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EU PROJEKTI S ASPEKTA 
PDV-A

Obveze PDV-a ovisno o poreznom statusu korisnika 
sredstava
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KORISNIK SREDSTAVA
POREZNI OBVEZNIK 

 (upisan u regis. obveznika PDV-a)

• za transakcije s EU, mora 
imati PDV identifikacijski 
broj 

• obveza obračuna PDV-a na 
•  stjecanje dobara bez obzira na 

prag stjecanja 
• usluge koje mu obavlja ino 

porezni obveznik oporezive 
prema sjedištu primatelja (čl.
75. st.1.t.6. ZPDV-u) 

• za obavljene usluge korisnicima 
sa sjedištem u inozemstvu – 
prijenos porezne obveze na 
primatelja prema čl. 17. st. 1. 
ZPDV-u

OSOBA REGISTRIRANA ZA POTREBE 
PDV-a

• „mali porezni obveznik” iz čl. 90. st. 2. 
Zakona  

• osoba koja obavlja isključivo isporuke koje su 
prema čl. 39., 40. t. h) do l) oslobođene PDV-a 

• mora se registrirati za potrebe PDV-a i zatražiti PDV 
identifikacijski broj ako: 

• nabavlja dobra iz druge države članice i prijeđe prag 
stjecanja (77.000 kn) 

• ako koristi usluge od poreznih obveznika iz druge države 
članice na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze 
(„reverse charge”) 

• ako obavlja usluge poreznim obveznicima iz druge države 
članice na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze 

• osoba koja nije porezni obveznik iz čl. 6. st. 5. 
Zakona (javnopravno tijelo) 

• mora se registrirati za potrebe PDV-a i dobiti PDV IB 
samo ako prijeđe prag stjecanja (77.000 kn) ili od 
njega odustane 

• u slučaju dobivanja PDV IB po osnovu stjecanja 
dobara bit će porezni obveznik i za primljene usluge
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PDV kao prihvatljiv trošak 
• UREDBA (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA 
(od 17. prosinca 2013.) → o utvrđivanju zajedničkih odredbi 
o: 
•  Europskom fondu za regionalni razvoj 
•  Europskom socijalnom fondu 
•  Kohezijskom fondu 
• Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i 
• Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih 

odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom 
socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo 
i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 

• → Posebna pravila o prihvatljivosti za bespovratna sredstva i 
povratnu pomoć – čl. 69. Uredbe 

• → u skladu s čl. 69. st. 3. Uredbe - PDV je prihvatljiv trošak  
ako nije povrativ u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u
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KORISNIK SREDSTAVA

POREZNI OBVEZNIK

• Koji obavlja oporezive i oslobođene 
isporuke 

• Pravo na odbitak pretporeza ovisi o namjeni 
nabave  

• Odbitak pretporeza ukupno ili prema „pro rati” 
• PDV koji se ne može odbiti = prihvatljivi trošak 

• Koji obavlja samo oporezive isporuke – 
pravo na odbitak pretporeza uz uvjete 
iz čl. 58. ZPDV-u – za nabave od 

• tuzemnih dobavljača 
• obračunani PDV 

•  na stjecanje dobara unutar EU 
• na usluge stranih poreznih obveznika 
• pri uvozu 

• = PDV nije prihvatljiv trošak 
• = ako se PDV ne može odbiti jer nisu zadovoljeni 

uvjeti – PDV neće biti prihvatljiv trošak

OSOBA REGISTRIRANA ZA POTREBE 
PDV-a

• PDV je prihvatljiv trošak 
jer se ne može odbiti kao 
pretporez po ulaznim 
računima: 
• tuzemnih dobavljača 
• obračunani PDV 

•  na stjecanje dobara 
• na usluge stranih poreznih 

obveznika 
• pri uvozu
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Obveza obračuna PDV-A
• temeljem tuzemnog prijenosa porezne obveze (za građevinske 

radove) 
→ čl. 75. st. 3. ZPDV-u → samo obveznici upisani u registar obveznika PDV-
a 

• kada isporuku (dobara ili usluga) na području RH obavlja ino 
dobavljač 
→ čl. 75. st. 2. ZPDV-u → obveznici upisani u registar obveznika PDV-a i 
osobe registrirane za potrebe PDV-a 

