
U RRiF-ovom kalendaru za 2021. daje se opći pod-
sjetnik s rokovima dospijeća za plaćanje pojedinih 
zakonskih obveza.

Nastavno se daje širi pregled s nužnim objašnjenjima.

1. pOREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1.1. UPLATA PDV-a

• Utvrđenu poreznu obvezu za obračunsko razdo-
blje porezni obveznik iskazuje u prijavi poreza (PDV 
obrascu) koju dostavlja elektronski nadležnoj PU do 
20. u mjesecu po završetku razdoblja oporezivanja 
sukladno čl. 85. st. 6. Zakona o PDV-u (Nar. nov., br 
73/13. – 138/20.). Obvezu PDV-a treba platiti do kra-
ja mjeseca za prethodni mjesec.

• Tromjesečni porezni obveznici sastavljaju PDV 
obrazac do 20. u mjesecu po isteku tromjesečja, a taj 
porez plaćaju do kraja tog mjeseca.

Uplatni račun za PDV

HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH

U poziv na broj odobrenja upisuje se: 
• U pretpolje − 68 − za pravne osobe i za obrtnike, 

slobodna zanimanja i druge građane
• U polje − brojčana oznaka vrste prihoda koji se 

uplaćuje
− 1201 Porez na dodanu vrijednost
− 1279 Porez na dodanu vrijednost za stjecanje 

novih prijevoznih sredstava
− u nastavku OIB za pravne osobe ili OIB za fizičke 

osobe.

68  brojčana oznaka − OIB

− 1244 Porez na dodanu vrijednost poduzetnika 
registriranih u RH za obavljanje e-usluga na po-
dručju drugih članica EU – MOSS

68  1244 − OIB − KKG (kvartal godina, npr. 120)

Carinski dug u koji spada i PDV pri uvozu uplaćuje 
se u roku do 10 dana od kada je dug priopćen dužni-
ku (preuzeta carinska deklaracija) ili duži rok prema 
rješenju carine. U nastavku se daje pregled nadležnih 
carinarnica Carinske uprave RH u županijama prema 
Odluci o osnivanju, sjedištu i području na kojima dje-
luju područni carinski uredi, carinski uredi i granični 
carinski uredi Ministarstva financija, Carinske uprave 
(Nar. nov., br. 113/20.). Carinski dug se uplaćuje prema 
Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna na 
propisani evidencijski račun carinarnice te se dnevno 
raspoređuje u korist računa Državnog proračuna.

XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

Tablica 1. Popis računa carinske uprave RH u 2021.

IBAN Naziv korisnika

HR1810010051784500183
Ministarstvo financija, 
Carinska uprava RH, 
Područni carinski ured Zagreb

HR9310010051784500191
Ministarstvo financija, 
Carinska uprava RH, 
Područni carinski ured Rijeka

HR7610010051784500206
Ministarstvo financija, 
Carinska uprava RH, 
Područni carinski ured Osijek

HR5410010051784500214
Ministarstvo financija, 
Carinska uprava RH, 
Područni carinski ured Split

1.2. POVRAT PDV-a STRANCIMA  
− FIZIČKIM OSOBAMA

Porezni obveznik može vratiti zaračunani PDV 
stranom državljaninu – strancu iz trećih zemalja, no 
pritom treba zadovoljiti ostale uvjete određene čl. 45. 
st. 2. Zakona o PDV-u: 

1. da putnik nema prebivalište ni uobičajeno bora-
vište na području Europske unije,

2. da je ukupna vrijednost isporuke veća od 740,00 
kuna uključujući PDV,

3. da su dobra prevezena izvan Europske unije pri-
je isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u 
kojem je obavljena isporuka i

4. da postoji dokaz o izvozu, odnosno račun i obra-
zac koji je potvrdila carinarnica na čijem po-
dručju su dobra iznesena iz Europske unije.

Napomena:
Opširnije o tome možete pročitati u časopisu RRiF 

br. 3/20. str. 157.

