Na temelju članka 24. stavak 1.13. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br.
150/11, 119/14 i 93/16) a u svezi provedbe točke 4.2. Nacionalnog programa reformi 2016.
(KLASA: 022-03/16-07/153, URBROJ: 50301-05/05-16-1, iz 28. travnja 2016. godine) Vlada
2017. godine donijela
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA SMANJENJE I UKIDANJE
NEPOREZNIH DAVANJA
I.
Ovom Odlukom osniva se meduresomo Povjerenstvo za smanjenje i ukidanje neporeznih
davanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Smanjenje i ukidanje neporeznih davanja je sastavni dio reforme za unapređenje poslovne
klime i jedan od prioriteta gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske u okviru
nacionalnog programa reformi.
III.
Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta dr.sc. Martina Dalić
imenuje se predsjednicom Povjerenstva.
Povjerenstvo čine predstavnici nadležnih središnjih tijela državne uprave na razini državnih
dužnosnika odnosno čelnika tijela (u daljnjem tekstu: nadležna tijela):
1. Ministarstva financija,
2. Ministarstva pravosuđa,
3. Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,
4. Ministarstva unutarnjih poslova,
5. Ministarstva graditeljstvo i prostorno uređenje,
6. Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
7. Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta,
8. Ministarstva zdravstva,
9. Ministarstva poljoprivrede,
10. Ministarstva turizma,
11. Ministarstva kulture,
12. Ministarstva mora, promet i infrastrukturu,
13. Ministarstva znanosti i obrazovanja,
14. Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
15. Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo,
16. Državne geodetske uprave.
Stalni članovi Povjerenstva su i predstavnici koje će imenovati Hrvatska udruga poslodavaca.
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.
Predsjednica Povjerenstva na sjednice može po potrebi pozivati i druge predstavnike tijela
javne vlasti, strukovnih organizacija i predstavnike trgovačkih društava u vlasništvu države.

IV.
Zadaće Povjerenstva su:
- analizirati postojeće podatke iz Registra neporeznih davanja (u daljnjem tekstu: Registar),
- temeljem podataka iz Registra utvrditi popis pojedinačnih neporeznih davanja čija će se
vrijednost smanjiti za minimalno 30% iznosa iz Registra ili ukinuti na razini svake godine,
- osigurati sve potrebne preduvjete za kontinuirano ažuriranje Registra temeljem podataka
dobivenih od nadležnih tijela koja su zadužena za proračunske i izvanproračunske korisnike,
trgovačka društva u vlasništvu države i pravne osobe s javnim ovlastima iz svoje nadležnost i
dobivenih od drugih tijela koja imaju javne ovlasti,
- pratiti provedbu aktivnosti nadležnih tijela zbog ostvarenja eilja iz alineje 2. ove točke,
V.
Nadležna tijela dužna su utvrditi popis svih neporeznih davanja iz svojega djelokruga do 31.
siječnja 2017. i isti dostaviti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Obveza
nadležnih tijela uključuje i ostala tijela s javnim ovlastima, strukovne organizacije i poduzeća
u vlasništvu države iz djelokruga nadležnih tijela.
VI.
Nadležna tijela dužna su do 31. siječnja 2017. predložiti Povjerenstvu mjere za smanjenje i/ili
ukidanje neporeznih davanja iz svojega djelokruga. Prijedlozi moraju uključivati neporezne
davanja koji se prikupljanju na račun ostalih tijela s javnim ovlastima, strukovnih organizacija
i poduzeća u vlasništvu države iz djelokruga nadležnih tijela.
Povjerenstvo će na temelju dostavljenih prijedloga utvrditi koja će se neporezna davanja
ukinuti i/ili smanjiti te u kojem omjeru, zbog ostvarenja cilja iz točke IV. alineje 2. ove
Odluke.
VII.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će obavljati stručne i tehničke poslove za
potrebe rada Povjerenstva.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta se zadužuje za upravljanje registrom i
objavu ažuriranih podataka na svojim mrežnim stranicama do 15. veljače 2017.
VIII.
Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na praćenje provedbe ove
Odluke i podnošenje izvještaja jednom godišnje Vladi Republike Hrvatske do zaključno 31.
prosinca.
IX.
Nadležna tijela iz točke III. ove Odluke zadužuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu
ove Odluke imenovati predstavnike na razini državnih dužnosnika ili čelnika tijela za
koordinaciju provedbe mjera smanjenja i ukidanja neporeznih davanja.
X.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju povjerenstva za
uređenje sustava neporeznih davanja i smanjenje neporeznih davanja (KLASA: 022-03/1604/87, UBROJ: 50301-05/16-16/2) koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici
održanoj 28. travnja 2016.

XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

2017.
PREDSJEDNIK
mr.sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE
Vlada Republike Hrvatske osniva meduresomo Povjerenstvo za smanjenje i ukidanje
neporeznih davanja. Smanjenje i ukidanje neporeznih davanja je sastavni dio reforme za
unapređenje poslovne klime i jedan od prioriteta gospodarske politike Vlade Republike
Hrvatske u okvira naeionalnog programa reformi.
Predsjednica povjerenstva biti će potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva,
poduzetništva i obrta dr.sc. Martina Dalić. Članove povjerenstva imenovati će predstavnicima
nadležnih tijela državne uprave.
Povjerenstvo će ažurirati postojeći Registar neporeznih davanja i temeljem analize utvrditi
popis neporeznih davanja čija će se vrijednost smanjiti ili ukinuti.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će obavljati stručne i tehničke poslove za
potrebe rada Povjerenstva te će objaviti ažurirani registar na svojim mrežnim stranicama.

