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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

DRZAVNA RIZNICA
KLASA: 007-01/19-01/13
URBROJ: 513-05-03-19-1
Zagreb,l. srpnja 2019.

NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

- svtma -

PREDMET: Uputa za izradt i predaju fTnancijskog izvje5taja neprofïtne organizacije za
razdoblje od 1. sijeðnja do 30. lipnja 2019.

I. OBVEZNICI IZRADE I PREDAJE POLUGODISNJEG FINANCIJSKOG
IZVJESTAJA

Sukladno odredbi ðlanka 9. stavka 5. Zakona o financijskom poslovanju i raöunovodstvu
neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj l2lll4 - u daljnjem tekstu: Zakon), neprofitna
organizacijaje obvezna prve tri godine od osnivanja voditi dvojno knjigovodstvo, Sto znaói da
su neprofitne organizacije osnovane tijekom 2017.,2018. i2019. godine duZne voditi dvojno
knjigovodstvo te sastavljati i predavati f,rnancijske izvjestaje neovisno od visine prihoda i
vrijednosti imovine. Neprofitne organizacije osnovane ranijih godina takoder moraju predati
financijski izvje5taj za razdoblje od 1. sijeönja do 30. lipnja 2019., osim ako su donijele
Odluku o vodenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novðanog raðunovodstvenog naðela
i o tome na Obrascu: RNO-P izvijestile Ministarstvo financija.

Neprofitne organizacije s organizacijskim dijelovima (podruZnicama) kao primjerice
sindikati, koji nemaju pravnu osobnost (svoj matiöni broj i OIB), podnose jedan financijski
izvje5taj na razini pravne osobe. Poslovanje podruZnica bez pravne osobnosti i matice mora
biti obuhvaóeno jednim financijskim izvje5tajem. Stoga, organizacijski dijetovi
(podruänice)bez pravne osobnosti ne podnose polugodi5nji fïnancijski izvje5taj FINA-i.

Vjerske zajednice su, sukladno odredbamaZakona,izuzete od obveze sastavljanja i predaje
financijskih izvje5taja i upisa u Registar neprofitnih organizacija. Medutim, pravne osobe
kojima su osnivaði vjerske zajednice i koje nisu osnovane sa ciljem ostvarivanja dobiti
(primjerice caritasi), a obveznice su vodenja dvojnog knjigovodstva, obvezne su sastaviti i
predati polugodi5nji financijski izvjeÈtaj.
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Na politiðke stranke se, sukladno ðlanku 2, stavku 2. Zakona, primjenjuju odredbe koje se

odnose na vodenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, ali se na njih ne
primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na sastavljanje i predaju financijskih izvjestaja.
Sukladno navedenom, politiðke stranke, za potrebe Ministarstva financija, za razdoblja u
tijeku godine ne predaju financijske izvjeðtaje FINA-i.

Odredbe Zakona ne odnose se na ustanove kojima je temeljni cilj osnivanja i djelovanja
stjecanje dobiti, na ustanove kojima su osnivaði fiziðke osobe i druge pravne osobe koje su,
sukladno propisima koji ureduju poreze, obveznici utvrdivanja i plaóanja poreza na dobit za
svoju ukupnu djelatnost. Navedene ustanove ne predaju financijske izvjeStaje za neprof,rtne
organizacije, veó vode raðunovodstvo i sastavljaju financijske izvje5taje prema propisima za
poduzetnike.

II. ROK I NAðIN PREDAJE POLUGODISNJEG FINANCIJSKOG IZVJESTAJA

Za razdoblje od 1 . sij eðnj a do 3 0. lipnj a 2019 . neprofitna organizacija predaj e:

. Izvje5taj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF

Krajnji rokza predaju fÏnancijskog izvje5taja je 30. srpnja 2019.

Financijski izvjeðtaj predaje se: FINA-i (instituciji ovla5tenoj za obradu podataka za potrebe
Ministarstva financija). FINA nakon navedenog roka, tj. nakon 30. srpnja 2019., neéc
zaprimati financijski izvj eStaj.
Neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvje5taje ranijih godina, a imala je
obvezu, iste ne moZe naknadno predati niti FINA-i, niti Ministarstvu financija. Godi5nje
financijske izvje5taje neprofitna organizacija ðuva u svojoj arhivi trajno i u izvorniku, a
polugodi5nji financijski izvje5taj do predaje financijskog izvjeðtaja za isto razdoblje sljedeóe
godine. Neprofitna organizacija koja je bila obvezna, a nije predala financijski izvjeítaj za
prethodnu poslovnu godinu, obvezna je popuniti podatke u stupcu ,,Ostvareno prethodne
poslovne godine", bez obzira na ðinjenicu da financijski izvje5taj nije predala.