2. pOREZ NA pROMET NEKRETNINA
Oporezivanje prometa nekretnina može potpasti 

pod dva poreza: PDV ili porez na promet nekretnina 
koji iznosi 3 %. Prema Zakonu o porezu na promet 
nekretnina (Nar. nov., br. 115/16. i 106/18.), kupopro-
dajni ugovor Poreznoj upravi dostavlja javni bilježnik 
(stjecatelj nekretnine nema tu obvezu).

Kada se plaća PDV, a kada porez na promet nekretni-
na ovisi o više čimbenika: tko je prodavatelj, je li kupac 
u sustavu PDV-a, o vremenu korištenja nekretnine i dr. 
Nastavno se daje tablica mogućih slučajeva iz prakse.

Građevinskim zemljištem u smislu PDV-a smatra 
se samo ono zemljište za koje je izdan izvršni akt 
kojim se odobrava građenje (čl. 40. st. 6. Zakona o 
PDV-u). Izvršnim aktom kojim se odobrava građenje 
smatra se građevinska dozvola, lokacijska dozvola, 
rješenje za građenje i sl.

Porez na promet nekretnina je porez koji se plaća 
u korist proračuna grada/općine (račun vrste „18“), 
IBAN primatelja na čijem području se nalazi nekret-
nina, model HR 68-poziv na broj primatelja-1783-OIB 
poreznog obveznika.

Dakle, plaća se ili PDV ili porez na promet nekret-
nina, nikada istodobno u istom prometu oba poreza.

Savjet o POREZIMA traži od 

profesionalca, a ne od prijatelja.

rrif.hr
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Tablica 2. Oporezivanje isporuke nekretnina – građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se nalaze te 
poljoprivrednog i građevinskog zemljišta 

Red. 
br. Opis građevine i prometa Tko kome prodaje građevinu Vrsta poreza

1.

Građevina na zalihi (nije 
korištena – neovisno o tome 
kada je izgrađena, prije ili 
poslije 1. siječnja 2015.)

Porezni obveznik – svima PDV 25 %

2. Rohbau-nekretnina Porezni obveznik – svima PDV 25 %

3. Građevina – korištena  
do 2 godine Porezni obveznik – svima PDV 25 %

4. Građevina – korištena više od 
2 godine

Porezni o. – poreznom o. 
(koji priznaje pretporez u cijelosti po 
osnovi isporuke za koje se pravo izbora 
za oporezivanje želi primijeniti)

IZBOR – tuzemni prijenos por. obveze, čl. 75. st. 3. 
t. c) Zakona o PDV-u
oslobođeno PDV-a, čl. 40. st. 1. t. j) 
Zakona o PDV-u è PPN 3 % (ispravak pretporeza)

5. Građevina – korištena više od 
2 godine

Porezni o. – fizičkoj o. ili poduzetniku 
koji nije obveznik PDV-a ili poreznom 
obvezniku koji NE priznaje pretporez u 
cijelosti

oslobođeno PDV-a, čl. 40. st. 1. t. j) 
Zakona o PDV-u è PPN 3 % (ispravak pretporeza)

6. Građevinsko zemljište Porezni obveznik – svima PDV 25 %

7. Rekonstruirana građevina 
– korištena do 2 godine Porezni obveznik – svima PDV 25 %

8. Rekonstruirana građevina 
– korištena više od 2 godine

Porezni o. – poreznom o. (koji priznaje 
pretporez u cijelosti po osnovi isporuke 
za koje se želi primijeniti pravo izbora za 
oporezivanje)

IZBOR – tuzemni prijenos por. obveze, čl. 75. st. 3. 
t. c) Zakona o PDV-u 
oslobođeno PDV-a, čl. 40. st. 1. t. j) 
Zakona o PDV-u è PPN 3 % (ispravak pretporeza)

