

namještaj);

- poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama

Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog , jedinica lokalne

samouprave);

- te drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti .

Navedene potpore ne odnose se na vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove

uprave, direktore, prokuriste i sl. , uz izuzeće poslodavaca kod kojih je

zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Potpore za očuvanje 
radnih mesta



Visina potpore

3.250 kuna mjesečno po radniku za puno radno

vrijeme

1.625 kuna mjesečno po radniku za nepuno radno

vrijeme

odnosno

Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna

mjesečno po radniku za vrijeme koje nisu radili

prema odluci Stožera civi lne zašt ite, a plaćat će se do 15. u

mjesecu za prethodni mjesec

Potpore za očuvanje 
radnih mesta



Neki od prihvatljivih razloga koje treba opisati su:

• pad prometa;

• otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara;

• otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi;

• nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i

plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;

• nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i

strojeva neophodnih za rad.

Temeljem javnog poziva, poslodavci iz

prihvatljivih sektora će opisati razloge zbog kojih

traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto

potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom

izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju

pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Potpore za očuvanje radnih 
mesta



U svrhu ostvarivanja prava na potpore, poslodavci podnose

zahtjev uz odgovarajuću dokumentaciju, koja je na web

stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavac također navodi aktivnosti koje je

poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta, a za

dodjelu potpore potrebno dokazati samo jedan

od navedenih razloga.

Potpore za očuvanje radnih 
mesta



Dokume ntac i ja  
obuhvaća

O bra z a c Z a ht jev a  – st a nda rd i z i ra n i  obra z a c 

dost upa n  na  int ernet sk o j  st ra n ic i  Z a v oda  i l i  

na  st ra n ic i  w w w . mjere. hr  s  pr ipa da jućim 

t a b l i ca ma

O bra z lož en je  pa da  pr ihoda  – t a b l i čnu  

usporedbu pr ihoda  do  k ra ja  mjeseca  u  

k o jem je  podnesen  z a ht jev  sa  i st im 

mjesecom pret hodne g od ine,  uz   pro jek ci ju  

pr ihoda  u  na rednom ra z dobl ju  z a  t r i  

mjeseca  s  usporedbom i st og  ra z dob l ja  

pret hodne g od ine (pr ihv a t l j i v  pa d  je  v eći  do  

2 0 %) .

I z ja v u  o  t očnost i  poda t a ka  i  ra z log a  z a  

kor i št en je pot pore.

P resl i k u  O dluk e,  uk o l i k o  se  ra d i  o  O d luci  

St ož era  c i v i lne z a št i t e  na  reg iona lno j  i  

loka lno j  ra z in i  (on i  posloda v ci  ko j i  

O dlukom St ož era  c i v i lne z a št i t e  ne 

oba v l ja n ju  d je la t nost ) .

Doka z e o  ot ka z a n im ug ov or ima ,  ug ov oren im 

poslov ima ,  prob lemima  u  t ra nsport u  i  i sporuci  

robe i l i  na ba v ci  reproma t er i ja la  i  s i rov ina .

Zahtjev se predaje online, 
elektroničkom poštom (e - mail) 

ili u nadležnu službu Zavoda
prema sjedištu poslodavaca.



Zavod se 
obvezuje:

• zaprimiti i obraditi zahtjev

korisnika u roku od 10 dana od

dana zaprimanja;

• obavijestiti korisnika o 

odobrenom zahtjevu i potpisati

ugovor o dodjeli sredstava;

• osigurati redovitu isplatu

sredstava;

• prije isplate sredstava provjeriti

statuse radnika za koje se isplaćuje

potpora;

• prije isplate provjeriti solventnost

poslodavca;

• obavljati redovitu kontrolu broja

radnika u razdoblju ugovorne

obveze dvostrukog zadržavanja u 

radnom odnosu. 

Potpore za očuvanje radnih mesta



Poslodavci koji koriste mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugih davatelja, a kojima je

opravdani trošak ujedno i trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere, već mogu

odabrati mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji

uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru te istekom razdoblja korištenja ove mjere nastaviti

u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da

je isto regulirano Aneksom ugovora.

