
HRVATSKI SABOR

Klasa: 410-01/08-01/02 
Urbroj: 65-08-02

Zagreb, 4. lipnja 2008.

ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA 

PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA

Na temelju članka 137. i članka 153. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu 
upućujem Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim 
prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike 
Hrvatske, aktom od 29. svibnja 2008. godine uz prijedlog da se sukladno članku 159. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Ivana Sukera, ministra financija, mr. se. 
Ivicu Mladinea, državnog tajnika Ministarstva financija i ravnatelja Porezne uprave, te mr. sc. 
Zdravka Marića, državnog tajnika Ministarstva financija.
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Predmet: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim
prijedlogom zakona

Na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske, članka 129. i članka 159. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjeni 
Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njt govih radnih tijela, Vlada je odredila Ivana Sukera, ministra financija, mr. se. Ivicu 
Mladinea, državnog tajnika u Ministarstvu financija i ravnatelja Porezne uprave, te mr. se. 
Zdravka Marića, državnog tajnika u Ministarstvu financija.



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, 
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, svibanj 2008.



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA
DOHODAK

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. Ustava 
Republike Hrvatske.

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI 
ZAKONOM TE POSLJEDICE NJEGOVA DONOŠENJA

Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/2004), koji je stupio na 
snagu 1. siječnja 2005. godine, povećan je osnovni osobni odbitak sa 1.500,00 kuna na 
1.600,00 kuna mjesečno, povećani su faktori osnovnog osobnog odbitka za uzdržavanu djecu, 
uzdržavane članove uže obitelji te za invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog 
člana uže obitelji i svako dijete, a uvedeno je i povećanje osnovnog osobnog odbitka za 
poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete ako im je rješenjem, 
na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi 
invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu.

Osobni odbitak umirovljenika propisan je u visini mirovine, a najviše do 3.000,00 
kuna mjesečno. Ova visina osobnog odbitka umirovljenika primjenjuje se od 1. travnja 2004. 
te nije izmijenjena donošenjem važećeg Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. 
siječnja 2005. godine.

U razdoblju primjene prethodno navedenih iznosa neoporezivog dijela dohotka došlo 
je do prom: jenjenih uvjeta u makroekonomskom okružju, posebno vezanih uz rast cijena nafte 
i hrane na svjetskom tržištu. Cijena barela sirove nafte na svjetskom tržištu u posljednje tri 
godine porasla je za 75 dolara i dosegla svoj povijesni maksimum. Kao posljedica spomenutih 
promijenjenih makroekonomskih uvjeta i obzirom na značajnu uvoznu komponentu naftnih 
derivata u Republici Hrvatskoj došlo je i do pritisaka rasta cijena u Republici Hrvatskoj što 
otežava materijalni položaj hrvatskih građana. Zakonom o izmjeni Zakona o porezu na 
dohodak povećava se iznos osnovnog osobnog odbitka s 1.600,00 mjesečno na 1.800,00 kuna 
mjesečno, a osobnog odbitka umirovljenika s 3.000,00 kuna na 3.200,00 kuna mjesečno što je 
jedna od rr jera usmjerenih na ublažavanje utjecaja nepovoljnih kretanja na životni standard 
hrvatskih građana. Primjena navedenih promjena je od 01. srpnja 2008. godine.

Ovim prijedlogom Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak zadržavaju se 
postojeće porezne stope 15%, 25%, 35% i 45%, kao i porezni razredi, međutim povećanje 
osnovnog osobnog odbitka na 1.800,00 kuna rezultira drukčijim iznosima porezne osnovice 
što je razvidno iz sljedećeg tabelarnog prikaza:

Važeći porezni razredi koji bi prema prijedlogu bili na snazi do 30. lipnja 2008.:
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IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM 
POSTUPKU

Budući da je osnovni cilj ovoga Zakona povećanje neoporezivog dijela dohotka 
kao mjere kojom se ublažavaju posljedice rasta cijena energenata na životni standard 
građana, predlaže se ovaj Zakon donijeti po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo 
čitanje.
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OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.

Ovom odredbom povećava se osnovni osobni odbitak odnosno neoporezivi dio 
dohotka na 1.800,00 kuna mjesečno, te se povećava i osobni odbitak odnosno neoporezivi dio 
dohotka u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, koji iznosi najmanje 
1.800,00 kuna, a najviše do 3.200,00 kuna mjesečno.

Uz č anak 2.