9. Rekonstruirana građevina 
– korištena više od 2 godine

Porezni o. – fizičkoj o. ili poduzetniku 
koji nije obveznik PDV-a ili poreznom 
obvezniku koji NE priznaje pretporez u 
cijelosti

oslobođeno PDV-a, čl. 40. st. 1. t. j) 
Zakona o PDV-u è PPN 3 % (ispravak pretporeza)

10. Sva zemljišta (osim 
građevinskog)

Porezni o. – poreznom o. (koji priznaje 
pretporez u cijelosti po osnovi isporuke 
za koje se pravo izbora za oporezivanje 
želi primijeniti)

IZBOR – tuzemni prijenos por. obveze, čl. 75. st. 3. 
t. c) Zakona o PDV-u 
oslobođeno PDV-a, čl. 40. st. 1. t. k) 
Zakona o PDV-u è PPN 3 % (ispravak pretporeza)

11. Sva zemljišta
(osim građevinskog)

Porezni o. – fizičkoj o. ili poduzetniku 
koji nije obveznik PDV-a ili poreznom o. 
koji ne priznaje pretporez u cijelosti

oslobođeno PDV-a, čl. 40. st. 1. t. k) 
Zakona o PDV-u è PPN 3 %

12. Sve građevine Fizička – svima 3 % PPN
13. Građevinska i ostala zemljišta Fizička – svima 3 % PPN

14.

Građevina koja nije korištena 
ili je korištena do 2 godine, 
rekonstruirana građevina 
korištena do 2 godine, 
građevinsko zemljište

Ovršenik – obveznik PDV-a u postupku 
ovrhe – za nekretnine korištene do 2 
godine, drugom poreznom o. 

tuzemni prijenos por. o., čl. 75. st. 3. t. d) 
Zakona o PDV-u

15.

Građevina koja nije korištena 
ili je korištena do 2 godine, 
rekonstruirana građevina 
korištena do 2 godine, 
građevinsko zemljište

Ovršenik – obveznik PDV-a u postupku 
ovrhe – fizičkoj o. ili poduzetniku koji 
nije obveznik PDV-a

PDV 25 %

16.

Građevina korištena više od 
2 godine, rekonstruirana 
građevina korištena više od 
2 godine, sva zemljišta (osim 
građevinskog)

Ovršenik – obveznik PDV-a u postupku 
ovrhe – za nekretnine korištene više od 
2 godine, drugom poreznom o. (koji 
priznaje pretporez u cijelosti po osnovi 
isporuke za koje se pravo izbora za 
oporezivanje želi primijeniti)

IZBOR – tuzemni prijenos por. o., čl. 75. st. 3. t. c) 
Zakona o PDV-u

oslobođeno PDV-a, čl. 40. st. 1. t. j) 
Zakona o PDV-u è PPN 3 % (ispravak pretporeza)

17. Nekretnina Ovršenik (nije obveznik PDV-a) – svima 3 % PPN

Napomena:
Opširnije o oporezivanju prometa nekretnina može 

se pročitati u časopisu RRiF br. 4/17. str. 92.

3. pOREZ NA pOTROŠNJU
Obveza plaćanja proizlazi iz odredaba Zakona o 

lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.).

Osnovica je prodajna vrijednost alkoholnih pića, 
bezalkoholnih pića i piva (bez poreza) što ih se proda 
u ugostiteljskim objektima, a stopa ne može (prema 
odluci grada ili općine) biti veća od 3 %

U nastavku se daje pregled preračunanih stopa po-
reza na potrošnju (2 % i 3 %) i PDV-a.
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Tablica 3. Preračunane stope PDV-a i poreza na potrošnju 
pri pružanju ugostiteljske usluge

Red. 
br. Vrsta ugostiteljske usluge

Stopa PDV-a 
i poreza na 
potrošnju

Preračunana 
stopa PDV-a 
i poreza na 
potrošnju

1. Pripremanje i usluživanje 
jela i slastica 13 % 11,50442 %

2. Voda, kava, čaj, topli napitci 25 % 20 %

3.