• na usluge stranih poreznih obveznika s prijenosom porezne 
obveze 
→ čl. 75. st. 1. t. 6. ZPDV-u → obveznici upisani u registar obveznika PDV-
a i osobe registrirane za potrebe PDV-a (strani stručnjaci, predavači, 
prevoditelji i sl.  usluge) 
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TUZEMNI PRIJENOS POREZNE 
OBVEZE 

KOD GRAĐEVINSKIH USLUGA 
čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u
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Korisnik sredstava kao obveznik obračuna PDV-
a na građevinske radove
➢ čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u → porezni obveznik 
upisan u registar obveznika PDV-a u RH obvezan je platiti 
PDV kada mu se obave građevinske usluge u vezi s 
izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili 
uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i 
čišćenja 

➢ za investitora porezna obveza nastaje 
• prema obavljenim radovima (nije bitno je li građevinska situacija 

ovjerena ili nije) 
• prema danom predujmu  
• ako se ostvaruje pravo na pretporez - u obračunskom razdoblju u 

kojemu je i iskazana obveza PDV-a (obveza i pravo na pretporez u 
istom Obrascu PDV)
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Građevinske usluge – prijenos porezne obveze

• čl. 152. Pravilnika - prijenos porezne obveze na 
investitora koji je obveznik PDV-a (npr. škola u sustavu 
PDV-a) za: 
• građevinske radove iz Dodatka II  
• nadzor 
• prateći radovi nužni za izvođenje građevinskih radova koji su 

zajedno s njima ugovoreni i izvedeni 
• radovi uređenja okoliša ako se izvode u okviru izgradnje/

rekonstrukcije objekta 
• usluge čišćenja koje se obavljaju u okviru građenja 
• ugradnja, probno testiranje, puštanje u radi i sl. kada se izvode na 

uređajima i opremi prilikom izgradnje 

• itd..... 
•  
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Dodatak II
• izvođenje građevinskih konstrukcija 
• izvođenje podvodnih radova 
• izvođenje elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (instalacije i 

vodovi..) 
• zidarski radovi 
• izolaterski radovi 
• ugradnja stolarije i bravarije 
• vodoinstalaterski radovi 
• ugradnja instalacija grijanja i hlađenja (instalacije grijanja i 

hlađenja, ventilacije i klima uređaja i slično) 
• ugradnja liftova 
• plinoinstalaterski radovi 
• staklarski radovi 
• limarski, stolarski, parketarski i sl. radovi 
• soboslikarski i ličilački radovi 
• itd.
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• ne dolazi do prijenosa porezne obveze kod usluga: 
• ispitivanje dijelova građevine u svrhu provjere ispunjavanja bitnih 

zahtjeva za građevinu (npr. ispitivanje sustava za vatrodojavu, 
plinodojavu i sl.) 

• periodični i neperiodični pregled, održavanje, popravak, 
umjeravnja i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i 
opreme 

• uređenje parkova, igrališta, prometnica 
• čišćenje građevine koje nije u okviru građenja (npr. čišćenje 

odvoda, ventilacijskih i klimatizacijskih sustava itd.) 
• dimnjačarske usluge 
• izrada projektne dokumentacije za legalizaciju objekta koja nije u 

okviru gradnje 
• energetski pregled građevine, izdavanje energetskih certifikata 
• itd.
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ODGOVORNOST U SLUČAJU 
POGREŠNOG OBRAČUNA  PDV-A KOD 

TUZEMNOG PRIJENOSA POREZNE 
OBVEZE
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Tuzemni prijenos porezne obveze
• čl. 152. st. 4. i 5. Pravilnika o PDV-u 
• Ako isporučitelj iz čl. 75. st. 3. Zakona izda račun, a 

primatelj isporuke smatra da isporučitelj nije ispravno 
primijenio prijenos porezne obveze odnosno da je 
pogrešno iskazao PDV umjesto prijenosa 
• primatelj računa treba u roku 8 dana po zaprimanju računa pisanim 

putem pozvati isporučitelja da ispravi račun → u suprotnom 
smatrat će se da je suglasan s načinom na koji je račun izdan 

