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PRIJEDLOG

Na temelju članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje 
pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 102/15), Vlada

godine donijelaRepublike Hrvatske je na sjednici održanoj

UREDBU O

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

U Zakonu o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15) u članku 8. stavku 3. točke 6. i 7. 
brišu se.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. druga rečenica briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„(3) Jedinstveni okvirni kontni plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog 
izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u „Narodnim novinama“.“.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3,

U članku 12. stavku 9. točki 6. riječi: „identifikacijske oznake za osobe koje su knjižile i 
kontrolirale knjigovodstvenu ispravu" brišu se.

Članak 4.

U članku 44. stavku 2. riječi: „30. studenoga 2015.“ zamjenjuju se riječima: „31. prosinca 
2015.“.

U stavku 5. iza prve rečenice dodaje se druga rečenica koja glasi:

„Odbor za standarde financijskog izvještavanja dužan je do 30. lipnja 2016. donijeti 
jedinstveni okvirni kontni plan iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona.".

Članak 5.

Iza članka 44. dodaju se naslov i članak 44.a koji glase:

„Izvještajna razdoblja

Članak 44.a
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(1) Na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i 
druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. primjenjuju se 
odredbe Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 121/14).

(2) Članak 6.a Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12.) primjenjuje se 
na poduzetnike koji su prema tom članku obvezni revidirati godišnje financijske izvještaje i 
konsolidirane godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. 
siječnja 2016.

(3) Do stupanja na snagu članka 11. stavaka 1., 2. i 4. ovoga Zakona poduzetnici će voditi 
glavnu knjigu na način da ista sadrži unaprijed pripremljena konta koja osiguravaju podatke 
za godišnje financijske izvještaje sukladno članku 8. stavku 6. Zakona o računovodstvu 
(Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 121/14).

(4) Na poduzetnike iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se prekršajne odredbe iz članka 
32. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 121/14).“.

Članak 6.

U članku 46. iza riječi; „Narodnim novinama” dodaje se zarez i riječi: „članka 11. stavaka 1.,
2. i 4. i članka 42. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2017.“.

Članak 7.

Ova Uredba objavit će se u „Narodnim novinama”, a stupa na snagu 1. siječnja 2016.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb, 2015.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović
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Obrazloženje uz Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
računovodstvu (u daljnjem tekstu: Uredba) uvjetovano je sljedećim:

1. Odgoda primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana

Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 11. 
uveo je kao novost obvezu uvođenja jedinstvenog okvirnog kontnog plana. U članku 11. 
Zakona propisano je kako jedinstveni okvirni kontni plan donosi i mijenja Odbor za standarde 
financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u Narodnim novinama. 
Jedinstveni okvirni kontni plan obuhvaća razrede i skupine konta te sintetička konta koja se 
primjenjuju u svrhu bilježenja knjigovodstvenih promjena, uključujući i njihove numeričke i 
slovne oznake i izvanbilančnih računa, od kojih svi moraju biti raspoređeni u skladu sa 
zahtjevima koji se primjenjuju za pripremu financijskih izvještaja.

Kontni plan poduzetnika mora biti sastavljen tako da osigurava podatke za odvojene i 
konsolidirane financijske izvještaje te mora biti u skladu s propisanim okvirnim kontnim 
planom. Poduzetnik može, ako je to potrebno, proširiti kontni plan tijekom poslovne godine. 
Ako se popis konta ne mijenja s prvim danom novog izvještajnog razdoblja, poduzetnik može 
nastaviti koristiti se kontnim planom koji je primjenjivao i u prethodnom izvještajnom 
razdoblju.

Važno je istaknuti kako odredbe o kontnom planu članka se ne primjenjuju se na poduzetnike 
čije poslovanje je uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela 
ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika (HANFA, HNB).

Jedinstveni okvirni kontni plan uveden je s ciljem kako bi se omogućio pojednostavljenje 
izvještajnog procesa poduzetnika te napredak u usporedivosti financijskih izvještaja na razini 
nacionalnog gospodarstva, ali i s ciljem jednostavnijeg i kvalitetnijeg nadzora nad 
poduzetnicima kojeg provodi Porezna uprava.

