Mjera za plaćanje poreza sukladno Pravilniku o dopunama pravilnika o provedbi općeg
poreznog zakona (Narodne novine, broj 35/2020) može se koristiti za sve obveze koje
dospijevaju do 20. lipnja 2020. godine.
Mjeru mogu koristiti:
1. Obveznici plaćanja turističke članarine, odnosno pravne i fizičke osobe te iznajmljivači i
obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja sukladno posebnim propisima vode poslovne
knjige za sve obveze koje prema posebnim propisima (Zakon o članarinama u turističkim
zajednicama, Narodne novine, broj 52/19)

Obveznici plaćanja paušalog poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, s
obzirom da se godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća
tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na
dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza
utvrđuje

Informacija (ukratko):
 Zahtjev mogu podnijeti obveznici koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti
dospjele porezne obveze, te ako nemaju dospjelog nenaplaćenog poreznog duga, odnosno ako
je iznos poreznog duga manji od 200,00 kuna.
 Podnositelj mora podnijeti pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema
mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.
 O zahtjevu će porezno tijelo odlučiti u jednostavnom i žurnom postupku te o osnovanosti
zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva na primjeren način, u pravilu elektroničkim putem.
 Na temelju osnovanih zahtjeva, za dospjele porezne obveze odobrit će se odgoda plaćanja
bez obračuna kamata. Odgoda plaćanja odobrava se na rok od tri mjeseca računajući od
zakonom propisanog dana dospijeća svake pojedine porezne obveze.
 U slučaju produljenja roka zbog posebnih okolnosti, moguće je da će se odobriti dodatni
rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih
obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez
obračuna kamata, a za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.
 Podnositelj zahtjeva koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po
njezinom odgođenom dospijeću, može podnijeti zahtjev za obročnom otplatom, bez obračuna
kamata.
 Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru činjenica navedenih u zahtjevu koji
podnositelj zahtjeva podnosi sukladno ovom dijelu Pravilnika, a temeljem kojih je odobrena
mjera plaćanja poreza.

Detaljne informacije možete pronaći na stanicama Porezne uprave Obavijest poduzetnicima o
mjerama plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti te u Pravilniku o dopunama
pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 35/2020.).
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_35_735.html

3. Odgodu plaćanja davanja nije moguće tražiti za davanja kojima je dospijeće nakon 20.
lipnja 2020. stoga ovom mjerom nisu obuhvaćeni privatni iznajmljivači i OPG-ovi koji
turističku članarinu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu sa dospijećem prve rate 31.srpnja,
no u slučaju produljenja roka zbog posebnih okolnosti, moguće je da će se odobriti dodatni
rok od tri mjeseca za već odgođene porezne obveze te proširiti obuhvat odgođenih poreznih
obveza i na porezne obveze koje dospijevaju za vrijeme trajanja dodatna tri mjeseca, bez
obračuna kamata, a za što se podnosi novi pisani i obrazloženi zahtjev.

Dana 31.03.2020. istječe rok za uplatu paušalnog poreza za smještaj.
https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2867&List=Vijesti
Ispunjeni obrazac pošaljite emailom na adresu nadležne porezne uprave.

