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Neovisna udruga računovođa, poreznih savjetnika
i financijskih djelatnika
THE ASSOCIATION „CROATIAN ACCOUNTANT“

MINISTARSTVO FINANCIJA
n/r gosp. dr. sc. Z. Marić, Ministar
Katančićeva 5
10000 Zagreb

Zagreb, 23. ožujka 2020. godine

Predmet: produljenje rokova za predaju poreznih i financijskih izvješća
Poštovani potpredsjedniče Vlade, gosp. dr. sc. Marić,
Na temelju brojnih kontakata koje imamo s računovodstvenim djelatnicima, u ime svih njih i naše
stručne procjene, molimo Vas da pokrenete izmjenu i dopunu Zakona o porezu na dobit i Zakona
o računovodstvu, u cilju produljenja rokova za predaju godišnje prijave poreza na dobit (PD) te
godišnjih financijskih izvještaja (GFI), odnosno drugih obračuna i izvještaja koji su rokovno
vezani uz predaju financijskih izvještaja.
S obzirom na prirodne nepogode mnoge naše strukovne kolegice i kolege neće biti iz poznatih
razloga vremenski u mogućnosti sastaviti spomenute izvještaje pa stoga predlažemo odgodu do
30. rujna 2020. godine.
Riječ je o izmjeni članka 35. st. 2. Zakona o porezu na dobit i članka 30.i 32. Zakona o
računovodstvu. Za konsolidirana financijska izvješća rok za javnu objavu trebalo bi produljiti
barem do 31. listopada. Ujedno time i rad revizora prilagođavamo nastalim okolnostima.
Kad tražimo produljenje rokova predaje odnosno javne objave, time mislimo da će svi oni koji će
biti u mogućnosti ispuniti dosadašnje propisane rokove to i učiniti, no dio naših kolegica i kolega
neće biti u stanju sastaviti propisana izvješća pa im se daje mogućnost da to ispune u produljenom
roku bez prekršajnih sankcija.
Osim toga, sve više je problema sa redovnim sastavljanjem mjesečnih obračuna PDV-a i izvještaja
o obračunanim plaćama – JOPPD. Molim, imajte i ovo na umu da se ne sankcionira kašnjenje.
Najljepše zahvaljujemo na razumijevanju i nadamo se da čete pokrenuti ovu inicijativu za
promjenu spomenutih propisa.
Uz srdačan pozdrav i puno zdravlja.
Predsjednik Udruge
„Hrvatski računovođa“
Dr. s c. Vlado Brkanić