Potpore za očuvanje radnih mesta



Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti radnu

snagu niti zapošljavati na radna mjesta u razdoblju korištenja ove mjere.

Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za

samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru.

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka može se odobriti potpora.

Potpore za očuvanje radnih mesta



Poslodavcu se ne može odobriti potpora ukoliko je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju

od 20. ožujka 2020. do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada

zaposlenosti veći od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika

• od 20% za mala poduzeća,

• od 15% za srednja poduzeća i

• od 10% za velika poduzeća.

Potpore za očuvanje radnih mesta



Potpore HZZ-a za otpuštene radnike

Iako je kriterijima definirano da poslodavac gubi pravo na potporu ako je od
20. ožujka 2020.godine do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti
veći od propisanog, poslodavcima je omogućeno korištenje HZZ mjera ukoliko
je poslodavac:

• ponovno prijavio otpuštenog radnika u radni odnos;

• predao za radnika Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 7. travnja 
2020. godine; te

• radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.

Za radnike koji su u ožujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili
su pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, poslodavac
ostvaruje pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni
kod tog poslodavca.

Također je omogućeno ostvarivanje potpore za radnike zaposlene do 19.
ožujka 2020. g., kao i za radnike zaposlene u podružnicama predstavništva
stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.



Rokovi podnošenja zahtjeva:

▪ Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 7.
travnja 2020.godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova plaća za
mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020.godine;

▪ Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. travnja
do 7. svibnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova
plaća za mjesec travanj i svibanj 2020.godine;

▪ Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja
do 7. lipnja 2020. godine do 23:59 odobravat će se isplate troškova
plaća za mjesec svibanj 2020.godine.

Dokumentacija koju je poslodavac dužan dostaviti:

▪ Dokaze o isplaćenoj plaći radnicima (izvod s poslovnog računa) za koje
koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, koji
sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum
isplate.

▪ Sustav za predaju zahtjeva privremeno suspendiran radi nadogradnje
sustava (do 17. travnja 2020.godine)



Obračun plaće za travanj i svibanj u okolnostima izazvanim 
koronavirusom:

1. Utvrđenu visinu plaće temeljem trenutno važećeg Ugovora o radu
obračunati na uobičajeni način

2. Predati JOPPD obrazac Poreznoj upravi na uobičajeni način
3. Isplatiti plaću radniku na uobičajeni način, bez podmirivanja

javnih davanja ili njihovo djelomično plaćanje ili odgoda plaćanja
4. Radniku predati IP1 

▪ Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po 
službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s HZZ, a isto 
je vidljivo na porezno knjigovodstvenoj kartici

▪ MIO II – HZZ će uplatiti Središnjem registru osiguranika temeljem 
izračuna Porezne uprave

Temeljem Zakona o porezu na dobit čl.6. st.6., primljene potpore 
umanjuju poreznu osnovicu poreza na dobit.



BRUTO PLAĆA 6.743,86 NADOKNADA 

HZZ

OTPIS PLAĆANJA 

DOPRINOSA

ODGODA PLAĆANJA PU/ILI 

OTPIS/ILI PLAĆANJE

MIO I – 15% 1.011,58 750,00 261,58

MIO II – 5% 337,19 250,00 87,19

Dohodak 5.395,09

Osobni odbitak 4.000,00

Porezna osnovica 1.395,09

Porez 24% 334,82 334,82

Porez 36% 0,00

Porez ukupno 334,82

Prirez 60,27 60,27

Ukupno porez i prirez 395,09 395,09

NETO 5.000,00 4.000,00

Doprinos za zdravstveno – 16,5% 1.112,74 825,00 287,74

Primjer iz prakse:



RADNI ODNOSI



• Rad na daljinu - U skladu s čl. 7. točkom 2. Zakona o radu, poslodavci i

zaposlenici mogu privremeno (za vrijeme izvanrednih okolnosti) promijeniti

mjesto rada tj. raditi od kuće. U tom je slučaju poslodavac dužan osigurati

potrebnu opremu i radne uvjete zaposlenika. Za vrijeme rada na daljinu

poslodavac je dužan osigurati ispravne evidencije o radnom vremenu.

