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PREDMET:  Nacrt prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s konačnim 

prijedlogom zakona, 

- izmjene i dopune, traže se 

 

Poštovana gospodo, 

 

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU) je udruga 

samostalnih umjetnika koji profesionalno obavljaju samostalnu umjetničku djelatnost, 

sukladno pozitivnim propisima.  
 

HZSU je već dugi niz godina članica Europskog vijeća umjetnika. 
 

Povodom konačnog nacrta prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost  

(u daljnjem tekstu: nacrt prijedloga Zakona o PDV-u), Upravni odbor HZSU-a, u čijem 

sastavu su predstavnici svih područja umjetničkih stvaralaštava (filmsko, glazbeno, književno, 

likovno i scensko stvaralaštvo), na svojoj proširenoj 18. sjednici, održanoj 11.4.2013., nakon 

detaljne analize nacrta, ponovno je zaključio kako slijedi. 

 

U uvodnom obrazloženju nacrta prijedloga Zakona o PDV-u, pod točkom B) Osnovna 

pitanja koja bi trebalo urediti predloženim Zakonom, izričito se navodi da se ukida 

oslobaĎanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za samostalne umjetnike. 

 

Ukidanjem oslobaĎanja plaćanja PDV-a za samostalne umjetnike te prihvaćanjem 

stope PDV-a od 25%, narušavaju se načela tržišnog natjecanja te samostalni umjetnici neće i 

ne mogu biti konkurentni na tržištu umjetnina, što u startu osuĎuje hrvatsku kulturu i 

umjetnost na propadanje i polagano uništavanje stečenih tekovina.    

 

Hrvatski umjetnici, kvalitetom i značajem svojega umjetničkog djelovanja u svim 

područjima umjetničkih stvaralaštava, prepoznati su u Europi, a i diljem svijeta, te na 

najkvalitetniji mogući način prezentiraju hrvatsku umjetnosti i kulturu. 

 

Nedopustivo je da se dodatno opterećuje ionako izuzetno opterećena kultura i 

umjetnost, koja u takvim uvjetima neće moći opstati. 

 

Sukladno člancima 98. i 132. stavku 1. točki n) Direktive Vijeća Europske unije o 

PDV-u (2006/112/EC), samostalni umjetnici imaju mogućnost korištenja snižene stope 

PDV-a na isporuku umjetničkih djela te autorskih honorara, odnosno mogućnost 

potpunog izuzimanja od plaćanja PDV-a za isporuke određenih kulturnih usluga i usko 

povezanih roba, koje dotična članica država priznaje.  
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Potrebno je pripomenuti da su samostalni umjetnici važećim Zakonom o PDV-u  

u RH izuzeti od plaćanja PDV-a, odnosno mogu podnijeti zahtjev Poreznoj upravi za upis u 

Registar obveznika PDV-a. 

 

S obzirom na zakonsku regulativu, umjetnička djela se ne tretiraju kao usluga te u 

svim državama EU-a i u svijetu postoji “lex specialis”, posebni zakon kojim se ureĎuju prava 

i način korištenja umjetničkih djela. Kultura i umjetnost su područja koja trajno, kroz povijest, 

obilježavaju pojedine države i narode u cjelini. 
 

Trenutni socijalni i materijalni položaj umjetnika u RH, jedva da je ikada bio na nižoj, 

rekli bismo ponižavajućoj razini, dodatni je argument kako bi umjetnička djelatnost, kao i u 

većini država EU-a, imala sniženu stopu PDV-a na isporuku svih dobara i usluga za 

obavljanje umjetničke djelatnosti (tablica PDV-a u državama EU-a u prilogu). 

 

Podrazumijeva se da i RH treba primijeniti praksu većine država EU-a, vezanu za 

korištenje snižene stope PDV-a na isporuku svih dobara i usluga za obavljanje 

umjetničke djelatnosti, jer se nedvojbeno radi o djelatnosti od javnog i nacionalnog interesa 

za RH. 
 

Smatramo da time državni proračun zasigurno neće biti bitno oštećen. 

 

 

Upravni odbor HZSU-a, imajući u vidu sve prethodno navedeno predlaže, kako 

slijedi:  

 

I. U članku 38. stavku 2. nacrta prijedloga Zakona o PDV-u, kojim se propisuje snižena 

stopa PDV-a od 5%: 

- u točki c) iza riječi: „u svim fizičkim oblicima“ dodati riječi: „kao i knjige na bilo 

kojem drugom mediju (e-knjiga),“ 

- u točki f) iza riječi „kino ulaznice“ dodati riječi: „i ulaznice za koncerte, priredbe, 

kazalište, muzej, izložbe i slične kulturne dogaĎaje i ustanove“, 

- iza točke f) dodati novu točku koja glasi:  

g) isporuke dobara i usluga samostalnih umjetnika“, 

- iza točke g) dodati novu točku koja glasi:  

h) CD i DVD nosači zvuka i slike klasične, jazz, zabavne, pop, rock i etno 

glazbe“, 

 