S druge strane činjenica je da prilagodba informatičkih sustava na uvođenje novog 
jedinstvenog okvirnog kontnog plana zahtijeva određeno vrijeme, posebice poduzetnicima s 
vertikalno integriranim upravljačkim sustavima odnosno naprednim računovodstvenim 
procesima jer je kontni plan integrativni dio sustava sa zadanim knjiženjima. Prema 
provedenim konzultacijama s Hrvatskom udrugom poslodavaca velikom broju poduzetnika je 
potrebno dodatno vrijeme za pripremu uvođenja jedinstvenog kontnog plana. Prema 
procjenama velikim poduzetnicima potrebno je dodatnih 6 do 10 mjeseci za prilagodbu što je 
prilikom izrade ove Uredbe uzeto u obzir. S aspekta malih i mikro poduzetnika koji od 
ukupno oko 112 000 poduzetnika čine više od 90% poduzetnika promjene će biti manje 
zahtjevne, ali i oni su ukazali kako im je potrebno dodatno vrijeme za prilagodbu.

Važno je napomenuti kako je obveza vođenja kontnog plana bila propisana i prethodnim 
Zakonom o računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 43/13 i 121/14) na način da glavna 
knjiga mora sadržavati unaprijed pripremljena konta koja, sukladno potrebama poduzetnika, 
osiguravaju podatke za godišnje financijske izvještaje, no svaki poduzetnik je proizvoljno 
odlučivao koja će konta, odnosno kontni plan primjenjivati što je onemogućavalo u praksi 
usporedivost financijskih izvještaja.

Stoga se ovom Uredbom predlaže odgoda primjene članka 11. stavaka 1., 2. i 4. Zakona na 
način da poduzetnici, umjesto od 1. siječnja 2016. godine, do 1. siječnja 2017. godine trebaju 
provesti potrebne pripreme kako bi jedinstveni okvirni kontni plan bio u punoj primjeni od 1.
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siječnja 2017. godine. Također, ovom Uredbom određeno je kako Odbor za standarde 
financijskog izvještavanja je dužan donijeti jedinstveni okvirni kontni plan do 30. lipnja 2016. 
godine. Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca već su uključeni u Radnu skupinu za 
izradu kontnog plana koju je osnovao Odbor za standarde financijskog izvještavanja radi 
izrade jedinstvenog okvirnog kontnog plana te poboljšanja kvalitete financijskog 
izvještavanja.

2. Izvještajna razdoblja

Zakon o računovodstvu Hrvatski sabor donio je 3. srpnja 2015. godine radi usklađivanja s 
pravnom stečevinom Europske unije u cilju poboljšanja kvalitete i usporedivosti financijskih 
informacija unutar Europske unije, poboljšanje povjerenja javnosti u financijske izvještaje i 
olakšanja prekograničnih ulaganja, ali i u cilju unaprjeđenja postojećeg stanja. Rok za 
prijenos u nacionalno zakonodavstvo je bio 20. srpnja 2015. godine. S obzirom kako je Zakon 
donesen u srpnju 2015. godine (na početku druge polovine godine), a zbog, kako je istaknuto, 
usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije navedeno je izazvalo dvojbe kod 
poduzetnika na koja izvještajna razdoblja se Zakon primjenjuje.

Važno je istaknuti kako je Zakon usklađen s Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i 
Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim 
izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 
2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 
78/660/EEZ i 83/349/EEZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 182, 29. 6. 2013.) kako je zadnje 
izmijenjena Direktivom Vijeća 2014/102/EU od 7. studenoga 2014. o prilagodbi Direktive 
2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća o godišnjim financijskim izvještajima, 
konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća 
zbog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 21.
11.2014.).

Stoga su ovom Uredbom detaljnije uređene prijelazne i završne odredbe Zakona na način da 
je propisano da se na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za 
statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. 
godine primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 
121/14). Navedeno znači da se na godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i 
financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. 
siječnja 2016. ili kasnije primjenjuju odredbe novoga Zakona. Također, poduzetnik će za 
potrebe razvrstavanja, sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, potpisivanja, 
konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja, revizije, sastavljanja godišnjeg izvješća i javne 
objave za izvještajna razdoblja započeta prije 1. siječnja 2016. godine primijeniti Zakon o 
računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 121/14).

