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-prema dostavnoj listi -

Predmet: Obavijest u vezi dodjele PDV identifikacijskog broja tijelima državne vlasti, tijelima
državne uprave, tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
komorama i drugim tijelima s javnim ovlastima
Kada dobra što ih isporučuju porezni obveznici iz drugih država članica Europske unije
stječu 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), koja nisu upisana
u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) bitan je prag stjecanja
propisan člankom 5. stavkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj
73/13) koji iznosi 77.000,00 kuna.
Naime, ako dobra iz druge države članice Europske unije stječu tijela tada će im
isporučitelj dobara iz druge države članice na isporučena dobra obračunati PDV u skladu s
propisima te države članice.
Međutim u slučaju da navedena tijela ostvare stjecanja dobara u vrijednosti preko
77.000,00 kuna, tada su obvezna 15 dana prije stjecanja dobara čijom će ukupnom vrijednosti
prijeći 77.000,00 kuna, nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Zahtjev za registriranje za
potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja.
Temeljem dodijeljenog PDV identifikacijskog broja koji će dostaviti dobavljaču iz druge države
članice, dobavljač na obavljenu isporuku dobara neće zaračunati PDV svoje države članice već će
tijela koja su prešla prag stjecanja biti obvezna u Republici Hrvatskoj obračunati i platiti PDV na
stjecanje dobara.
Tijela kojima je dodijeljen PDV identifikacijski broj iz razloga jer su iz drugih država članica
Europske unije stekli dobra u vrijednosti većoj od 77.000,00 kuna biti će obvezna za ono
obračunsko razdoblje u kojem su imali stjecanje podnijeti Prijavu za stjecanje dobara i primljene
usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S) i prijavu PDV-a (Obrazac PDV) u
kojoj će iskazati samo obračunani PDV na stjecanje, ali ne i pravo na odbitak tako obračunanog
poreza, što znači da kod njih dolazi do fizičkog plaćanja PDV-a. Obračunani PDV na stjecanje
može se odbiti samo ako su tijela upisana u registar obveznika PDV-a temeljem obavljanja
gospodarske djelatnost.
Navedeni obrasci (Obrazac PDV i Obrazac PDV-S) podnose se do 20. u mjesecu za
prethodni mjesec, a tijela će ih podnositi samo za obračunska razdoblja u kojima su imala stjecanje
dobara unutar Europske unije.
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U vezi s pragom stjecanja napominjemo da tijela koja nisu upisana u registar obveznika
PDV-a mogu odustati od praga stjecanja na način da podnesu pisanu izjavu da odustaju od praga
stjecanja i time se obvezuju na rok od dvije godine. U tom slučaju prije prvog stjecanja dobara iz
druge države članice Poreznoj upravi trebaju podnijeti zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog
broja, pa će od prvog stjecanja biti obvezna platiti hrvatski PDV na stečena dobra i podnijeti
propisane prijave odnosno Obrazac PDV i Obrazac PDV-S.
Napominjemo da tijela kojima je PDV identifikacijski broj dodijeljen iz razloga što su prešla
prag stjecanja ili su odustala od praga stjecanja, a koja nisu upisani u registar obveznika PDV,
dodijeljeni PDV identifikacijski broj trebaju koristiti u slučaju usluga koje su im obavili porezni
obveznici iz drugih država članica Europske unije, što znači da će u tom slučaju biti obvezni na
primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV.
Također skrećemo pažnju da dodjela PDV identifikacijskog broja tijelima iz razloga što su
prešla prag stjecanja ili su odustala od praga stjecanja ne znači ujedno i upis u registar obveznika
PDV-a.
POMOĆNICA MINISTRA
RAVNATELJICA
Nada Čavlović Smiljanec
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Dostavna lista:
1. Ministarstvo gospodarstva
2. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
3. Ministarstvo financija
4. Ministarstvo obrane
5. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
6. Ministarstvo unutarnjih poslova
7. Ministarstvo pravosuđa
8. Ministarstvo uprave
9. Ministarstvo poduzetništva i obrta
10. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
11. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
12. Ministarstvo poljoprivrede
13. Ministarstvo turizma
14. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
15. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
16. Ministarstvo branitelja
17. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
18. Ministarstvo kulture
19. Državni ured za upravljanje državnom imovinom
20. Državni ured za trgovinsku politiku
21. Državni ured za središnju javnu nabavu
22. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
23. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
24. Državni zavod za statistiku
25. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
26. Državni zavod za mjeriteljstvo
27. Državni zavod za intelektualno vlasništvo
28. Državni inspektorat
29. Državna uprava za zaštitu i spašavanje
30. Državna geodetska uprava
31. Hrvatski državni arhiv
32. Agencija za znanost i visoko obrazovanje
33. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM)
34. Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO)
35. Državni zavod za zaštitu prirode
36. Središnje klirinško depozitarno društvo, d.d.
37. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
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38. Središnji registar osiguranika (REGOS)
39. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
40. Hrvatski zavod za zapošljavanje
41. Hrvatski zavod za norme
42. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
43. Hrvatski hidrografski institut
44. Hrvatski geodetski institut
45. Hrvatski centar za razminiranje
46. Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA)
47. Hrvatska akreditacijska agencija
48. Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
49. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
50. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG)
51. Fond za naknadu oduzete imovine
52. Državni ured za reviziju
53. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
54. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
55. Agencija za zaštitu osobnih podataka
56. Agencija za zaštitu okoliša
57. Agencija za investicije i konkurentnost
58. Hrvatska gospodarska komora
59. Hrvatska obrtnička komora
60. Hrvatska zajednica županija
61. Udruga gradova
62. Udruga općina u Republici Hrvatskoj
63. Porezna uprava – Područni ured, svima
64. Sektor za servis poreznim obveznicima
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