
 

 

 

PRIJEDLOG 

 

  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa 

(Narodne novine, broj 90/11) koje se odnose na procjenu učinaka propisa, Vlada Republike 

Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2016. godine donijela 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

1. Vlada Republike Hrvatske ističe osobitu važnost provedbe temeljnih ciljeva 

određenih  Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. na području razvoja 

poduzetništva kroz pravovremenu provedbu cjelovite porezne reforme. 

 

2. Stručna radna skupina za provođenje revizije poreznog sustava i izradu novih 

zakonodavnih rješenja u poreznom sustavu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Stručna 

radna skupina) koja je imenovana od ministra financija Odlukom o osnivanju Stručne radne 

skupine za reviziju poreznog sustava i izradu novih zakonodavnih rješenja u poreznom 

sustavu Republike Hrvatske, klase: 080-02/16-01/80, urbroja: 513-07-21-00/16-01, od 23. 

ožujka 2016. godine, obavila je cjelovitu analizu poreznog sustava Republike Hrvatske, te je 

ocijenila utjecaj postojećih zakonskih rješenja na konkurentnost hrvatskog gospodarstva.  

 

3. Ministarstvo financija je na temelju analize iz točke 2. ovoga Zaključka 

predložilo nova zakonska rješenja s ciljem uspostave stabilnog, održivog, jednostavnog i 

konkurentnog poreznog sustava, uz procjenu učinaka predloženih promjena. 

 

4. Ovim Zaključkom daje se suglasnost da se, zbog kratkoće roka proizašlog iz 

objektivnih okolnosti, iz postupka procjene učinka propisa izuzmu nacrti prijedloga zakona 

koji će se mijenjati i dopunjavati u provedbi cjelovite porezne reforme, a za koje je postupak 

prethodne procjene pokazao da imaju učinak na konkurentnost hrvatskog gospodarstva. 

 

5. Nacrti prijedloga zakona koji se na temelju točke 4. ovoga Zaključka izuzimaju 

iz postupka procjene učinka propisa su: 

- Prijedlog zakona o porezu na dohodak 

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu 

vrijednost 

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima 

- Prijedlog zakona o  porezu na promet nekretnina 

- Prijedlog zakona o lokalnim porezima 

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama 

- Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na 

motorna vozila. 
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6. Vlada Republike Hrvatske zadužuje Ministarstvo financija da u nacrte 

prijedloga zakona iz točke 5. ovoga Zaključka ugradi odgovarajuću odredbu sukladno kojoj će 

Ministarstvo financija u roku od dvije godine provesti naknadnu procjenu učinaka propisa. 

 

7. Zadužuje se Ministarstvo financija da o naknadno provedenoj procjeni učinaka 

propisa izvijesti Vladu Republike Hrvatske. 

 

 

 

 

 

Klasa:   

Urbroj:   

Zagreb,  

 

        

                        PREDSJEDNIK 

 

 

               mr. sc. Andrej Plenković 

 

 