Dakle, u pogledu godišnjeg izvješća i godišnjih financijskih izvještaja (konsolidiranih i 
nekonsolidiranih) za izvještajna razdoblja započeta prije 1. siječnja 2016. godinu, odnosno 
činjenice je li potrebno godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće za ta razdoblja 
dostaviti Financijskoj agenciji radi javne objave u rokovima određenim u Zakonu o 
računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 121/14), dopunjene su prijelazne i 
završne odredbe te je detaljnije propisano da se na iste primjenjuju odredbe Zakona o 
računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07, 54/13 i 121/14). Isto se primjenjuje i za 
financijske podatke za statističke i druge potrebe.

Na godišnje izvješće i godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i 
druge potrebe za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. godine ili kasnije, a koji
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će se dostaviti Financijskoj agenciji u 2017. godini, primjenjivat će se Zakon o računovodstvu 
(Narodne novine, br. 78/15), odnosno kraći rokovi.

Člankom 1. Uredbe brisane su u članku 8. stavku 3. točke 6. i 7. Zakona koje propisuju 
sadržaj knjigovodstvene isprave u cilju pojednostavljena izrade knjigovodstvene isprave.

Člankom 2. Uredbe u poseban stavak je izdvojena ovlast Odboru za standarde financijskog 
izvještavanja za donošenje jedinstvenog okvirnog kontnog plana, a za preostale odredbe 
predviđa se jednogodišnja odgoda.

Člankom 3. Uredbe izmijenjen je članak 12. stavak 9. točka 6. Zakona koji propisuje sadržaj 
izvatka za pojedini konto na način da je izbrisana identifikacijska oznaka za osobe koje su 
knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu ispravu. Potreba za izmjenom izvatka za pojedina 
konta proizlazi zbog jednostavnije provedbe u računovodstvu poduzetnika. Do stupanja na 
snagu jedinstvenog okvirnog kontnog plana poduzetnici će primjenjivati postojeće kontne 
planove u svrhu evidencije i vođenja poslovnih knjiga.

Člankom 4. Uredbe izmijenjen je članak 44. Zakona na način da je produljen rok za izradu 
podzakonskih akata i dodana je obveza Odboru za standarde financijskog izvještavanja da 
najkasnije do 30. lipnja 2016. godine donese jedinstveni okvirni kontni plan.

Člankom 5. Uredbe dodan je članak 44.a u prijelaznim i završnim odredbama koji detaljnije 
određuje na koja izvještajna razdoblja se Zakon primjenjuje.

Člankom 6. Uredbe izmijenjen je članak 46. Zakona kojim je propisano stupanje na snagu 1. 
siječnja 2016. godine, osim članka 44. Zakona koji propisuje donošenje podzakonskih 
propisa, a koji je stupio osam dana od dana objave u Narodnim novinama i članka 7. stavka 4. 
Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine. Određeno je da će članak 11. stavci 1., 2. 
i 4. Zakona koji uređuju jedinstveni okvirni kontni plan stupiti na snagu 1. siječnja 2017. 
godine, umjesto 1. siječnja 2016. godine kako bi se poduzetnicima omogućilo duže vrijeme za 
prilagodbu informatičkih sustava. S obzirom kako su odredbe u svezi jedinstvenog kontnog 
plana odgođene, isto se primjenjuje i na prekršajnu odredbu u članku 42. stavku 1. točki 7, 
Zakona.

Člankom 7. Uredbe propisano je stupanje na snagu 1. siječnja 2016.
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ODREDBE VAŽEĆEGA ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

II. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Knjigovodstvene isprave

Članak 8.

(1) Knjigovodstvena isprava je svaki interno ili eksterno sastavljen pisani dokument ili 
elektronički zapis o poslovnom događaju, te isti čini osnovu za unos podataka o poslovnom 
događaju u poslovne knjige.

(2) Knjigovodstvena isprava mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom 
događaju.

(3) Knjigovodstvena isprava mora sadržavati sljedeće:

1. naziv i broj knjigovodstvene isprave

2. opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju sudionika poslovnog događaja koja 
sadržava njihov naziv ili ime i prezime te sjedište ili adresu

3. novčani iznos ili cijenu po mjernoj jedinici s obračunom ukupnog iznosa

4. datum poslovnog događaja ako nije isti kao datum izdavanja

5. datum izdavanja knjigovodstvene isprave

6. potpis osobe odgovorne za poslovni događaj, osim u slučaju iz članka 9. stavka 3. ovoga 
Zakona te potpis osobe iz članka 9. stavka 5. ovoga Zakona

7. oznaku konta na kojima će knjigovodstvena isprava biti proknjižena, osim ako se takva 
oznaka ne kreira automatski primjenom softvera.