Pivo, vino, bezalkoholna 
pića, alkoholna pića 
(konjak, vinjak, likeri, kokteli 
i druga pića koja sadržavaju 
alkohol (osim piva i vina)

25 %
3 %

19,53125 %
2,34375 %

25 %
2 %

19,68503 %
1,57480 %

Sukladno Zakonu o lokalnim porezima propisan je 
Obrazac PP-MI-PO za obračun i mjesečno plaćanje 
poreza na potrošnju. Obrazac se podnosi do 20-og 
u mjesecu za prethodni mjesec. Obrazac PP-MI-PO 
prijavljuje se prema sjedištu ili uobičajenom boravi-
štu poreznog obveznika.

Općine i gradovi mogu svojom odlukom poslove 
utvrđivanja poreza na potrošnju prenijeli u nadlež-
nost Porezne uprave. Obrazac PP-MI-PO podnosi 
se nadležnoj ispostavi Porezne uprave zbirno za sve 
poslovne prostore, dok se u gradovima i općinama 
koji svojom odlukom poslove utvrđivanja poreza 
nisu prenijeli na Poreznu upravu, Obrazac PP-MI-PO 
podnosi nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne 
samouprave pojedinačno za svaki poslovni prostor 
prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom 
boravištu poreznog obveznika.

Tako ugostiteljski objekti koji posluju u sljedećim 
gradovima trebaju uplatiti porez na potrošnju na 
uplatni račun: 

Split  HR8124070001840900000

Osijek  HR5023600001831200002

U poziv na broj upisati 
– Za pravne i fizičke osobe

Model Poziv na broj primatelja

68 1708 – OIB

4. pOREZ NA DOBITAK
Svota predujma poreza na dobitak plaća se do kra-

ja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u visini jed-
ne dvanaestine porezne obveze za prethodnu godinu 
(čl. 34. st. 1. Zakona o porezu na dobit), a prema izra-
čunu na obrascu PD.

Porezni obveznici koji počinju obavljati djelatnost 
u 2021. ne plaćaju predujam do podnošenja prve go-
dišnje porezne prijave (čl. 34. st. 3.) u 2022.

Mjesečne predujmove poreza na dobitak upla-
ćuje se na račun grada/općine prema sjedištu po-
duzeća odnosno prebivalištu poduzetnika obve-
znika poreza na dobitak.

Na primjer:
 – Zagreb HR5510010051713316067 – Porez na dobit
 – Požega HR7010010051735116062 – Porez na dobit

U poziv na broj upisati (Za pravne i fizičke osobe).

68 BROJČANA OZNAKA – OIB

Brojčane oznake za vrstu poreza na dobit:

1651 – Porez na dobit
1961 –  Porez po tonaži broda (čl. 429. Pomorskog 

zakonika)
1970 – Porez na dobit u paušalnom iznosu

Napomena:
Opširnije o porezu na dobitak možete pročitati u 

prilogu časopisa RRiF br. 1/21., str. 84.

5. pOREZ pO ODBITKU
Plaća se, sukladno čl. 31. st. 4. i 6. Zakona o porezu 

na dobit na:
• autorska prava i druga prava intelektualnog 

vlasništva (prava na reprodukciju, patente, li-
cencije, zaštitni znak, dizajn ili model, proizvod-
ni postupak, proizvodne formule, nacrt, plan, 
industrijsko ili znanstveno iskustvo i druga slič-
na prava) – po stopi od 15 %

• kamate (osim na robne kredite za kupnju doba-
ra za obavljanje djelatnosti, kredite inozemnih 
banaka i drugih financijskih organizacija, kama-
ta za državne ili korporativne obveznice) – po 
stopi od 15 %

• usluge istraživanja tržišta, poslovnog savjeto-
vanja, poreznog savjetovanja i revizorske uslu-
ge – po stopi od 15 % 

• dividende (udjeli u dobitku) – po stopi od 10 %
• naknade za nastupe inozemnih izvođača 

(umjetnika, zabavljača i športaša) kada naknadu 
isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema 
ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička 
osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obra-
čuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku 
osobu izvođača – po stopi od 10 %

• sve usluge te na sve vrste naknada oporezive 
prema ovom članku, kada se plaćaju osobama 
koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave 
odnosno nadzora poslovanja u državama koje 
se nalaze na EU popisu nekooperativnih juris-
dikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika 
Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju 
dvostrukog oporezivanja – po stopi od 20 %.

