OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
Opis poslova radnog mjesta višeg upravnog savjetnika za porez na dohodak (točka 1.
Javnog natječaja)
Priprema stručne sadržaje radi izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika,
naputaka) iz domene poreza na dohodak. Prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa, te
predlaže mjere sa ciljem unapređenja sustava oporezivanja dohotka. Izrađuje upute, smjernice,
izvješća, mišljenja i obrazloženja u svezi s primjenom propisa koji uređuju oporezivanje dohotka, radi
jednakog postupanja službenika Porezne uprave i poreznih obveznika pri primjeni poreznih propisa.
Izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom propisa. Održava seminare i
konzultacije sa službenicima Porezne uprave (područnih ureda i ispostava). Sudjeluje na seminarima,
okruglim stolovima, savjetovanjima i drugim skupovima radi edukacije. Daje izvješća i obrazloženja.
Po potrebi sudjeluje u radnim skupinama Vijeća Europske unije i Europske komisije. Prati i proučava
zakonodavne propise, sudsku praksu i stručnu literaturu na području poreza na dohodak u tuzemstvu
kao i u Europskoj uniji. Odgovara na telefonske upite. Obavlja i druge poslove po nalogu čelnika.
Opis poslova radnog mjesta višeg upravnog savjetnika za upravljanje rizicima (točka 2.
Javnog natječaja)
Sudjeluje u obavljanju poslova u svezi razvoja i unapređivanja sustava analize rizika izvršenja
poreznih obveza na strateškoj razini, razini provedbe projekata i poslovnih procesa; sudjeluje u izradi
projekata analize i upravljanja rizicima; izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i
održavanje strategije unapređenja izvršenja poreznih obveza po segmentima poreznih obveznika;
planira operativne aktivnosti vezane za utvrđene rizike u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama;
sudjeluje u pripremi izvješća za inozemna monitoring tijela, institucije Europske unije i državna tijela
Republike Hrvatske; prati izvršenje planiranih zadataka; priprema izvješća o unapređenju sustava
procjene rizika. Obavlja i druge poslove po nalogu čelnika.
Opis poslova radnog mjesta višeg poreznog revizora za borbu protiv prijevara u PDV-u
(točka 3. Javnog natječaja)
Obavlja analize u uredu u cilju otkrivanja novih prijevara i postupa po signalima EUROFISC-a,
SCAC 383 obrascima, ishodima selekcije u odnosu na uloge u kružnim prijevarama, signalima
sadržanim u spontanim informacijama, informacijama dobivenima od CLO-a, ostvaruje blisku suradnju
sa službenicima CLO-a, pomaže u osmišljavanju selekcijskih kriterija na osnovi vlastitog iskustva i
očekivanja u odnosu na nove oblike prijevara. Organizira i koordinira obavljanje poslova za borbu
protiv prijevara u PDV-u s nižim ustrojstvenim jedinicama s točno određenim ciljevima i načinom
provođenja. Sudjeluje u izradi prijedloga i kreiranju novih ili izmjenama i poboljšanju postojećih metoda
rada u postupcima borbe protiv prijevara u PDV-u i provodi najsloženije poslove nadzora vezano za
prijevare u PDV-u u suradnji s nižim ustrojstvenim jedinicama. Izrađuje upute/smjernice za borbu
protiv utaja u PDV-u. Predlaže mjere za poboljšanje rada Sektora nadzora. Predlaže izmjene i dopune
zakona i drugih propisa, te surađuje u izradi nacrta i prijedloga zakona. Obavlja i druge poslove po
nalogu čelnika.
Opis poslova radnog mjesta višeg upravnog savjetnika za opće poslove (točka 4.
Javnog natječaja)
Obavlja stručne poslove, osobito iz područja općih poslova i onih koji se odnose na rješavanje
materijalne opremljenosti Porezne uprave. Daje pismena i usmena mišljenja vezanih uz obavljanje
općih poslova Porezne uprave na zahtjev područnih ureda; sudjeluje u izradi nacrta zakonskih
propisa, podzakonskih i ostalih akata , obavlja poslove u svezi. raspodjele službenih vozila po
područnim uredima.. Podnosi zahtjeve o izradi i vodi evidenciju korištenja svih službenih pečata i
žigova s grbom Republike Hrvatske koje koristi Porezna uprava. Sudjeluje u obavljanju
administrativnih poslova, izrađuje izvješća i planove rada Službe. Daje upute područnim uredima
vezanim uz izradu raznih periodičnih i godišnjih izvješća Porezne uprave o realizaciji planova općih
poslova Porezne uprave. Surađuje sa Središnjim državnim uredom za upravljanje državnom imovinom
i Ministarstvom uprave. Prati stanja i učinke primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga rada
Službe, sudjeluje u radnim seminarima, radnim sastancima iz područja općih poslova. Obavlja i druge

poslove po nalogu čelnika.
Opis poslova radnog mjesta višeg upravnog savjetnika za sigurnost i zaštitu na radu
(točka 5. Javnog natječaja)
Pruža stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima na području zaštite na radu. Provodi
unutarnji nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu u Poreznoj upravi, te vodi propisane evidencije
o ozljedama na radu i zaštiti na radu. Izrađuje godišnja izvješća za potrebe Državnog inspektorata i
ostalih institucija, organizira osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu. Kontinuirano prati stručnu
literaturu, zakonske i podzakonske propise u području zaštite na radu i zaštite od požara radi
pravovremene primjene u rješavanju tekućih zadataka. Organizira osposobljavanje radnika za rad na
siguran način, te organizira propisana ispitivanja iz područja zaštite na radu. Organizira zdravstveni
nadzor radnika koji podliježu takvim pregledima. Surađuje s medicinom rada i s ustanovama i
trgovačkim društvima za poslove zaštite na radu. Obavlja druge poslove po nalogu čelnika.
Opis poslova radnog mjesta samostalnog referenta za poreze (točke 6-17. Javnog
natječaja)
Zaprima porezne prijave, provjerava njihovu ispravnost, obrađuje prijave poreza, te u tu svrhu
prikuplja sve podatke potrebite za utvrđivanje poreza i doprinosa. Pregledava poslovne knjige i
izrađuje nacrte rješenja o utvrđenim obvezama poreza i doprinosa. Obavlja i druge poslove po nalogu
čelnika.
Podaci o plaći:
Plaću radnog mjesta čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za
izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta iz Javnog natječaja. sukladno Uredbi o nazivima
radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem
mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (Narodne
novine, broj: 61/12, 134/12 i 25/13) su:
-

viši upravni savjetnik za porez na dohodak – 1,697

-

viši upravni savjetnik za upravljanje rizicima – 1,697

-

viši porezni revizor- za borbu protiv prijevara u PDV-u – 1,843

-

viši upravni savjetnik za opće poslove – 1,697

-

viši upravni savjetnik za sigurnost i zaštitu na radu – 1,697

-

samostalni upravni referent za poreze – 1,242

Osnovica za obračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 5.108,84 kuna bruto, a
utvrđena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće za državne službenike
i namještenike (Narodne novine broj: 40/09).