(4) Poduzetnik je dužan sastaviti knjigovodstvenu ispravu bez odgode, nakon saznanja o 
činjenici o kojoj treba sastaviti knjigovodstvenu ispravu.

(5) Knjigovodstvena isprava koja je sastavljena u jednom primjerku može se otpremiti ako su 
podaci iz takve isprave stalno dostupni.

III. KONTNI PLAN I POSLOVNE KNJIGE

Kontni plan

Članak 11.

(1) Jedinstveni okvirni kontni plan obuhvaća razrede i skupine konta te sintetička konta koja 
se primjenjuju u svrhu bilježenja knjigovodstvenih promjena, uključujući i njihove numeričke 
i slovne oznake i izvanbilančnih računa, od kojih svi moraju biti raspoređeni u skladu sa 
zahtjevima koji se primjenjuju za pripremu financijskih izvještaja. Jedinstveni okvirni kontni
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plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga 
objavljuje u »Narodnim novinama«.

(2) Kontni plan poduzetnika mora biti sastavljen tako da osigurava podatke za odvojene i 
konsolidirane financijske izvještaje te mora biti u skladu s propisanim okvirnim kontnim 
planom. Poduzetnik može, ako je to potrebno, proširiti kontni plan tijekom poslovne godine. 
Ako se popis konta ne mijenja s prvim danom novog izvještajnog razdoblja, poduzetnik može 
nastaviti koristiti se kontnim planom koji je primjenjivao i u prethodnom izvještajnom 
razdoblju.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se na poduzetnike čije poslovanje je 
uređeno posebnim propisima, a kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za 
nadzor poslovanja tih poduzetnika.

Dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige

Članak 12.

(1) Poduzetnik je dužan voditi poslovne knjige po načelu sustava dvojnog knjigovodstva.

(2) Poduzetnik je dužan voditi poslovne knjige koje čine dnevnik i glavna knjiga i pomoćne 
knjige.

(3) Dnevnik je poslovna knjiga u koju se knjigovodstvene promjene nastale u određenom 
izvještajnom razdoblju unose kronološki. Dnevnik se može uspostaviti kao jedinstvena 
poslovna knjiga ili više poslovnih knjiga koje su namijenjene za evidenciju promjena na 
pojedinim skupinama bilančnih zapisa ili za izvanbilančne zapise.

(4) Svako knjiženje u dnevnik mora imati redni broj te sadržavati podatke na temelju kojih se 
pri nadzoru knjiženje može nedvojbeno povezati s pripadajućom knjigovodstvenom ispravom 
i osobom koja je kontrolirala knjigovodstvenu ispravu. Poduzetnik mora osigurati 
provjerljivost usklađenosti između prometa dnevnika i glavne knjige za izvještajno razdoblje.

(5) Glavna knjiga sustavna je evidencija svih knjigovodstvenih promjena nastalih na 
financijskom položaju i uspješnosti poslovanja u određenom izvještajnom razdoblju u kojoj se 
ti događaji grupiraju prema njihovoj vrsti, a na temelju kontnog plana. Ako se koriste 
pomoćne knjige, poduzetnik je dužan ažurno prenositi proknjižene promjene ili njihove 
sažetke u glavnu knjigu.

(6) Glavnu knjigu čine dva odvojena dijela, i to:

- bilančni zapisi i

- izvanbilančni zapisi.

(7) Iznosi na kontima glavne knjige za određeno razdoblje moraju biti usklađeni s iznosima 
iskazanima u bilanci i računu dobiti i gubitka, odnosno izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj 
dobiti.

(8) Knjigovodstvene promjene na kontu glavne knjige unose se redoslijedom kako su nastale.