Na isplate kamata i autorskih naknada između po-
vezanih društava u EU kao i isplate dividendi i udjela 
u dobitku uz ispunjenje propisanih uvjeta porez se ne 
plaća. Detaljnije u poglavlju VII. Stručnih Informacija.

Pregled zemalja s kojima Hrvatska ima ugovor 
o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dan je u 
ovom prilogu u poglavlju VII. Međunarodni ugovori.

Uplatu poreza na navedene usluge inozemnih po-
duzetnika obavlja se na račun poreza na dobitak, pri 
čemu uplatitelji u pozivu na broj odobrenja upisuju 
model 68, brojčanu oznaku vrste poreza:

1660 –  Porez na dobit po odbitku na naknade za ko-
rištenje prava intelektualnog vlasništva (čl. 
31. Zakona o porezu na dobit – dalje: Zakon),
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1678 –  Porez na dobit po odbitku na naknade za us-
luge istraživanja tržišta, poreznog savjetova-
nja, revizorske usluge i sl. (čl. 31. Zakona),

1686 –  Porez na dobitak po odbitku na dividende i 
udjele u dobiti (čl. 31. – Zakona)

1694 –  Porez na dobit po odbitku na kamate (čl. 31. 
Zakona). 

1791 –  Porez na dobit po odbitku na naknade za 
nastupe inozemnih izvođača – umjetnika, 
zabavljača, sportaša (čl. 31. st. 10. Zakona) 

1864 –  Porez na dobit po odbitku (20 %) na usluge 
plaćene osobama koje imaju sjedište izvan 
Europske unije (čl. 31. st. 10. Zakona o po-
rezu na dobit).

U polje broj modela upisuje se HR68. U polje po-
ziv na broj primatelja upisuje se navedenu brojčanu 
oznaku poreza i OIB za strance kojeg dodjeljuje nad-
ležna ispostava Porezne uprave. 

Napomena: 
Opširnije o porezu po odbitku može se pročitati u 

časopisu RRiF br. 4/19., str. 30. i br. 5/19. str. 23.

EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija u po-
rezne svrhe

• Američka Samoa
• Angvila
• Dominika
• Fidži
• Guam
• Palau
• Panama
• Samoa
• Trinidad i Tobago
• Američki Djevičanski Otoci
• Vanuatu
• Sejšeli.

Izvor: https://www.consilium.europa.eu/hr/policies/eu-list-of-non-coo-
perative-jurisdictions/ pregled na dan 17. lipnja 2021. godine

6. KOMORSKI DOpRINOS
6.1. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ 

KOMORI

Prema Odluci o financiranju Hrvatske gospodar-
ske komore za 2021. godinu (Nar. nov., br. 139/20., 
pravne osobe, prema kategoriji poduzetnika, do kra-
ja mjeseca plaćaju: 

• Visina mjesečne članarine za: 
 –  I. skupina poduzetnika 42,00 kn
 –  II. skupina poduzetnika 1.083,00 kn
 –  III. skupina poduzetnika 3.973,00 kn.

Razvrstavanje u grupe obavlja se na temelju po-
dataka iz godišnjega financijskog izvješća kojega je 
članica bila obvezna predati za godinu koja pretho-
di godini u kojoj je ova Odluka donesena. To znači 
da se razvrstavanje određuje na temelju podataka 
za godinu 2019.