• Tamo gdje se aranžmani na daljinu ne primjenjuju, tvrtke imaju mogućnosti

poput preraspodjele radnog vremena, fleksibilnog radnog vremena i smjene

rada s ciljemzaštite svojihzaposlenika

RADNI ODNOSI

Radni odnosi



• Iskorištavanje preostalog godišnjeg odmora - Uzimajući u obzir propise Zakona o radu,

poslodavac može prilagoditi raspored godišnjeg odmora zaposlenika. U takvim slučajevima

još uvijek postoji obveznost obavijestiti zaposlenika o istom.

• Plaćeni ili neplaćeni dopust - S pravnog stajališta, za stavljanje zaposlenika na neplaćeni

dopust potreban je pristanak radnika. Za vrijeme neplaćenog dopusta, prava i obveze iz

radnog odnosa obustavljaju se. U takvim je slučajevima preporučljivo da obje strane sklope

sporazum kako bi izbjegle moguće sudske sporove.

• Privremena obustava rada - Kako bi se spriječila epidemija, poslodavac može donijeti

odluku na temelju koje zaposlenik neće biti obvezan raditi sve dok su na snazi izvanredne

mjere. Međutim, tijekom privremene suspenzije poslodavac je dužan isplatiti punu plaću.

RADNI ODNOSI

Radni odnosi



Zaposlenici koji su privremeno nesposobni za rad zbog kontakta s osobama kojima je

dijagnosticiran korona virus ili činjenice da dolaze iz pogođenog područja, imaju pravo na

naknadu plaće na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od prvog dana

privremene nesposobnosti za rad. Takav slučaj mora biti potvrđen valjanom medicinskom

dokumentacijom.

Radni odnosi



Osiguranici u izolaciji

• Naknada plaće utvrđuje se u skladu s člankom 54. Zakona o 
obveznom zdravstvenom osiguranju

• Osnovica se određuje od prosječno isplaćenih plaća radniku u 6 
mjeseci prije mjeseca kada je započela spriječenost za rad

• Plaćom od koje se utvrđuje naknada podrazumijeva: plaća 
ostvarena radom (br. sati) i varijabilni dio plaće (ukoliko je tako 
uređeno Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu, Kolektivnim 
ugovorom i sl.), te naknade plaće za vrijeme bolovanja isplaćene 
na teret poslodavca

• Pri utvrđivanju naknade za bolovanje (isplaćuje HZZO) uzimaju 
se prosječne isplaćene neto plaće –> bruto plaća smanjena za 
doprinose iz plaće, porez na dohodak i prirez



... Osiguranici u izolaciji

• Pri utvrđivanju prosječne plaće temeljem koje se 
utvrđuje naknada za u slučaju spriječenosti za rad ne 
mogu se uzeti u obzir neoporezive isplate (isplaćene 
prema čl. 7 Pravilnika o porezu na dohodak) poput 
prigodnih nagrada (božićnica, regres i sl.), naknade za 
posebne rezulate rada, naknade za prehranu, naknada za 
novorođenče, ...

Ograničenje visine naknade

• Ako je prosječno isplaćena plaća od koje se utvrđuje 
naknada veća od 4.257,28 HRK (proračunska osnovica od 
3.326,00 uvećana za 28%); naknada se isplaćuje u svoti 
4.257,28 HRK ukoliko spriječenost za rad traje cijeli 
mjesec

• Zaposlenom osiguraniku starijem od 65 godina HZZO ne 
isplaćuje naknadu na svoj teret, već istu isplaćuje 
poslodavac



... Osiguranici u izolaciji

• U SLUČAJEVIMA KADA JE RADNIK U IZOLACIJI ILI 
SAMOIZOLACIJI ZBOG COVID – 19, OSIGURANIK MOŽE 
OSTVARITI PRAVO NA NAKNADU NA TERET SREDSTAVA HZZO-a 
POD UVJETOM DA JE OD NADLEŽNOG EPIDEMIOLOGA 
UTVRĐENA POTREBA IZOLACIJE