Prop suje se stupanje na snagu Zakona i to od 1. srpnja 2008. godine.
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(6) Ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te 
osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne 
sporazume drukčije.

(7) Djecom u smislu stavka 2. ovoga članka smatraju se djeca koju roditelji, skrbnici, 
usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka 
redovnog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje. Drugim uzdržavanim članovima uže obitelji u smislu stavka 2. ovoga članka 
smatraju se bračni drug poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji 
njegovoga bračnog druga, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe odnosno očusi koje 
punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni drugovi za koje porezni obveznik plaća 
alimentaciji i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema 
posebnom zakonu.

(8) Osobama s invaliditetom u smislu ovoga Zakona smatraju se fizičke osobe - 
porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca iz stavka 7. 
ovoga članka kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, 
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim 
posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje.

(9) U slučaju promjena tijekom mjeseca u kojem se koriste osobni odbici prema 
stavku 3. ovoga članka, osobni odbitak zaokružuje se u korist poreznog obveznika na pune 
mjesece.

(10) Rezidentima se osobni odbitak uvećava i za iznose plaćene za obvezno 
zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga 
obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

(11) Nerezidenti mogu u poreznom razdoblju odbiti osobni odbitak u visini osnovnoga 
osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka i plaćene doprinose za obvezno zdravstveno 
osiguranje u tuzemstvu do visine zakonom propisanih obveznih doprinosa.

(12) Rezidentima se osobni odbitak iz stavka 1. i 2. ovoga članka može za porezno 
razdoblje uvećati za iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za 
vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog, dopunskog ili privatnog 
zdravstveno i osiguranja i ako nisu financirani iz dobivenih darovanja za te namjene.

(13) Zdravstvenim uslugama iz stavka 12. ovoga članka smatraju se usluge u okviru 
primame, specijalističko -  konzilijame i bolničke zdravstvene zaštite prema posebnom 
zakonu, ko e se provode u svrhu liječenja i to: liječnički pregledi, dijagnostičke i 
laboratorij sli e pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati uključujući i 
ugradbene materijale, bolnička zdravstvena zaštita i medicinska rehabilitacija, stomatološke 
usluge i proletski nadomjesci, lijekovi koji su registrirani u Republici Hrvatskoj i propisani na 
recept te se ne mogu kupiti bez recepta, plaćena participacija, lijekovi propisani na recept i 
kupljeni u F.epublici Hrvatskoj, a koji nisu registrirani u Republici Hrvatskoj i ne mogu se 
kupiti bez recepta, ortopedska pomagala, očna i slušna pomagala, pomagala za omogućavanje 
glasnog govora i druga pomagala, uključivo i popravak pomagala, rezervne dijelove i drugo 
prema Pravi niku o ortopedskim i drugim pomagalima.
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(21) Rezidentima se osobni odbitak iz stavka 1. i 2. ovoga članka može u poreznom 
razdoblju ivećati i za održavanja postojećeg stambenog prostora na području Republike 
Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja 
uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da rezident u tom stambenom prostoru ima prebivalište i 
trajno boravi. Uvećanje osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora 
priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih 
izvođača radova.

(22) Rezident osobni odbitak iz stavka 21. ovoga članka može koristiti na način iz 
stavka 18., 19. i 20. ovoga članka.

(23) Rezidentima se osobni odbitak iz stavka 1. i 2. ovoga članka može u poreznom 
razdoblju uvećati i za iznos plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe stanovanja u 
stambenom prostoru najmodavca.

(24) Osobni odbitak iz stavka 23. ovoga članka ne može koristiti rezident koji plaća 
zaštićenu m jamninu prema posebnom zakonu.

(25) Rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka iz stavka 12. do 24. ovoga 
članka po osnovi vjerodostojnih isprava i dokaza o plaćanju koji glase na njegovo ime.

(26) Rezident osobni odbitak iz stavka 12. do 25. ovoga članka i izdatke iz članka 12. 
stavka 9. ovoga Zakona može koristiti u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje.

(27) Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u 
naravi i u i lovcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, 
zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te 
djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u 
prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak. 
Iznimno, os )bni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da 
su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa 
i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.

(28) Osobni odbitak prema stavku 10. do 27. ovoga članka priznaje se nakon osobnog 
odbitka iz slavka 1. i 2. ovoga članka, a u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju 
podnesene g odišnje porezne prijave.


