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Učinci fiskalizacije u 2013. godini 
                        
 
 

Iako u nastavku donosimo podatke učinaka fiskalizacije u 2013. godini, koji su rađeni 
usporedbom PDV obrazaca na odabranom uzorku obveznika, pravi učinci fiskalizacije kod 
svih poreznih obveznika biti će vidljivi nakon obrade prijava poreza na dohodak i prijave 
poreza na dobit. 
 

U djelatnosti „I“ – pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane i pića 
(ugostitelji) - male pravne osobe i fizičke osobe u 2013. godini ukupno su prijavile 
oporezivih isporuka za 40%, odnosno 2,6 mlrd. kuna više nego u 2012. godini.  Od toga su 
fizičke osobe prijavile 55%, odnosno 1,5 mlrd. kuna više oporezivih isporuka nego u 2012. 
godini, dok su male pravne osobe prijavile 30%, odnosno  1,1 mlrd. kuna više oporezivih 
isporuka. 

 
U djelatnosti „G“ – trgovina na malo i na veliko, popravak motornih vozila i motocikala 

(trgovci) -  male pravne osobe i fizičke osobe u 2013. godini ukupno su imale povećanje 
oporezivih isporuka za 14%, tj. 5,2 mlrd, u usporedbi sa 2012. godinom. Od toga fizičke 
osobe su prijavile 28%, odnosno 1,5 mlrd, više oporezivih isporuka nego u 2012. godini, dok 
su male pravne osobe prijavile 11,5% odnosno 3,7 mlrd više oporezivih isporuka. 

 
Fizičke osobe, odnosno odvjetnici prema šifri pripadnosti odvjetničkoj komori u 2013. 

godini prijavili su ukupno 6,7 mil kuna, odnosno 4,8% više oporezivih isporuka nego u 2012. 
godini. 

 
Male pravne i fizičke osobe u svim navedenim djelatnostima (ugostitelji, trgovci, 

odvjetnici) 2013. godine ukupno su prijavile 17,82% oporezivih isporuka više nego 2012. 
godine, odnosno 8 mlrd. kuna. Fizičke osobe u trima djelatnostima prijavite su ukupno 36% 
više oporezivih isporuka (3 mlrd. kuna više), dok su male pravne osobe ukupno prijavile 
13,5% više oporezivih isporuka ili 5 mlrd. kuna.  
 

U nastavku Vam donosimo usporedbu PDV obrazaca za mjesec siječanj 2013. i 
2014.  godinu, na odabranom uzorku obveznika fiskalizacije. 
 

U djelatnosti „I“ – ugostitelji - male pravne osobe i fizičke osobe u siječnju 2014. 
godini ukupno su prijavile oporezivih isporuka za 4,6%, odnosno 17 mil kn, više nego u istom 
razdoblju u 2013. godini. 

 



U djelatnosti „G“ male pravne osobe i fizičke osobe u siječnju 2014. godini imale su 
ukupno povećanje oporezivih isporuka za 2,43%, odnsono 65,5 mil kn, u usporedbi sa 
siječnjem 2013. godine 

 
Fizičke osobe odvjetnici, koji prema šifri pripadnosti odvjetničkoj komori, u siječnju 

2014. godini prijavili su ukupno milijun kuna, odnosno 6,52% više oporezivih isporuka nego u 
istom mjesecu 2013. godine 

 
S obzirom da je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupio na snagu 1. siječnja 

2013.  godine i da su se do 1. siječnja 2014. fiskalizaciji prilagodili svi obveznici, 
napominjemo da nije bilo za očekivati veliko povećanje prijavljenih oporezivih 
isporuka usporedbom PDV obrazaca iz siječnja 2013. i istog mjeseca 2014. godine. 

 
 
 