• U navedenom slučaju poslodavac izrađuje Potvrdu o plaći 
službenim putem te Zahtjev za isplatu naknade (isključivo na e -
mail: izolacija@hzzo.hr) s obaveznim podacima: Ime i prezime 
osiguranika, OIB ili MBO osiguranika, kontakt – telefon, broj 
tekućeg računa na koji će HZZO isplatiti naknadu

• Naknada se isplaćuje u 100% svoti; međutim, ako je naknada 
u Potvrdi o plaću utvrđena u većoj svoti od 4.257,28 HRK, HZZO 
isplaćuje naknadu SAMO u svoti 4.257,28 HRK

• Naknadu isplaćuje HZZO izravno na tekući račun radnika

Primjeri izračuna naknade na službenim stranicama RRIF-a, te na 
https://www.youtube.com/watch?v=Vj-lXaXVadY

mailto:izolacija@hzzo.hr
https://www.youtube.com/watch?v=Vj-lXaXVadY


e – Propusnica za radnike

• Propusnice se izdaju isključivo putem sustava e – Propusnica 

• Izdaju ih odgovorne osobe u pravnoj osobi

• Izdaju se na rok od 1 do 14 dana

• Ukoliko pravne i fizičke osobe nisu u mogućnosti izdati e –
propusnicu, obvezni su zaprimljeni zahtjev za izdavanje e –
propusnice dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite. Ako je zahtjev 
opravdan, Ravnateljstvo civilne zaštite izdati će e – propusnicu 

• Od 06. travnja napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka 
moguće je samo s e – propusnicama 

Prijava u sustav i izdavanje e – propusnice po koracima dostupno na: 
https://www.youtube.com/watch?v=KmnQ0u7gH_A&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=KmnQ0u7gH_A&feature=youtu.be


Rad stranaca u RH

• Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom 
–> izmjene 26. ožujka 2020. godine:

❖uključeni su svi korisnici potpora za samozapošljavanje (vlasnici i 
zaposlenici)

❖ uključeni su poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO -a do 
29.02.2020.

❖ za sve radnike poslodavca iz prihvatljivih sektora zaposlene do 29.02.2020.

• Poslodavci iz prihvatljivih sektora mogu tražiti odobrenje potpore za:

❖radnike zaposlene ne određeno ili neodređeno vrijeme

❖ radnike koji rade u punom ili nepunom radnom vremenu

❖ radnike koji imaju određeni status (RH branitelj, samohrani roditelj, ...)

❖ radnike koji su državljani RH, EU ili trećih zemalja, zaposlene do 
29.02.2020.

• Potpora se ne može tražiti za umirovljenike, te za strane radnike iz trećih 
zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad



... Rad stranaca u RH

• Izdana dozvola za boravak i rad prestaje važiti:

1. Ako se ispune uvjeti za prestanak privremenog boravka 
u RH

2. Ako prestanu postojati uvjeti na temelju kojih je dozvola 
za boravak i rad izdana

3. Ako državljanin treće zemlje obvalja poslove za koje mu 
nije izdana dozvola za boravak i rad

4. Ako državljanin treće zemlje radi za poslodavca za kojeg 
mu nije izdana dozvola za boravak i rad (npr. radnik ima 
dozvolu za obavljanje posla pomoćnog kuhara, međutim 
obavlja i posao pomoćnog konobara) – Radnici se ne 
smiju ustupati drugim poslodavcima

5. Ako državljanin treće zemlje ili poslodavac ne poštuju 
propise o radu

• Rješenje o prestanku dozvole za boravak i rad izdaje nadležna 
policijska uprava/postaja – protiv rješenja može se izjaviti žalba 
Povjerenstvu



... Rad stranaca u RH

Državljanin treće zemlje kojem je bez njegove krivice prestao 
ugovor o radu ima pravo boraviti u RH do isteka odobrenja 
dozvole za boravak i rad

• bez krivnje – ne smije biti riječ o otkazu uvjetovanim 
skrivljenim ponašanjem radnika, izvanrednom otkazu zbog 
osobito teške povrede obveza iz radnog odnosa ili 
nezdovoljavanju na probnom radu

