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Zagreb, 29. siječnja 2016.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu upućujem zastupničko pitanje Nansi Tireli, zastupnice u Hrvatskom 
saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 20 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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KLUB ZASTUPNIKA 
Hrvatskih laburista-Stranke rada 
zastupnica Nansi Tireli
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Zastupničko pitanje Vladi Republike HrvatskePredmet:

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora upućujem Vladi Republike Hrvatske 
sljedeće zastupničko pitanje:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 22/12) koji je 
stupio na snagu 01. ožujka 2012. godine, propisano je da se oporezivim dohotkom 
smatraju i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu. Tom odredbom otvoren je put 
oporezivanju mirovina većeg dijela hrvatskih povratnika zarađenih u inozemstvu. 
Namjerava li Vlada Republike Hrvatske predložiti izmjene Zakona o porezu na 
dohodak kojima bi se ukinulo oporezivanje inozemnih mirovina?

Obrazloženje:

Navedenim izmjenama Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 01. ožujka 
2012. godine, u članku 14. stavku 2. zakona dodaje se i točka 5. kojom se propisuje da se 
primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju i mirovine rezidenata zarađene u 
inozemstvu. U prvoj godini primjene navedenog zakona od hrvatskih građana koji primaju 
inozemnu mirovinu očekivalo se da svaki mjesec, u roku 8 dana od primitka mirovine osobno 
dođu u ispostavu Porezne uprave i podnesu poreznu prijavu, neovisno o npr. visokim 
godinama ili činjenici da dio godine i dalje provode u inozemstvu. Propisivanje oporezivanja 
inozemnih mirovina kao i komplicirana i zahtjevna procedura koju mnogi od umirovljenika 
povratnika nisu mogli savladati, izazvala je revolt i negodovanje među hrvatskim građanima 
koji žive u inozemstvu a svoje umirovljeničke dane planirali su provesti u Republici 
Hrvatskoj.

Namjerava li Vlada Republike Hrvatske ukinuti oporezivanje inozemnih mirovina?

I Zastupnica

I Nansi Tireli
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Predmet: Zastupničko pitanje Nansi Tireli, u vezi s izmjenama Zakona o porezu na 

dohodak kojima bi se ukinulo oporezivanje inozemnih mirovina – odgovor Vlade 
 
 
  Zastupnica u Hrvatskome saboru, Nansi Tireli, postavila je, sukladno sa člankom 
140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 81/13), zastupničko pitanje u vezi s 
izmjenama Zakona o porezu na dohodak kojima bi se ukinulo oporezivanje inozemnih mirovina.  
   
  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 
odgovor: 
 
  Česte promjene poreznih propisa, kojima smo svjedočili prethodnih godina, 
svrstale su Republiku Hrvatsku na visoko mjesto na ljestvici porezno nesigurnih zemalja. 
Zbog toga je zauzet stav da se u 2016. godini neće predlagati nikakve promjene poreznih 
zakona, osim obveznog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije, bez prethodno 
izrađene temeljite analize cjelovitog poreznog sustava. 
 
  Polazeći od naprijed iznijetog, analizirat će se i oporezivanje inozemnih 
mirovina, pritom vodeći računa prije svega o Ustavnim odredbama kojima je propisana 
obveza hrvatske države da promiče vezu hrvatskih državljana koji žive i borave u inozemstvu 
s domovinom, kao i odredbama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan 
Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 124/11 i 16/12), koji obvezuje Republiku Hrvatsku 
da poduzima mjere kojima će poticati povratak hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih 
potomaka u Republiku Hrvatsku. 
 
  Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će  
dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija. 
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