Financijski izvje5taj na propisanom obrascu moguóe je predati FINA-i:
o u elektroniökom obliku s ugradenim kontrolama, koji je dostupan na internetskoj

stranici Ministarstva financija (www.mfin.hr - Neprofitne organizacije - Financijsko
izvje5tavanje - Objedinjeni financijski izrje5taji) i FINA-e ili

o putem papirnatih obrazacakoji se kupuju u knjiZarama i papirnicama.

Uz elektroniðku verziju obrasca predaje se i ispis Referentne stranice koju potpisuje zakonski
zastupnik odnosno osoba ovla5tena za zastupanje. Zbog pogre5aka koje su moguóe pri
ruönom unosu podataka iz papfunatih obrazaca u bazu FINA-e, preporuka je predavati
izvje5taj u elektroniðkom obliku.

Ministarstvo financija priznaje samo elektroniðki generiranu Potvrdu FINA-e o preuzetom
izvje5taju s ID brojem izvje5taja i navedenim datumom zaprimanja izvje5taja kao dokaz da je
neprofitna organizacij a predala financij ski izvj e5taj FINA- i.
Obrazac financijskog izvjeðtaja u elektroniðkom obliku popunjava se iskljuðivo pomoóu
raðunala i predaje FINA-i u e-obliku na CD-u ili USB-u odnosno u e-obliku putem
Interneta.
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IIII. UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA FINANCIJSKOG IZVJESTAJA U
ELEKTRONIðKOM OBLIKU

Redoslijed popunjavanja financijskog izvjeðtaja objavljenog na internetskoj stranici
Ministarstva financija je sljedeói:

1. Referentnø strønìca
Na zaglavlje i u podnoZje Referentne stranice upisuju se osnovni podaci o neprofitnoj
organizaciji.U zaglavlju Referentne stranice je potrebno oznaöifi da neprofitnaorganizacija
vodi dvojno knjigovodstvo odgovorom na pitanje: ,,Obveznik vodenja dvojnog
knjigovodstva" (DA). Osim navedenoga potrebno je oznaðiti i razdoblje zakoje se izvje5taj
sastavlja odabirom razdoblja20l9-06 u polju - Oznakarazdoblja.
Tablicu u kojoj su neki financijski pokazatelji iz obrasca, ne popunjava neprofitna
organizacija veó se ona automatski puni podacima unesenim u financijski izvje5taj.

2. O b r azu c Jìn a n c íj s k o g í zuj e i t aj ø (P R- RA S - N P F)
Zaglavlje i podnoZje propisanog financijskog izvje5taja popunjava se automatski unosom
podataka na Referentnu stranicu.
U lrnancijski izvjeðtaj unose se podaci u kunama bezlipa. Financijski izvjeðtaji predvideni su
za automatsku raðunalnu obradu pa se sumarni AOP-i, u obrascima oznaðeni sivom bojom,
izraöunavaju automatski prema zadanim formulama. Brojðani podaci se unose samo u polja
koja nisu obojena.

IV. UPIS U REGISTAR NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Sukladno ðlanku 46. stavku 4. Zakona, sve neprofitne organizacije upisane u odgovarajuói
registar u Republici Hrvatskoj, a koje jo5 nisu izvrðile upis u Registar neprofitnih
organizacija, duZne su to uðiniti odmah. Õlankom 45. stavkom 1. toökom 20. Zakona
propisane su kazne za neprofrtnu organizaciju koja ne izvr5i upis. Novoosnovane neprofitne
organizaclje upisuju se u Registar neprofitnih organizacija najkasnije 60 dana od upisa u
matiðni registar.
Na internetskoj stranici Ministarstva financUa ($Ury¡qfu.hr - Neprofitne organizacije -
Registar neprofitnih organizacija) nalazi se prijava za upis u Registar neprofitnih organizacija
(Obrazac: RNO).

Ministarstvo financija ne izdaje izvadak iz Registra neprof,rtnih organizacija veó je kao dokaz
o upisu neprofitne organizacije u Registar dovoljno ispisati stranicu s podacima dobivenim
nakon pretrage Registra na internetskoj stranici Ministarstva financija.