• isporučitelj mora u roku 8 dana obavijestiti primatelja isporuke je 
li prihvatio njegov zahtjev za ispravak računa 

• ako isporučitelj ne prihvati prijedlog primatelja isporuke, tada 
primatelj mora prihvatiti takav račun te o navedenome pisanim 
putem može obavijestiti nadležnu ispostavu PU prema svom 
sjedištu 

• ako je pogrešno zaračunan PDV umjesto PPO → primatelj nema 
pravo na odbitak pretporeza!
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PRIMJENA ČL. 75. ST. 2. 
ZAKONA

ISPORUKE DOBARA I USLUGA NA PODRUČJU RH KOJE 
OBAVE STRANI POREZNI OBVEZNICI 

 (IZ EU ILI IZ TREĆIH ZEMALJA)
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Primjena članka 75. st. 2. Zakona o PDV-u

• „Ako oporezive isporuke dobara ili usluga obavlja 
porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili 
uobičajeno boravište u tuzemstvu, PDV plaća porezni 
obveznik, odnosno pravna osoba koja nije porezni 
obveznik, ali je registrirana za potrebe PDV-a, kojemu je 
obavljena isporuka dobara ili usluga.” 

• Tko je porezni obveznik prema čl. 75. st. 2. ZPDV-u 
• svaki porezni obveznik uključujući i malog poreznog obveznika, 

neovisno o tome ima li ili nema PDV ident. broj 
• pravna osoba koja nije porezni obveznik, a ima dodijeljen PDV 

ident. broj 
• strani porezni obveznik koji ima dodijeljen hrvatski PDV ident. broj
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Isporuke stranog poreznog obveznika

• strani porezni obveznik 
• sa sjedištem u EU – ispostavlja račun s PDV ident. brojem države 

sjedišta (pa i u slučaju kada ima hrvatski PDV IB) 
• sa sjedištem u trećim zemljama – ispostavlja račun s hrvatskim 

PDV ident. brojem 
• prema čl. 75. st. 2. – porezni obveznik je kupac 

• kupac 
• u Obrascu PDV iskazuje obvezu na r. broju  br. II.11, 12,13 

(Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez 
sjedišta u RH) 

• s pravom na pretporez (ako ostvaruje to pravo) 
• ne iskazuje se u Obrascu PDV-S
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Npr.
• usluge vezane za nekretninu u Hrvatskoj koju obavi 
porezni obveznik koji nema sjedište u RH 

• isporuke dobara na području RH koje obavi porezni 
obveznik koji nema sjedište u RH
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USLUGE STRANOG POREZNOG 
OBVEZNIKA - MJESTO 

OPOREZIVANJA USLUGA
Obveza prema čl. 75. st. 1. t. 6 ZPDV-u
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Mjesto oporezivanja usluga prema ZPDV-u

• opće pravilo – čl. 17. st. 1. Zakona o PDV-u 
• PDV se plaća prema sjedištu primatelj usluge pa 

• usluga pružena ino primatelju –  ne podliježe oporezivanju u Hrvatskoj  
• usluga primljena od ino poreznog obveznika – podliježe oporezivanju u Hrvatskoj 

• Iznimke od čl. 17. st. 1 Zakona 
• usluge vezane za nekretninu 
• usluge prijevoza putnika (dionica puta), usluge prijevoza dobara osobama 

koji nisu porezni obveznici 
• umjetničke, znanstvene, nastavne, sportske, zabavne i sl., - prema mjestu 

gdje se aktivnost obavlja 
• posredničke usluge 
• .....
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Usluge koje se oporezuju prema mjestu 
primatelja
• usluge koje tuzemnom poreznom obvezniku obavi 
porezni obveznik sa sjedištem u inozemstvu 
• obveza obračuna PDV-a po čl.  75. st. 1. točka 6. 
Zakona o PDV-u 

• Obveznik obračuna PDV-a: 

• svaki porezni obveznik ili 
•  pravna osoba koja nije porezni obveznik, a 
registrirana je za potrebe PDV-a kojoj su 
obavljane usluge iz članka 17. st. 1. Zakona o 
PDV-u 
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Usluge inozemnih „malih poreznih obveznika”

