
Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području Europske unije 
 

Porezni obveznik koji nema sjedište na području Europske unije podnosi zahtjev za povrat 
PDV-a zaračunanog za isporučena pokretna dobra ili obavljene usluge u tuzemstvu, odnosno 
zaračunanog prilikom uvoza dobara u tuzemstvu, a ta je dobra ili usluge koristio u svrhu 
obavljanja gospodarske djelatnosti. 
 
Porezni obveznik Ministarstvu financija - Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb podnosi 
zahtjev za povrat PDV-a na Obrascu ZP PDV koji je sastavni dio Pravilnika o PDV-a, a 
otisnut je na hrvatskom i engleskom jeziku. Zahtjev za povrat PDV-a se podnosi najkasnije do 
30. lipnja kalendarske godine nakon završetka kalendarske godine na koju se zahtjev odnosi. 
Obrazac ZP PDV se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Porezne uprave 
(www.porezna-uprava.hr/propisi/obrasci). 
 
Porezni obveznik ima za isporuke pokretnih dobara i obavljene usluge pravo na povrat PDV-a 
u skladu s odredbama članaka 57. i 101. Zakona o PDV-a pod uvjetom da tuzemni porezni 
obveznici imaju pravo na povrat PDV-a u državi podrijetla tog poreznog obveznika, odnosno 
podnositelja zahtjeva.  
 
Porezni obveznik svoj porezni status dokazuje potvrdom Porezne uprave države u kojoj je 
registriran kao porezni obveznik. Potvrda mora obuhvaćati razdoblje za koje se traži povrat 
PDV-a, ne smije biti starija od šest mjesec te mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:  
 
1. naziv i adresu poreznog ureda kod kojeg je podnositelj zahtjeva registriran kao obveznik 

poreza na promet odnosno PDV-a, 
2. ime i prezime ili naziv tvrtke poreznog obveznika, djelatnost te adresu prebivališta 

odnosno sjedišta poreznog obveznika,  
3. očitovanje da je porezni obveznik upisan u registar poreznih obveznika poreza na promet 

odnosno PDV-a,  
4. datum izdavanja potvrde,  
5. pečat i potpis.  
 
Zahtjev za povrat PDV-a može u ime poreznog obveznika podnijeti i njegov opunomoćenik. 
Ako se zahtjev za povrat PDV-a podnosi preko opunomoćenika, zahtjevu je obvezno priložiti 
punomoć poreznog obveznika. Opunomoćenik poreznog obveznika mora biti tuzemni porezni 
obveznik.  
 
Pri obradi prvog zahtjeva za povrat PDV-a, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Područni 
ured Zagreb podnositelju zahtjeva će odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj prema 
odredbama posebnog propisa, ako ga porezni obveznik već ne posjeduje. Dodijeljeni osobni 
identifikacijski broj podnositelj zahtjeva odnosno njegov opunomoćenik obvezan je upisati pri 
podnošenju zahtjeva za povrat PDV-a u obrazac na za to predviđeno mjesto.  
 
Razdoblje za povrat PDV-a mora obuhvatiti najmanje tri mjeseca zaredom, a može se odnositi 
najviše na jednu kalendarsku godinu. Razdoblje za povrat PDV-a može biti i manje od tri 
mjeseca, ako se odnosi na razdoblje koje obuhvaća kraj kalendarske godine - npr. mjesece 
studeni i prosinac ili samo mjesec prosinac.  
 

http://www.porezna-uprava.hr/propisi/obrasci


Zahtjevu za povrat PDV-a prilažu se izvornici računa koji moraju sadržavati sve podatke iz 
članka 79. stavka 1. Zakona o PDV-u. Podnositelj zahtjeva na poleđini zahtjeva sam 
specificira račune po kojima traži povrat PDV-a.  
 
 
Nakon odobrenog povrata PDV-a Porezna uprava poništava izvornike računa pečatom s 
natpisom „iskorišteno pravo na povrat PDV-a“ i vraća ih poreznom obvezniku.  
 
Porezna uprava donosi rješenje u roku od 8 mjeseci od primitka zahtjeva za povrat PDV-a i 
doznačuje traženi iznos PDV-a na bankovni račun podnositelja zahtjeva koji u zahtjevu 
naznači porezni obveznik odnosno njegov opunomoćenik ili na račun opunomoćenika.  
 
Troškove platnog prometa za doznačeni iznos PDV-a na bankovni račun snosi podnositelj 
zahtjeva.  
 
Ako Porezna uprava ospori zahtjev u cijelosti ili djelomično izdaje rješenje o odbijanju 
zahtjeva za povrat PDV-a ili donosi rješenje o novoutvrđenom iznosu PDV-a za povrat.  
 
Porezni obveznik ima pravo žalbe na rješenje o odbijanju zahtjeva ili na rješenje o 
novoutvrđenom iznosu za povrat PDV-a.  
 
Ako je PDV vraćen, a naknadno se ispostavi da su podaci iz zahtjeva netočni, porezni 
obveznik je obvezan vratiti isplaćeni iznos.  
 
Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja i naplate PDV-a te 
provođenja prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.  
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