(9) Izvadak za pojedini konto mora sadržavati najmanje sljedeće:
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1. naziv, odnosno ime i prezime te sjedište, odnosno adresu poduzetnika

2. brojčanu oznaku konta

3. naziv konta

4. razdoblje na koje se odnosi

5. početno stanje ako postoji

6. za svaku knjiženu promjenu: redni broj, datum knjigovodstvene promjene, datum knjiženja, 
opis sadržaja promjene, dugovni ili potražni iznos, oznaku pripadajuće knjigovodstvene 
isprave, identifikacijske oznake za osobe koje su knjižile i kontrolirale knjigovodstvenu 
ispravu

7. zaključni ukupni dugovni i potražni promet za razdoblje na koje se izvadak odnosi

8. stanje konta na kraju razdoblja.

(10) Svi knjigovodstveni događaji knjiženi u dnevniku također se unose u glavnu knjigu.

(11) Pomoćne knjige koje se odnose na imovinu u materijalnom obliku iskazuju se u 
količinama i novčanim iznosima.

XIIL PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajne odredbe

Članak 42.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se za 
prekršaj poduzetnik, odnosno pravna i fizička osoba iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona ako:

1. ne vodi računovodstvene poslove i dokumentaciju i poslovnu godinu u skladu s člankom 7. 
stavcima 2., 3., 6., 7., 8., 10., 11. i 14. ovoga Zakona

2. ne sastavlja knjigovodstvene isprave u skladu s člankom 8. stavcima 2., 3. i 4. i člankom 9. 
stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

3. ne provjerava knjigovodstvene isprave prije unosa u poslovne knjige u skladu s člankom 9. 
stavkom 5. ovoga Zakona

4. ne čuva knjigovodstvene isprave u rokovima i na način u skladu s člankom 10. stavcima 1. 
i 2. ovoga Zakona

5. ne omogući korištenje knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju izvan područja Republike 
Hrvatske u skladu s člankom 10. stavkom 3. ovoga Zakona

6. ne omogući pristup, preuzimanje i korištenje knjigovodstvenih isprava pohranjenih pomoću 
elektroničkih uređaja u skladu s člankom 10. stavkom 4. ovoga Zakona

7. kontni plan nije sastavljen sukladno članku 11. stavku 2. ovoga Zakona
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8. ne vodi poslovne knjige u skladu s člankom 12. stavcima 1. do 8., 10. i 11. ovoga Zakona i 
člankom 13. stavcima 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 11. ovoga Zakona

9. izvadak za pojedini konto ne sadržava najmanje podatke u skladu s člankom 12. stavkom 9. 
ovoga Zakona

10. ne zaključi poslovne knjige u skladu s člankom 13. stavcima 7. i 8. ovoga Zakona

11. ne zaštiti poslovne knjige koje se vode na elektroničkom mediju u skladu s člankom 14. 
stavkom 1. ovoga Zakona

12. ne čuva poslovne knjige u rokovima u skladu s člankom 14. stavkom 2. ovoga Zakona

13. ako ne omogući korištenje poslovnih knjiga koje se čuvaju izvan Republike Hrvatske u 
skladu s člankom 14. stavkom 3. ovoga Zakona

14. ne popiše imovinu i obveze u skladu s člankom 15. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

15. ne sastavlja i ne prezentira godišnje financijske izvještaje primjenom Hrvatskih standarda 
financijskog izvještavanja, odnosno Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u 
skladu s člankom 17. stavcima 1., 2. i 3. ovoga Zakona

16. ne sastavlja godišnje financijske izvještaje u skladu s člankom 19. stavcima 1., 7., 8., 9. i 
10. ovoga Zakona

17. ako godišnje financijske izvještaje ne potpišu predsjednik uprave i svi članovi uprave, 
odnosno svi izvršni direktori u skladu s člankom 19. stavkom 12. ovoga Zakona

18. ne čuva godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje trajno u 
skladu s člankom 19. stavkom 13. ovoga Zakona

19. ne primjenjuje ograničenja raspodjele dobiti sukladno članku 19. stavku 14. ovoga Zakona

20. ne revidira godišnje financijske izvještaje, konsolidirane financijske izvještaje te godišnje 
izvješće u skladu s člankom 20. stavcima 1.-5., 7., 8. i 9. ovoga Zakona

21. ne čuva revizorsko izvješće trajno u skladu s člankom 20. stavkom 13. ovoga Zakona

22. ne izradi godišnje izvješće u skladu s člankom 21. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

23. ne čuva godišnje izvješće trajno sukladno članku 21. stavku 5. ovoga Zakona

24. u godišnje izvješće ne uključi izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja 
sukladno članku 22. ovoga Zakona