• Npr. 
•  Usluge prevoditelja 
• Samostalnog umjetnika 
• Autora 
• Predavača 

• npr. Autorski honorar (ili drugi dohodak) osobi koja u 
svojoj zemlji nije registrirana kao obveznik PDV-a = „mali 
porezni obveznik” 

• mora imati PDV ident. broj u svojoj zemlji 
• korisnik usluge – plaća PDV temeljem čl. 75. st. 1. t. 6. 
ZPDV-u
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Obračun PDV-a na usluge stranog poreznog 
obveznika

• obveza obračuna PDV-a nastaje kada je usluga obavljena 
(važan datum obavljene usluge) 
• ako je usluga plaćena predujmom – ne nastaje obveza 

obračuna PDV-a (čl. 38. st. 3. Pravilnika) 
• ako je usluga obavljena, a nije izdan račun, obveza obračuna 

PDV-a nastaje kada je nastao oporezivi događaj (obavljena 
usluga) 

• ako se radi o usluzi koja je u tuzemstvu oslobođena PDV-a, 
ne nastaje porezna obveza 

• porezna osnovica – naknada za uslugu 
• preračun po srednjem tečaju HNB na dan nastanka obveze 

obračuna PDV-a (datum obavljene usluge)
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Primjer:  naknada za uslugu predavača iz druge 
države članice
• ugovor o autorskom honoraru predavača iz Austrije („mali 
porezni obveznik” u Austriji) – ugovoren bruto honorar  
500 €  

• predavanje održano u siječnju 2017. 
• nastanak obveze plaćanja PDV-a u siječnju 2017. 

• 500,00 €  x 7,5 (srednji tečaj HNB na dan obavljene 
usluge) 

• 3.750 x 25% = 937,50  
• Obrasci: 

• Obrazac PDV (obveza i pretporez u ukupnom iznosu) 
• Obrazac PDV-S 

• predavač mora dostaviti PDV IB 
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STJECANJE DOBARA IZ 
DRUGE DRŽAVE ČLANICE
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Nabave iz EU – obveza obračuna PDV-a
• npr. nabava dugotrajne imovine od poreznog obveznika iz 

druge države članice 
• obveza obračuna PDV-a ovisi o tome je li kupac obveznik PDV-a 
• ako kupac nije obveznik PDV-a 

• za vrijednost nabave dobara iz drugih država članice do 77.000 kn ne 
plaća PDV u RH, dobavljač će zaračunati PDV 

• iznad 77.000 kn mora zatražiti PDV identifikaciji broj, obveznik je 
plaćanja PDV-a na stjecanje dobara iz druge države članice 

• ako je kupac u sustavu PDV-a 
•  treba imati PDV identifikacijski broj 
• dobavljaču se deklarira kao porezni obveznik koji plaća PDV na stjecanje 

dobara iz druge države članice 
• obveza obračuna PDV-a na stjecanje bez obzira na vrijednost nabave
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• STJECANJE DOBARA UNUTAR EU → čl. 31. Zakona- 
obveza nastaje u trenutku izdavanja računa ili istekom 
roka iz članka 78. st. 4. Zakona, tj. ako račun nije izdan 
obveza nastaje 15.og dana u mjesecu za stjecanje u 
prethodnom mjesecu 

• važno prije stjecanja – imati PDV ident. broj (može doći 
do dvostruke obveze PDV-a) 
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Stjecanje bez dodijeljenog PDV ident. broja?

• ako dobavljač iz druge DČ nije zaračunao PDV (ako je 
kupac obveznik obračuna PDV-a) 
• obveza obračuna PDV-a na stjecanje 
• pravo na pretporez (ako se ostvaruje pravo na pretporez) 
• PDV-S – neće se moći predati ako je PDV IB dobiven nakon stjecanja 
• postoji vjerojatnost da će dobavljač ispraviti fakturu i naknadno 

obračunati PDV 

• ako je dobavljač iz druge DČ zaračunao PDV 
• svejedno postoji obveza plaćanja PDV-a na stjecanje – (osnovica 

bruto iznos fakture) 
• Obrazac PDV. pod II. – Stjecanje dobara unutar EU – obveza 
• Obrazac PDV pod III. - pravo na pretporez 
• PDV-S – ne
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EU PROJEKTI –– POREZ 
NA DOHODAK 
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NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA, ČLANOVIMA I 
VOLONTERIMA LAG-A 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PROVEDBU 
PODMJERE 19.4. „Tekući troškovi i 
animacija”