Članice Komore za koje nisu dostupni podaci za 
2019. godinu razvrstat će se na temelju predanih po-
dataka iz godišnjih izvješća za 2018. godinu, a u slu-
čaju da ne postoje ni ti podaci zaduživat će se u visini 
mjesečne članarine za prvu grupu u svoti od 42,00 kn.

Prvu skupinu čine članice koje ne prelaze dva od 
sljedeća tri kriterija: 

a) ukupna aktiva iznosi 7.500.000,00 kn
b) ukupni prihod iznosi 15.000.000,00 kn
c) imaju 50 zaposlenika.
Drugu skupinu čine članice koje prelaze dva od tri 

kriterija za prvu kategoriju, ali nikad ne prelaze dva 
od sljedeća tri kriterija: 

a) ukupna aktiva iznosi 30.000.000,00 kn
b) ukupni prihod iznosi 59.000.000,00 kn
c) imaju 250 zaposlenika.
Treću skupinu čine članice koje prelaze barem dva 

od tri kriterija za drugu kategoriju. 
Članice Komore koje se nalaze u stečajnom po-

stupku mogu biti oslobođene obveze plaćanja člana-
rine, uz uvjet dostave Odluke o obustavi poslovanja 
stečajnog dužnika i pisanoga zahtjeva za oslobađanje 
od plaćanje članarine, potpisanoga od osobe ovla-
štene za zastupanje (stečajnog upravitelja). Jednako 
tako članice Hrvatske gospodarske komore za koje 
je pokrenut postupak likvidacije bit će oslobođene 
plaćanja članarine, uz uvjet dostave Rješenja o upisu 
Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnog trgo-
vačkog suda, potpisanoga od osobe ovlaštene za za-
stupanje (likvidatora).

Članice Komore trebaju uplaćivati članarinu mje-
sečno, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mje-
sec, na račun:

HR8510010051700052620

U pozivu na broj:

67 OIB –

002 I. skupina

– mjesec i godina (4 znamenke)
003 II. skupina
004 III. skupina
005 j.d.o.o.

Članice Komore osnovane i upisane u Sudski re-
gistar nakon 1. siječnja 2021. godine, oslobođene su 
plaćanja članarine u razdoblju od dvije godine od 
dana osnivanja. Subjekti osnovani nakon 1. siječnja 
2020. godine također ne plaćaju članarinu u 2021.

Članstvo u komori prestaje brisanjem subjekta iz 
sudskog registra nadležnog trgovačkog suda.

6.2. ČLANARINA HRVATSKOJ  
OBRTNIČKOJ KOMORI

Obveznici plaćanja ovog komorskog doprinosa su 
fizičke i pravne osobe, članovi Hrvatske obrtničke 
komore, sukladno Odluci o obveznom komorskom 
doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta 
(Nar. nov., br. 146/20). 

Doprinos u paušalnoj svoti (76,00 kn) plaća se 
tromjesečno u 2021. prema slijedećem rasporedu:

Tromjesečje
Nadnevak u tekućoj godini Zaduženja za 

razdobljezaduženja dospijeća

I. 15. 02. 28. 02. siječanj – ožujak
II. 15. 05. 31. 05. travanj – lipanj
III. 15. 08. 31. 08. srpanj – rujan
IV. 15. 11. 30. 11. listopad – prosinac
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Uplatni računi:

Račun grada/općine prema sjedištu obveznika 
– Komorski doprinos u paušalnoj svoti

Na primjer: 
Zagreb: HR3810010051713352360
U poziv na broj odobrenja upisuje se: 

 – za pravne i fizičke osobe 

67 OIB

7. TURISTIČKA ČlANARINA
Turistička članarina u 2021. godini plaća se prema 

Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama 
(Nar. nov., br. 52/19. i 144/20.).

Visina predujma za turističku članarinu za 2021. 
utvrđuje se prema godišnjem obračunu za 2020. 
Osnovica je 1/12 obveze po obračunu, a predujam se 
plaća do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Za više plaćenu turističku članarinu u obračunskom 
razdoblju može se zatražiti povrat ili se preplaćena svo-
ta uračunava u sljedeće razdoblje plaćanja članarine.

