
Prijenos porezne obveze pri radu s iznajmljivačima nerezidentima

Program APS je usklađen s izmjenama Pravilnika o PDV-u koje vrijede od 01.05.2017. godine, a koje se odnose na iznajmljivače

Nerezidente iz zemalja EU. Navedenim izmjenama pri radu s iznajmljivačima nerezidentima Agencija postaje obveznik plaćanja PDV-a

prijenosom porezne obveze s Iznajmljivača bez obzira na vrstu ugovora kojega ima sklopljenog s iznajmljivačem.

Za iznajmljivače nerezidente u PostavkamaIznajmljivači

potrebno je uključiti opciju Nerezident. Program će automatski uključiti

opciju Obveznik pdv-a  koju je moguće isključiti ukoliko iznajmljivač to

nije. No, bez obzira na uključenu/isključenu kvačicu Obveznik pdv-a kod

iznajmljivača nerezidenta, pdv će se obračunati i prikazati kao obveza

agencije.

Upisane ulazne cijene iznajmljivača, odnosno proviziju, nije

potrebno ispravljati, pdv će se obrnutom stopom automatski izračunati iz

upisane ili izračunate ulazne cijene.

Pri izradi računa ulazni račun će se napraviti u iznosu koristeći

isplatne (ulazne) cijene iznajmljivača. Obračunati će se pdv te će se pri tiskanju ulaznog računa prikazati račun bez pripadajućeg pdv-a. Isti

iznos nuditi će se za isplatu iznajmljivaču. U prikazanom primjeru korištena ukupna vrijednost smještaja je 13.720,00 kn i taj je iznos povezan

s izlaznim računom radi obračuna marže.

No, pri tiskanju ulaznog računa prikazuje

se iznos bez obračunatog pdv-a

12.141,59 kn te napomena na računu o

Prijenosu porezne obveze.

Uz Ulazni račun moguće je tiskati i Obračun po ulaznom računu

u kojem se prikazije osnovica i pdv izračunat po ulaznom račun.

Obračun marže se ne mijenja od dosadašnjeg, tj. vrijednosti ostaju iste.

Pod Privatni smještajUlazni računiPregled moguće je tiskati

Rekapitulaciju pdv-a i Popis URA s prijenosom porezne obveze, dva

izvješća kojim je moguće dobiti popis URA na kojima postoji obveza

prijenosa porezne obveze.



Kako je prethodno navedeno, za isplatu iznajmljivaču, odnosno pri plaćanju računa iznajmljivača, nuditi će se iznos bez pdv-a.

U Žurnalu usluga agencije po posebnom postupku oporezivanja dodan je prikaz Prijenosa porezne obveze kao posebne skupine

koja se prikazuje u popisu

Bezgotovinskih računa –

Faktura a koji se prikazuje

kao poseban redak u

kojem su svi stupci prazni

osim Osnovice i PDV-a. Na

kraju skupine prikazuje se

ukupan iznos osnovice i

pdv-a.

U Rekapitulaciji pdv-a

razdjeljen je iznos

obračunatog pdv-a iz

marže te obračunatog pdv-

a po prijenosu porezne

obveze.

U Zbirnom žurnalu

Prijenos porezne obveze

također se prikazuje kao

posebna skupina u kojoj

se prikazuje samo

obračunata osnovica i pdv

a koji proizlaze iz ulaznog

računa.

U Rekapitulaciji pdv-a

Prijenos porezne obveze

također se prikazuje kao

poseban redak.