II. U članku 90. stavku 1. iza riječi „veća od 230.000,00 kuna“ dodati riječi:  

„te samostalni umjetnik s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija 

vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije 

bila veća od 330.000,00 kuna.“ 
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Izmijenjeni članak 90. stavak 1. glasio bi: 

„Malim poreznim obveznikom“ u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, 

stalnom poslovnom jedinicom odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim 

boravištem u tuzemstvu, čija je vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj 

kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna te samostalni umjetnik s 

prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara 

ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 330.000,00 

kuna.“ 

 

III. U članku 44. stavku 1. nacrta prijedloga Zakona o PDV-u, koji ureĎuje porezna 

oslobaĎanja, dopuniti sa sljedećim podtočkama, tako da se zadrži dosadašnja razina poreznog 

oslobaĎanja za kulturne institucije prilikom uvoza te da se iza podtočke 38. dodaju nove 

podtočke, kako slijedi:  

„39. uvoz snimljenih nosača podataka (bušenih kartica, zvučnih snimki, mikrofilmova, 

itd.) za prijenos informacija koje se besplatno šalju primateljima, ukoliko oslobaĎanje ne 

dovodi do zlouporabe ili značajnog narušavanja tržišnog natjecanja, 

40. uvoz kolekcionarskih predmeta i umjetničkih djela obrazovnog, znanstvenog ili 

kulturnog obilježja, koja nisu namijenjena prodaji i koja uvoze muzeji, galerije i druge 

ustanove s odobrenjem nadležnih tijela za bescarinski uvoz tih dobara, a oslobaĎanje se 

odobrava samo pod uvjetom da se odnosni predmeti uvoze besplatno ili, ako se uvoze za 

novac, da ih ne isporučuje osoba koja je porezni obveznik, 

 

41. uvoz opreme i repromaterijala koji izravno služe za obavljanje kulturno 

umjetničke, muzejsko arhivske, restauratorske, arheološke, etnološke, knjižnične, likovne, 

glazbeno-scenske i filmske djelatnosti, a koji se ne proizvode u RH,    

 

42. uvoz spisa, arhivskog materijala, tiskanih obrazaca i drugih dokumenata za 

korištenje na meĎunarodnim skupovima, konferencijama i kongresima te izvješća o takvim 

skupovima.“ 

 

 

Slijedom navedenog, hrvatski umjetnici očekuju da se nacrt prijedloga Zakona o  

PDV-u izmjeni i dopuni sukladno europskoj praksi i Direktivi Vijeća Europske unije o 

PDV-u, zbog koje se i radi usklaĎenje Zakona o PDV-u, te da se hrvatske umjetnike dodatno 

porezno ne opterećuje. 

 

S poštovanjem, 

 

za Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika 

 

 

Predsjednik Tajnik 

 

 
Boris Novković, autor i skladatelj Marko Stanić, stručni specijalist upravljanja procesima 
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Na znanje: 

 

1. Hrvatski sabor 

Odbor za financiranje i državni proračun 

Predsjednik odbora  

mr. SrĎan Gjurović 

Trg sv. Marka 6 

10 000 Zagreb 

2. Hrvatski sabor 

Odbor za zakonodavstvo 

Predsjednica odbora  

Ingrid Antičević Marinović 

Trg sv. Marka 6 

10 000 Zagreb 

 

  3. Hrvatski sabor 

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu 

Predsjednik odbora  

prof. dr. sc. Valter Boljunčić 

Trg sv. Marka 6 

10 000 Zagreb 

4. Vlada Republike Hrvatske 

Predsjednik Vlade 

Zoran Milanović 

Trg sv. Marka 2 

10 000  Zagreb 

5. Republika Hrvatska 

Ministarstvo financija 

Ministar financija 

Slavko Linić 

Katančićeva 5 

10 000 Zagreb 

6. Republika Hrvatska 

Ministarstvo financija 

Zamjenik ministra  

Boris Lalovac 

Katančićeva 5 

10 000 Zagreb 

7. Republika Hrvatska             

Ministarstvo financija 

Porezna uprava – Središnji ured 

Pomoćnica ministra i ravnateljica 

Nada Čavlović Smiljanec, dipl. iur. 

Boškovićeva 5 

10 000 Zagreb 

8. Republika Hrvatska              

Ministarstvo financija 

Porezna uprava – Središnji ured  

Pomoćnica ravnateljice 

Marijana Vuraić Kudeljan 

Boškovićeva 5 

10 000 Zagreb 

9. Republika Hrvatska 

Ministarstvo kulture 

Ministrica kulture 

prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić 

Runjaninova 2 

10 000 Zagreb 

10. Republika Hrvatska 

Ministarstvo kulture 

Zamjenik ministrice  

prof. Berislav Šipuš 

Runjaninova 2 

10 000 Zagreb 

11. Republika Hrvatska 

Ministarstvo kulture 

Pomoćnik ministrice  

Vladimir Stojsavljević 

Runjaninova 2 

10 000 Zagreb 

12. Republika Hrvatska             

Ministarstvo kulture 

Sektor za normativne i upravno-pravne poslove 

Načelnik, mr. sc. Tomislav Jelić 

Runjaninova 2 

10 000 Zagreb 

 


