
NOVOSTI U SUSTAVU SOCIJALNOG OSIGURANJA NAKON ULASKA U EU 
 
Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska, između ostaloga,  dužna je izravno primjenjivati 
Uredbu o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Uredba EZ 883/2004) te Uredbu o utvrđivanju 
postupka provedbe navedene Uredbe (Uredba EZ 987/2009).  
 
Sukladno navedenim Uredbama od 1. srpnja 2013. godine promjene su slijedeće: 
 
1. NOVOSTI VEZANE UZ PUT U INOZEMSTVO U ZEMLJE EU 
 
Poslodavci odnosno isplatitelji drugog dohotka ili samostalni obveznici doprinosa za svoje osobno 
osiguranje od 1. srpnja 2013. nisu obvezni obračunati odnosno uplatiti poseban doprinos za korištenje 
zdravstvene zaštite u inozemstvu za službena putovanja odnosno službeni boravak u inozemstvu u 
državama članicama Europske Unije (za države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske 
konfederaciju očekuje se da će ovo pitanje naknadno biti uređeno posebnim ugovorom).      
 
 
2. REGULIRANJE RADA U DRŽAVAMA EU KADA RADNIK OSTAJE U OSIGURANJU U 
REPUBLICI HRVATSKOJ ODNOSNO PRIPADA ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE   
 
2.1. OBVEZE POSLODAVCA  
 
2.1.1. OPĆENITE OBVEZE 
 
Poslodavac s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u državama članicama EU koji u tim 
državama članicama zapošljava osobu prema kojoj se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe 
(EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske dužan je obračunati i platiti  
doprinose na način propisan člancima 19. do 26. Zakona o doprinosima (Narodne novine,  broj 84/08, 
152/08, 94/09, 18/11, 22/12 i 144/12). 
 
2.1.2. OBVEZE DODJELJIVANJA OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA 
 
Kako bi poslodavac mogao izvršiti svoju obvezu potrebno je da prije zapošljavanja osobe prema kojoj 
se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004,  primjenjuje zakonodavstvo 
Republike Hrvatske podnese zahtjev za dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja (OIB) sukladno 
odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju i provedbenih propisa donesenih na temelju tog 
zakona.  
 
Zahtjev za dodjeljivanje OIB-a predaje se osobno ili putem zakonskom zastupnika odnosno 
opunomoćenika Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, 10 000 Zagreb. Podatke o potrebnoj 
dokumentaciji, te ostale detaljne informacije vezane uz dodjelu OIB-a možete dobiti na stranicama 
www.oib.hr. 
 
Nakon što se poslodavcu dodijeli OIB, poslodavac nema obvezu dodatne registracije u 
Poreznoj upravi.   
 
2.1.3. OBVEZE POSLODAVCA TIJEKOM GODINE 
 
Poslodavac je pri svakoj isplati plaće dužan obračunati doprinose. Obveza doprinosa izračunava se 
na način da se prema osnovici (obračunanoj „bruto“ plaći) primjene slijedeće stope:  
 
a) doprinos iz osnovice  
 
- 20% (ili 15%1)  za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti 
 
- 5%2 za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 

1 stopa od 15%  primjenjuje se ukoliko je zaposlena osoba osiguranik mirovinskog osiguranje na temelju individualne 
kapitalizirane štednje 
 

                                                 

http://www.oib.hr/


 
b) doprinos na osnovicu  
 
- 13% za zdravstveno osiguranje  
 
- 0,5% za zaštitu zdravlja na radu 
 
- 1,7% za zapošljavanje 
 
NAPOMENA: Kako bi poslodavac mogao ispravno obračunati doprinos za mirovinsko 
osiguranje dužan je od zaposlene osobe zatražiti podatak da li je ona osiguranik mirovinskog 
osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ili nije.   
   
Obračunani iznos doprinosa uplaćuje se u jednom iznosu (iznos koji je dobiven primjenom ukupne 
stope doprinosa od 35,20% prema osnovici) na: 
 
Broj računa/partija računa: 1810000066 
Naziv banke:  Hrvatska narodna banka 
Adresa banke:  Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb 
Naziv računa:  Porezna uprava 
SWIFT kod:  NBHRHR2X 
IBAN:  HR59 1001 0051 8100 0006 6 
Informacija o uplati (Remittance information): 8095 – OIB3  
 
Ukoliko poslodavac uputi radnika na rad u inozemstvo (u treće zemlje) dužan je obračunati i uplatiti 
poseban doprinos radi korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu sukladno odredbama Zakona o 
doprinosima te obračunani iznos uplatiti na gore navedeni račun.  
 
2.1.4. PREUZIMANJE OBVEZE OD STRANE ZAPOSLENE OSOBE  
 
Umjesto poslodavca, obvezu obračunavanja, obvezu plaćanja doprinosa te obvezu podnošenja 
izvješća može preuzeti zaposlena osoba te u tom slučaju preuzimatelj odgovara za iznos 
obračunanog doprinosa kao jamac platac u smislu odredaba Općega poreznog zakona. 
 
Status preuzimatelja stječe se na temelju podneska potpisanog od strane poslodavca i zaposlene 
osobe – preuzimatelja obveze doprinosa. Podnesak se predaje Poreznoj upravi na obrascu Sporazum 
o preuzimanju obveze doprinosa (INO PRE-DOP). 
 
2.1.5. OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA  
 
Poslodavac odnosno zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa nema obvezu mjesečnog 
izvješćivanja o vrsti, iznosu te osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, već ima obvezu 
sastavljanja jedinstvenog izvješće za čitavu kalendarsku godinu. 
 