• npr. ako je poslodavac državljaninu treće zemlje 15.03.2020. 
uručio odluku o poslovno uvjetovanom otkazu, a dozvola 
vrijedi do 01.05.2020., osoba može ostati u RH do 01.05.2020. 
kada ističe izdana dozvola

Državljaninu treće zemlje kojem prestaje zakoniti boravak u 
RH donijet će se rješenje o povratku kojim će se utvrditi da 
mu prestaje zakoniti boravak u RH te će se odrediti rok za 
dragovoljni odlazak

Detaljnije na: 
https://www.youtube.com/watch?v=X1hhAEhzEE0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=X1hhAEhzEE0&feature=youtu.be


Online portal  FINE za korištenje gospodarskih mjera



Obavještavamo Vas kako je 31. ožujka 2020. FINA

uspostavila jedinstveni portal MJERE temeljem kojeg

se svi gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj, a čije

je poslovanje ugroženo uslijed COVID-19 pandemije,

mogu prijaviti za mjere Vlade Republike Hrvatske kako

bi očuvali svoju likvidnost i gospodarsku aktivnost.

Online portal FINE za korištenje 
gospodarskih mjera



Prijava kroz portal MJERE ne podrazumijeva automatsko odobrenje
kredita podnositeljima zahtjeva. Naime, sustav prikuplja prijave i nakon
provjere unesenih podataka šalje podatke iz prijave bankama. Svaka
banka povratno kontaktira podnositelja zahtjeva te izravno preuzima
daljnji proces odobrenja kredita.

Trenutno je dostupna prijava na mjeru krediti za likvidnost i radni kapital,

a uskoro će biti dostupne i prijave na mjere: odgoda kredita i reprogram

kredita za gospodarske subjekte.

Online portal FINE za korištenje 
gospodarskih mjera



Pril ikom pr ijave za mjeru "kredit i  za l ikv idnost i  radni 
kapital" podnositelj  zahtjeva će trebati:

• Ispuniti sljedeće izjave:

• izjava o procijenjenom smanjenju 
prihoda u 2020. u odnosu na 
2019. godinu;

• izjava o padu prihoda u prvom 
kvartalu 2020. u odnosu na isto 
razdoblje 2019. godine; i

•procijenjen iznos potrebnih 
kreditnih sredstava.

Online portal FINE za korištenje gospodarskih mjera

• Izvršiti registraciju u sustav;

•Unijet podatke o subjektu koji 
je predmet prijave;

•Odabrati kreditnu instituciju; U idućih nekolika dana putem 
portala će biti omogućen unos 
i drugih potrebnih podataka 
nužnih bankama za evaluaciju 
za sve tri mjere



Spomenute mjere odnose se na sljedeće

Krediti za likvidnost i radni kapital;

Odgoda plaćanja i

Reprogram kredita

Online portal FINE za korištenje 
gospodarskih mjera

Društva čije su aktivnosti u okolnostima epidemije

ugrožene i li onemogućene, mogu se prijaviti za gore

spomenute mjere.



Utjecaj COVID-19 na 
transferne cijene

• Grupe povezanih društava koje koriste metodu neizravne 
naplate, koja uključuje raspoređivanje troškova iz troškovnog 
pool-a (skupa svih troškova) pojedinom društvu pomoću 
odgovarajućih ključeva

• Najčešće se primjenjuje kod potpornih usluga poput 
računovodstva, knjigovodstva, financijskih usluga, usluga 
održavanja i upravljanja imovinom, obrade i upravljanja 
potraživanja i dugovanja, upravljanja ljudskim resursima, 
usluga informatičkih servisa...

• Potrebno uskladiti planirane troškovne pool-ove i definirane 
ključeve novonastalim okolnostima 



Contact us
T +385 1 4606 900

E-mail
office@confida.hr
www.confida.hr

Christian Braunig
Managing Partner
c.braunig@confida.rs

Zrinka Bratić
Director
z.bratic@confida.hr

Address
Poljička Ul. 5/V, 10000
Zagreb, Croatia

15

FOR INQUIRIES AND CONCERNS

CONTACT US 

Mato Kralj
Head of Accounting
m.kralj@confida.hr


