
Dostava podataka o prihodima/primicima poreznih obveznika za koje Porezna 
uprava ne raspolaže podacima 

Za porezne obveznike kojima je odobren zahtjev za odgodom plaćanja dospjelih 
poreznih obveza, a koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost i nisu obveznici 
fiskalizacije za ukupno ostvarene prihode/primitke, u razdoblju travanj, svibanj, 
lipanj 2019. i travanj, svibanj, lipanj 2020. godine, Porezna uprava ne raspolaže 
podacima o padu prihoda/primitaka u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. 
u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Ovim putem Porezna uprava poziva porezne obveznike iz ove skupine da ukoliko su 
u promatranom razdoblju ostvarili pad prihoda/primitaka najmanje 50% da o tome 
dostave dokumentaciju nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 20. srpnja 2020. i to: 

1) fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a koje vode poslovne
knjige - presliku knjige primitaka i izdataka za razdoblje 20. ožujak - 20. lipanj 2020. 
i za isto razdoblje 2019. godine, 

2) fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a koje se oporezuju
paušalno - presliku evidencije o prometu – Obrasca KPR za razdoblje 20. ožujak - 20. 
lipanj  2020. i za isto razdoblje 2019. godine, 

3) fizičke osobe koje obavljaju djelatnost pružanja usluga u turizmu, a koje vode
poslovne knjige (sobe, postelje, apartmani) - presliku knjige primitaka i izdataka 
za razdoblje 20. ožujak - 20. lipanj 2020. i za isto razdoblje 2019. godine 

4) fizičke osobe koje obavljaju djelatnost pružanja usluga u turizmu, a koje se
oporezuju paušalno - preslika evidencije prometa iz obrasca EP za razdoblje 20. 
ožujak - 20. lipanj 2020. i za isto razdoblje 2019. godine. 

Vezano uz točku 4. ovog poziva, posebno ističemo da ne postoji obveza dostave 
dokumentacije za one fizičke osobe koje u razdoblju primjene mjere od 1. travnja do 
20. lipnja nemaju zaduženja po osnovi ove djelatnosti. Za ovu kategoriju poreznih
obveznika Porezna uprava će po službenoj dužnosti otpisati zaduženja za drugi 
kvartala poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2020. godinu. 

5) obveznici poreza na dobit koji su obveznici primjene računovodstvenih
propisa - pregled prihoda (analitičke kartice prihoda) za razdoblje 20. ožujak - 20. 
lipanj 2020. i za isto razdoblje 2019. godine 

6) obveznici poreza na dobit u paušalnom iznosu - popis računa iz evidencije o
prihodima za razdoblje 20. ožujak - 20. lipanj 2020. i za isto razdoblje 2019. godine. 

Ovaj poziv se odnosi i na porezne obveznike koji u oba promatrana razdoblja nemaju 
ispunjen kumulativni uvjet da su u oba razdoblja ili obveznici poreza na dodanu 
vrijednost ili da su u oba razdoblja obveznici fiskalizacije za ukupno ostvarene 
prihode/primitke.  

Prethodno navedenim poreznim obveznicima otpisat će se odgođene dospjele porezne 
obveze ako dokažu pad prihoda/primitaka vjerodostojnom dokumentacijom.  




