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Predmet: Preporuka za dodjelu PDV identifikacijskog broja iz razloga odustajanja od  
     praga stjecanja 
 
 Poštovani,  
 
 Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13) propisan je prag 
stjecanja dobara iz drugih država članica u iznosu 77.000,00 kuna koji se odnosi na nabavu dobara 
od poreznih obveznika iz država članica Europske unije. Prelaskom praga stjecanja pravne osobe 
koje nisu porezni obveznici, odnosno tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima (u daljnjem 
tekstu: tijela), postaju obvezna zatražiti PDV identifikacijski broj. Temeljem dodijeljenog PDV 
identifikacijskog broja dobavljač iz druge države članice na obavljenu isporuku dobara neće 
zaračunati porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) svoje države članice već će tijela 
biti obvezna obračunati i platiti hrvatski PDV na stjecanje dobara.  
 

Nadalje, ističe se da tijela mogu odustati od praga stjecanja, na način da prije prvog 
stjecanja dobara iz druge države članice podnesu pisanu izjave da odustaju od praga stjecanja i 
time se obvezuju na rok od dvije kalendarske godine. U tom slučaju tijela će od prvog stjecanja 
dobara biti obvezna platiti hrvatski PDV na stečena dobra, te im na ta dobra neće biti obračunan 
PDV druge države članice. 

 
 Napominje se da tijela kojima će PDV identifikacijski broj biti dodijeljen iz razloga što su 
prešla prag stjecanja ili su odustala od praga stjecanja, dodijeljeni PDV identifikacijski broj moraju 
koristiti u slučaju usluga koje su im obavili porezni obveznici iz drugih država članica Europske 
unije, što znači da će u tom slučaju tijela biti obvezna na primljenu uslugu obračunati i platiti 
hrvatski PDV. 
 
 U vezi s navedenim ističe se da tijela koja nisu prešla prag stjecanja ili koja nisu odustala 
od praga stjecanja nisu obvezna zatražiti PDV identifikacijski broj samo iz razloga što primaju 
usluge od poreznih obveznika iz drugih država članica. Navedeno znači da će na uslugu koju je 
primjerice hrvatskom ministarstvu, koje nema PDV identifikacijski broj obavio porezni obveznik iz 
druge države članice biti obračunan PDV druge države članice, te će hrvatsko ministarstvo platiti 
PDV koji će u konačnici biti uplaćen u proračun druge države članice.   
 
 Kako bi se izbjegla situacija da tijela (primjerice hrvatska ministarstva) plaćaju PDV koji će 
im za obavljene usluge obračunati porezni obveznici iz drugih država članica i koji će u konačnici 
biti uplaćen u proračun druge države članice daje se preporuka da sva tijela zatraže PDV 
identifikacijski broj iz razloga odustajanja od praga stjecanja u RH. 
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 U tom slučaju tijelima kojima je PDV identifikacijski broj dodijeljen iz razloga što su 
odustala od praga stjecanja, porezni obveznici iz drugih država članica na obavljene usluge neće 
zaračunati PDV svoje države članice, već će tijela na obavljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski 
PDV u državni proračun Republike Hrvatske. 
 
 Navedena preporuka daje se prvenstveno iz razloga što je za državni proračun Republike 
Hrvatske puno povoljnije da tijela na usluge i isporuke dobara koje su im obavili porezni obveznici 
iz drugih država članica obračunavaju i plaćaju hrvatski PDV koji će biti uplaćen u državni proračun 
Republike Hrvatske. U protivnom tijelima će porezni obveznici iz drugih država članica za 
obavljene isporuke dobara i usluga obračunati PDV svoje države članice koji će biti uplaćen i u 
proračun te države članice. 
 
 
 S poštovanjem,  
 
 
 

POMOĆNICA MINISTRA 
RAVNATELJICA 

 
 

Nada Čavlović Smiljanec 
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