Predujam članarine plaća se u korist uplatnog 
računa grada/općine, odnosno turističkog mjesta 
u kojemu je sjedište turističke zajednice – članari-
na turističkim zajednicama.

Na primjer:
Zagreb HR7510010051713327153
U 2021. godini članarinu turističkoj zajednici ob-

vezne su plaćati i banke koje imaju odobrenje za rad 
Hrvatske narodne banke za prihode u bilanci iz sku-
pine »Prihod od provizija i naknada«, a prema stopi 
za obračun i plaćanje članarine koja je propisana za 
drugu skupinu obveznika plaćanja članarine. Banke 
uplaćuju članarinu na račun :

HR5710010051700028001

Poziv na broj
– za pravne i fizičke osobe

67 OIB

Stope za obračun i plaćanja članarine u 2021. go-
dini utvrđivati će se samo po skupinama kako slijedi:

Skupina Stopa Stopa umanjena za 20 %*

Prva skupina 0,14212 0,113696
Druga skupina 0,11367 0,090936
Treća skupina 0,08527 0,068216
Četvrta skupina 0,02842 0,022736
Peta skupina 0,01705 0,013640

* Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na područjima općina 
i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna 
skupina jedinice lokalne samouprave) plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.

Fizičke osobe koja pružaju ugostiteljske usluge 
u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom 
gospodarstvu godišnju paušalnu svotu članari-
ne plaćaju za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući 
za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i 
kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu 
za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje 
usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje 
obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Godišnja pau-
šalna svota članarine iznosi:

• za smještaj u domaćinstvu – po krevetu 45,00 kn
• za smještaj na OPG-u – po krevetu 30,00 kn
• za smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu 

vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – ro-
binzonski smještaj – za svaku smještajnu jedini-
cu 80,00 kn

• za smještaj u obiteljskom poljoprivrednom gos-
podarstvu u kampu i u objektu vrste kamp od-
morište – robinzonski smještaj – za svaku smje-
štajnu jedinicu 60,00 kn.

Godišnja paušalna svota može se platiti jednokrat-
no do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obro-
ka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. 
kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Napomena:
Potanje o obračunu turističke članarine za 2020. go-

dinu pročitajte u prilogu časopisa RRiF br. 1/21., str. 10.

8. SpOMENIČKA RENTA

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih doba-
ra (Nar. nov., br. 69/99. – 62/20.) spomenička se renta 
plaća s dvije osnove:

• s osnove stjecanja prihoda od djelatnosti odre-
đene Zakonom

• s osnove obavljanja djelatnosti u nepokretnom 
kulturnom dobru ili na području kulturno-povi-
jesne cjeline.

Obveznici plaćanja su fizičke i pravne osobe koje 
obavljaju sljedeće djelatnosti prema NKD-u:

 – 46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
 – 46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetič-

kim proizvodima
 – 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima 

u specijaliziranim prodavaonicama
 – 61. Telekomunikacije (osim održavanja komu-

nikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizij-
skog programa)

 – 64.1. Novčarsko posredovanje
 – 66.1. Pomoćne djelatnosti kod financijskih uslu-

ga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
 – 92.00 Djelatnost kockanja i klađenja

Ova obveza plaća se na ukupan prihod ostvaren 
obavljanjem djelatnosti navedenih u Zakonu prema 
šiframa djelatnosti, a po stopi 0,05 %. 

Predujmovi se uplaćuju u korist računa:

Grada / općine na području koje je renta ubrana

Na primjer:
− Zagreb  HR9110010051713328708
− Opatija  HR0610010051730228705

rrif.hrrrif.hr
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Poziv na broj: 
– za pravne i fizičke osobe

67 OIB

Spomenička renta koja se plaća prema četvornom 
metru korisne površine poslovnog prostora prema 
rješenju nadležnoga upravnog tijela i jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave odnosi se samo 
na obveznike koji obavljaju gospodarsku djelatnost u 
nepokretnom kulturnom dobru ili na području kul-
turno-povijesne cjeline. 