POREZNI ASPEKT

- troškovi službenih putovanja 
(dnevnice, troškovi smještaja i 
prijevoza) 

- loko vožnja 
- kotizacija za seminare, radionice, 

treninge i sl. 
-
- školarina/upisnina za zaposlenike 

LAG-a 

UREĐENO: 

- Zakonom o porezu na 
dohodak, NN 115/16. 

-
- Pravilnikom o porezu na 

dohodak, NN 10/17. 
-
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Neoporezive naknade troškova službenih 
putovanja
• zaposlenicima 

• neoporezivo ako se nadoknađuju u iznosima propisanim čl. 7. PPDoh 
• drugim osobama (članovi, volonteri, vanjski suradnici) 

• mogućnost neoporezive isplate za službena putovanja: 
• osobama koje u neprofitnim organizacijama nisu u radnom odnosu a koje do 

trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile 
primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak 
• neoporeziv iznos dnevnica, troškova noćenja, troškova prijevoza uključivo i naknadu za 

upotrebu privatnog automobila na službenom putu (ali ne i u slučaju loko vožnje) 
    (čl. 9. st. 1. t. 11. ZPDoh 

• ako osobe koje nisu u radnom odnosu u neprofitnoj organizaciji ostvaruju 
naknadu mogu im se nadoknaditi troškovi prijevoza i noćenja pod uvjetom da 
računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na neprofitnu 
organizaciju  

    (čl. 9,. st. 1. t. 12. ZPDoh) 

_______________________________________________________________
______ 
• ako se drugim osobama isplaćuje naknada za rad – i troškovi službenog 

putovanja predstavljaju oporezivu naknadu
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Visina dnevnice prema čl. 7. PPDoh

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje 
više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u 
tuzemstvu 
- ako je na teret poslodavca osiguran 
- 1 obrok (ručak ili večera)  – umanjenje 30% (= 119 kn) 
- 2 obroka – umanjenje 60% (= 68 kn)

do 170,00 kuna

Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje 
više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno 
- ako je na teret poslodavca osiguran 
- 1 obrok (ručak ili večera) – umanjenje 30% (= 59,50 kn) 
- 2 obroka – umanjenje 60% (= 34 kn) 

do 85,00 kuna

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje 
više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u 
inozemstvu

do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena 
putovanja za korisnike državnog proračuna

Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje 
više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno

do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena 
putovanja za korisnike državnog proračuna
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• Dnevnica služi za pokriće izdataka 
• prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na 

službeno putovanje 

• Uvjeti za isplatu neoporezive dnevnice 
• putovanje iz mjesta u kojem je mjesto rada ili iz mjesta 

prebivališta/uobičajenog boravišta radnika u drugo mjesto ako je 
udaljenost najmanje 30 kilometara
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Naknada za korištenje privatnog automobila u 
službene svrhe
• do 2 kn po prijeđenom km 
• na službenom putu ili za loko vožnju 
• Loko vožnja (mogućnost isplate samo zaposlenicima) 

• Troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe u 
mjestu rada i/ili do 30 kilometara od mjesta rada priznaju se 
temeljem evidencije o korištenju privatnog automobila u službene 
svrhe koja naročito sadrži slijedeće: 
•  opće podatke o poslodavcu i radniku (naziv, ime i prezime, OIB), marka 

automobila, registarska oznaka vozila, početno i završno stanje brojila 
– kilometar/sata, relacija i svrha puta te račune za stvarno nastale 
troškove vezane uz korištenje automobila (računi za parkiranje i 
slično).
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„Per diem”
• čl. 7.  stavak 25. PPDoh  
• oporezivim primicima ne smatraju se dnevnice za 

službena putovanja „per diem” u ukupnom iznosu  koje se 
radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja 
poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti 
poslodavca 

• mogućnost neoporezive isplate i osobama koje nisu 
zaposlenici pod uvjetom da ne ostvaruju naknadu za rad 

• „per diem” dnevnica predstavlja opravdani trošak 
smještaja, prehrane, gradskog prijevoza i sl. 