Izvješće sadrži zbirne podatke o osnovicama i iznosima doprinosa koji su, sukladno odredbama 
Zakona, dospjeli na naplatu unutar iste kalendarske godine za sve zaposlene osobe za koje je 
obveznik obračunavanja poslodavac, odnosno za pojedinu zaposlenu osobu kada je obveznik 
obračunavanja zaposlena osoba – preuzimatelj obveze doprinosa. Izvješće se sastavlja na obrascu 
„Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te 
doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu ___ godine ____“ (Obrazac ID) pod OIB-om 
poslodavca za mjesec prosinac s identifikatorom obrasca „13“ i podnosi se Poreznoj upravi do 15. 
siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.  
 
2.1.6. OBVEZE VEZANE UZ OBRAČUNAVANJE, PLAĆANJE I IZVJEŠĆIVANJE  O POREZU NA 
DOHODAK I PRIREZU POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA OSTVARENOG 
NEPOSREDNO IZ INOZEMSTVA 

2 doprinos se obračunava samo u slučaju ukoliko je zaposlena osoba osiguranik mirovinskog osiguranje na temelju individualne 
kapitalizirane štednje 
3 upisuje se OIB poslodavca kojega je prethodno dodijelila Porezna uprava Republike Hrvatske 

                                                                                                                                                         

http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/DOPRINOSI/INO%20PRE-DOP.pdf
http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/DOPRINOSI/INO%20PRE-DOP.pdf


 
2.1.6.1. OBVEZA UPISA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA 
 
Porezni obveznici koji počinju ostvarivati dohodak izravno iz inozemstva odnosno njihovi 
opunomoćenici dužni su ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili 
uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak u roku od 8 
dana od dana početka obavljanja djelatnosti, odnosno od dana početka ostvarivanja dohotka.  
 
2.1.6.2.   OBVEZA PLAĆANJA PREDUJMA POREZA  
 
Porezni obveznici koji dohodak od nesamostalnog rada ostvare izravno iz inozemstva, dužni su na taj 
dohodak sami obračunati predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada i uplatiti ga u roku od 
osam dana od dana primitka dohotka. Inozemni dohodak preračunava se u kunsku protuvrijednost 
primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kad je dohodak ostvaren.  
 
2.1.6.3. OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA 
 
Izvješće o isplaćenim primicima odnosno plaćama i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak od 
nesamostalnog rada ostvarenog izravno iz inozemstva sam porezni obveznik (radnik) dostavlja 
Poreznoj upravi do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Izvješće se sastavlja na obrascu »Izvješće o 
primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za 
obvezna osiguranja u mjesecu ___ godine ____“  (Obrazac ID) pod OIB-om radnika s identifikatorom 
obrasca „8“.  Također do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu sam radnik dužan je sastaviti 
i dostaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njegovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu 
„Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u ____godini“ (Obrazac IP).    
 
2.2. OBVEZA POREZA I  DOPRINOSA PREMA DRUGOM DOHOTKU  
 
Prema primitku od kojega se utvrđuje drugi dohodak što ga fizička osoba ostvari iz država članica EU, 
odnosno izravno iz inozemstva obvezu utvrđivanja i plaćanja predujma porezu na dohodak, prireza 
poreza na dohodak te doprinosa ima sam primatelj tog primitka (na svoj OIB) u roku od osam dana 
od dana naplate primitka. Inozemni dohodak preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom 
srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan kad je dohodak ostvaren.  
 
Ukoliko primatelj drugog dohotka po nalogu isplatitelja primitka sa sjedištem ili mjestom rada u 
državama članicama EU boravi na službenom putu u inozemstvu (u trećim zemljama), sam je dužan 
obračunati i uplatiti poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.  
 
Sam porezni obveznik koji je ostvario primitak po osnovi kojeg se utvrđuje drugi dohodak izravno iz 
inozemstva, dužan je sastavljati obrazac „Izvješće o primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, 
obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu  te  doprinosima za obvezna osiguranja u 
mjesecu  ___  godine ____ (Obrazac IDD) te ga dostaviti do 15. u mjesecu za sve isplate u 
prethodnom mjesecu ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njegovom prebivalištu ili uobičajenom 
boravištu. Nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) primatelj drugog dohotka obvezan je 
sastaviti godišnje izvješće o isplaćenim primicima od kojih je utvrdio drugi dohodak, obračunanom i 
uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak na propisani način (Obrazac ID-
1) te ga dostaviti najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu ispostavi Porezne 
uprave nadležnoj prema njegovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu.                
 
2.3. OBVEZE DOPRINOSA SAMOZAPOSLENIH OSOBA 
 
Osobama koje kao samozaposlene osobe obavljaju djelatnost u državama članicama EU, a na koje 
se, sukladno odredbama članka 11. do 16. Uredbe (EZ) br. 883/2004, primjenjuje zakonodavstvo 
Republike Hrvatske Porezna uprava rješenjem će utvrđivati obvezu doprinosa te mjesečnu osnovicu i 
iznose doprinosa.  
 
Osobama koje istodobno imaju status zaposlene i samozaposlene osobe ili kao samozaposlene 
osobe djelatnost obavljaju uz neku drugu osnovu osiguranja, obveza doprinosa prema djelatnosti 
samozaposlene osobe utvrđuje se na način propisan za drugu djelatnost. 
 



Osobe koje kao samozaposlene obavljaju djelatnost u državama članicama EU, a borave na 
službenom putu u inozemstvu ili su izaslane na put u inozemstvo, osim u druge zemlje članice, dužne 
su obračunati i uplatiti poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. 