Uplaćuje se u roku 15 dana od dana dostave rješe-
nja u korist računa: 

Grada / općine na području koje je renta ubrana

Na primjer: 
− Zagreb HR1110010051713328693
− Dubrovnik HR4610010051709828691
Poziv na broj: 
– za pravne i fizičke osobe

67 OIB

Napomena:
Opširnije o plaćanju spomeničke rente i podnoše-

nju izvješća na obrascu SR pročitajte u prilogu časopi-
sa RRiF br. 1/21., str. 10.

9. NAKNADA ZA KORIŠTENJE OpĆEKORISNIH 
FUNKCIJA ŠUMA

Obveza plaćanja nadoknade za korištenje opće-
korisnih funkcija šuma proizlazi iz odredbe čl. 62. 
Zakona o šumama (Nar. nov., br. 68/18. do 145/20.), 
prema kojoj su obveznici plaćanja nadoknade samo 
pravne i fizičke osobe koje se bave gospodarskom 
djelatnošću u RH. Stopa za obračun naknade u 2021. 
godini je 0,024 %.

Od 1. siječnja 2021. obveznici plaćanja naknade 
su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza 
na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na 
dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i 
ostvaruju ukupni godišnji prihod / primitak veći od 
7.500.000,00 kuna.

Predujam za 2021. plaća se prema konačnom 
obračunu iz obrasca OKFŠ za 2020. tromjesečno i to: 

1. za razdoblje 01. siječnja – 31. ožujka plaća se do 
30. travnja

2. za razdoblje 01.travnja – 30. lipnja plaća se do 
30. lipnja

3. za razdoblje 01. srpnja – 30. rujna plaća se do 30. 
rujna

4. za razdoblje 01. listopada – 31. prosinca plaća se 
do 31. prosinca.

Pravne i fizičke osobe koje počinju obavljati djelat-
nost tijekom godine obvezne su platiti naknadu prvi 
puta po konačnom obračunu te godine.

Nadoknada se uplaćuje na račun:

HR1210010051863000160

U poziv na broj upisuje se:

HR68 5126 – OIB uplatitelja – 1079

(1079 označava registarski broj korisnika proračuna)

Napomena:
Ako kod inozemne uplate nema polje za unos gore 

navedenih podataka, potrebno je u opis plaćanja na-
vesti ‘’5126-OIB’’

Opširnije o plaćanju naknade za korištenje opće-
korisnih funkcija šuma pročitajte u prilogu časopisa 
RRiF br. 1/21., str. 10.

U PRODAJI!
Početkom 2019. godine izišlo je iz tiska treće izdanje priručnika

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA  
I OSTALIH NADOKNADA

Skupina autora

Najčešći troškovi koje imaju poslodavci su troškovi službenog putovanja zaposlenika, isplate dnevnica za rad na 
terenu, nadoknade za uporabu privatnog vozila u službene svrhe i dr. Kako je riječ o neoporezivim isplatama, one 
su često i predmet kontrole Porezne uprave. Obračuni troškova nastalih na službenom putu i drugih neoporezivih 
nadoknada posljednjih su se nekoliko godina mijenjali kroz propise, a kako bi se mogle isplatiti neoporezivo, mo-
raju biti u skladu s propisima koji dopuštaju takve isplate. Uz ta pitanja u praksi ponekad nema razumijevanja je 
li nešto pravo zaposlenika ili volja poslodavca da radniku isplati neku neoporezivu nadoknadu ili pak isplatu koja 
podliježe (ili ne) ovrsi itd.

 Opseg priručnika: 254 stranica
 Cijena priručnika: 294,00 kn (s PDV-om)

 E-izdanje:  262,50 kn (s PDV-om)

 DOKUplJENE  MINUTE ZA SAVJETE 
AKTIVIRAJU SE pO pRIMlJENOJ UplATI
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