• Uvjet da su osigurane vjerodostojne isprave sukladno 
propisima Europske Komisije (ugovor, završno izvješće, 
račun i drugo)
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• refundacija troškova službenog putovanja ili 
• naknada za obavljenu uslugu? 

• Primjer: 
• član  „Turistička zajednica X” 
• zaposlenika upućuje na službeni put i isplaćuje mu troškove puta 
• ako je službeno putovanje bilo za potrebe TZ  = refundacija 
• ako je službeno putovanje bilo za potrebe Leader mreže Hrvatska, 

radi se o naknadi za obavljenu uslugu, TZ ispostavlja fakturu
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Izdaci za obrazovanje i izobrazbu
• ne smatraju se primicima od nesamostalnog rada koje 
poslodavac omogućuje radnicima za obrazovanje i 
izobrazbu koje su u svezi s djelatnosti poslodavca 
• naknade za tečajeve, seminare, specijalizacije, konferencije, 

kongrese i to u tuzemstvu i inozemstvu 
• ako se obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivališta ili 

uobičajenog boravišta radnika izdacima za obrazovanje i izobrazbu 
smatraju se i: 
• troškovi prijevoza do visine cijene karte sredstvima javnog prijevoza 
• troškovi smještaja do visine stvarnih izdataka 
• u slučajevima seminara i savjetovanja dnevnice do propisanih 

neoporezivih iznosa 

• Članak 35. st. 1. t. 2.3. Pravilnika o porezu na dohodak
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Isplata drugog dohotka ili autorskog honorara 
vanjskim suradnicima
- obračun drugog dohotka: 

- doprinosi 
- za mirovinsko osiguranje 10% 
- za zdravstveno osiguranje 7,5% 

- porez na dohodak 24% (+ prirez) 

- obračun autorskog honorara 
- osnovica se umanjuje za 30% paušalno priznatih izdataka 
- doprinosi 

- za mirovinsko osiguranje 10% 
- za zdravstveno osiguranje 7,5% 

- porez na dohodak 24% (+ prirez) 

- obveza plaćanja doprinosa i u slučaju isplate umirovljenicima
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Honorari nerezidentu financirani iz EU 
programa
• Ako se isplaćuje naknada po osnovu autorskog ugovora ili 
drugi dohodak nerezidentu 
• Obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa ovisi o primjeni 

ugovora o socijalnom osiguranju odnosno ugovora o izbjegavanju 
dvostrukog oporezivanja 

• Usluga stranog poreznog obveznika – obveza obračuna 
PDV-a prema čl. 17. st. 1. ZPDV-u
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Posebni doprinos za ostvarivanje zdravstvene 
zaštite u inozemstvu (zemlje izvan EU)
• Obveza propisana čl. 188. Zakona o doprinosima 

• Plaćaju poslodavci i isplatitelji drugog dohotka za sve osobe upućene na 
službeni put u inozemstvo 

• Nema obveze za putovanje 
• u države članice EU 
• u Norvešku, Island i Lihtenštajn – od 12. travnja 2014. (stupanjem na snagu 

Sporazuma o sudjelovanju RH u Europskom gospodarskom prostoru) 
• i u zemlje s kojom je međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju uređeno 

pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (BiH, Crna Gora, Makedonija, 
Srbija i Turska) – od 19. prosinca 2013. 

• Švicarsku 
• Za 2017. godinu – 20% na osnovicu od 2.940,82 = 588,16  kn 

• dnevna osnovica i obveza plaćanja doprinosa ovisi o broju dana u mjesecu u 
kojem je službeno putovanje obavljeno (npr. za mjesec od 30 dana doprinos se 
plaća u iznosu 19,60 kn po danu) 

• doprinos se plaća po broju dana službenog putovanja neovisno o broju 
ostvarenih dnevnica 

• Ako radnik u inozemstvu boravi duže od 30 dana – riječ je o 
službenom boravku za koji se poseban doprinos plaća po stopi 10% na 
osnovicu plaće koja se radniku isplaćuje
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HVALA NA POZORNOSTI
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