25. ne sastavi konsolidirane financijske izvještaje u skladu s člankom 23. stavkom 2. ovoga 
Zakona, osim u slučajevima izuzeća iz članka 25. ovoga Zakona

26. ne izradi konsolidirano godišnje izvješće u skladu s člankom 24. ovoga Zakona

27. ne sastavlja poslovne knjige i ne sastavlja godišnje financijske izvještaje i druge 
financijske informacije na hrvatskom jeziku i u kunama u skladu s člankom 26. stavcima 1. i 
2. ovoga Zakona
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28. ne sastavi izvještaj o plaćanjima javnom sektoru i ne uključi ga u godišnje izvješće u 
skladu s člankom 27. stavkom 1. ovoga Zakona

29. ne sastavi konsolidirani izvještaj o plaćanjima javnom sektoru u skladu s člankom 28. 
stavkom 1. ovoga Zakona

30. ne dostavi dokumentaciju iz članka 30. stavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona Financijskoj 
agenciji radi javne objave sukladno rokovima iz članka 30. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona

31. ne dostavi Financijskoj agenciji financijske izvještaje i dodatne podatke za nadzorne, 
statističke i druge potrebe u skladu s člankom 32. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

32. ne omogući ovlaštenoj osobi nadzor svih knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, 
godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća, drugih poreznih i statističkih izvještaja 
te sustava koje primjenjuje za obradu podataka u skladu s člankom 39. stavkom 1. ovoga 
Zakona

33. ne dostavi ovlaštenoj osobi za nadzor presliku isprava ili financijskih izvještaja iz članka 
39. stavka 1. u skladu s člankom 39. stavkom 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 
iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba poduzetnika.

Donošenje podzakonskih propisa

Članak 44.

(1) Ministar financija dužan je do 20. srpnja 2015. uskladiti s odredbama ovoga Zakona 
pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja iz članka 19. stavka 5. ovoga 
Zakona.

(2) Ministar financija dužan je do 30. studenoga 2015. uskladiti s odredbama ovoga Zakona 
sljedeće pravilnike:

1. o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja iz članka 18. stavka 7. ovoga 
Zakona

2. 0 obliku i sadržaju dodatnih podataka iz članka 32. stavka 3. ovoga Zakona

3. o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupka 
provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća iz članka
34. stavka 12. ovoga Zakona

4. 0 vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje Registra godišnjih financijskih 
izvještaja iz članka 34. stavka 13. ovoga Zakona

5. 0 sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka i naknadi troškova za isporuku 
dokumentacije i podataka iz članka 35. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Prijedlog pravilnika iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona, Odbor za standarde 
financijskog izvještavanja dužan je dostaviti ministru financija najkasnije do 1. srpnja 2015. U 
slučaju izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, odnosno Međunarodnih
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standarda financijskog izvještavanja. Odbor za standarde financijskog izvještavanja dostavlja 
ministru financija prijedlog izmjene pravilnika iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Prijedlog pravilnika iz članka 19. stavka 6. ovoga Zakona, nadzorna tijela ovlaštena za 
nadzor poslovanja poduzetnika čije obavljanje poslova je propisano posebnim zakonima 
dužna su dostaviti ministru financija i Odboru za standarde financijskog izvještavanja na 
prethodnu suglasnost u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. U slučaju 
izmjene propisa, nadzorna tijela dostavljaju ministru financija i Odboru za standarde 
financijskog izvještavanja na prethodnu suglasnost prijedlog izmjene pravilnika iz članka 19. 
stavka 6. ovoga Zakona.

(5) Odbor za standarde financijskog izvještavanja dužan je do 20. srpnja 2015. uskladiti 
Hrvatske standarde financijskog izvještavanja iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona s 
odredbama ovoga Zakona.

(6) Financijska agencija dužna je do 20. srpnja 2015. uskladiti elektronički oblik i format 
prikaza godišnjih financijskih izvještaja iz članka 33. stavka 7. ovoga Zakona.

(7) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka ostaju na snazi 
propisi doneseni na temelju Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/07., 54/13. i 
121/14.) u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 46.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016., osim 
članka 44. ovoga Zakona koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim 
novinama« i članka 7. stavka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.
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