V. PRIMJENA
ORGANIZACIJA

e-RACUNA U JAVNOJ NABAVI KOD NEPROFITNIH

Zakon o elektroniðkom izdavaryu raðuna u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 9412018)
propisuje obvezu izdavanja elektroniðkih raðuna u postupcima javne nabave od L srpnja
2019. Veó od 1. prosinca 2018. javni naruöitelji su bili obvezni primati elektroniðki raðun
ukoliko im dobavljaö isti po5alje umjesto papirnatog raðuna. Elektroniðki raðun (e-Raðun)
predstavlja raðun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroniðkom formatu koji
sadrZi sve propisane obvezne stavke raðuna te je uskladen sa zakonskom regulativom i
propisanim europskim standardima koji ga ureduju. U smislu ovoga Zakona raðun
zaprimljen putem elektroniðke po5te u PDF formatu ne smatra se elektroniðkom
ispravom.
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Obveznici primjene e-Raðuna su svi obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine, broj 12012016), odnosno javni i sektorski naruðitelji definirani zakonom kojim se

ureduje javna nabava, gospodarski subjekti koji izvr5avaju ugovor o javnoj nabavi ili su
isporuðitelji u jednostavnim nabavama (dobavljaði naruðitelja u sustavu javne nabave) te
informacijski posrednici koji pruZaju usluge razmjene elektroniðkih raðuna i prateóih isprava
u postupcima javne nabave.

Udruge i druge neprofitne organizacije, u pravilu, nisu obveznice primjene odredbi Zakona o
javnoj nabavi. Medutim, neprofitne organizacije koje se sukladno ðlanku 6. stavku 4. Zakona
o javnoj nabavi smatraju tijelima javnog prava, ulaze u krug javnih naruðitelja - obveznika
primjene postupka javne nabave pri nabavi robe, radova ili usluga. Tijela javnog prava su
subjekti koji ispunjavaju sve sljedeóe uvjete:

f . imaju pravnu osobnost

2. osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u opóem interesu, koje nemaju
industrij ski ili trgovaðki znaé,aj, i

3. u iznosu veóem od 50 %o financira ih javni naruðitelj ili su podloZna upravljaðkom
nadzoru od strane javnog naruðitelja ili je vi5e od polovine ðlanova njihovih upravnih,
upravljaðkih ili nadzornih tijela imenovao javni naruðitelj.

S druge strane, neprofitne organizacije koje su dobavljaði naruðitelja u sustavu javne nabave
obvezne od 1. srpnja 2019. su javnim naruðiteljimaizdavati e-Raðune.

Zakon o elektroniðkom izdavanju raðuna u javnoj nabavi ne primjenjuje se na:
- raðune izdane po izvr5enju ugovora o javnoj nabavi koji spadaju u podruðje primjene

zakona kojim se ureduje javna nabava, ako su nabava i izvr5enje ugovora progla5eni
tajnima ili moraju ukljuðivati posebne sigurnosne mjere u skladu sa zakonima i
drugim propisima koji su na snazi u drùavi ðlanici te pod uvjetom da je drZava ðlanica
Europske unije utvrdila da kljuðni interesi ne mogu biti zajamë,eni manje drastiðnim
mjerama

- gotovinska plaóanja (kao Sto su plaóanja sluZbenom karticom za cestarinu, gorivo,
taxi, ruðak i sl.) pripadaju podruðju uredenom Zakonom o fiskalizaciji u prometu
gotovinom Q'{arodne novine, btoi 133112., I15l16. i 106/18')

- fakturiranje stambene priðuve za gradske stanove od strane zgrade, a posredstvom
upravitelja

- fakturiranje Skolarina fiziðkim/pravnim osobama
- prodaja zemlji5ta pravnim i fiziðkim osobama fier se radi o kupoprodaji u kojoj kupac

nij e j avni/sektorski naruðitelj )
- prefakturiranje reZijskih troðkova (struja, voda) prema korisnicima
- prefakturiranje materijalnih tro5kova prema javnom/sektorskom naruðitelju

Proces izdavanja i zaprimanja elektroniðkih raðuna odvija se putem informacijskih
posrednika. Sukladno Zakonu o elektroniðkom izdavanju raöunø u javnoj nabavi, javni
naruöitelji obvezni su usluge informacijskog posredni5tva zaprimanja i slanja elektroniõkih
raðuna povjeriti FINA-i kojoj je dodijeljena uloga informacijskog posrednika za drZavu.
Ukoliko je obveznik javne nabave javni naruðitelj koji je izuzet iz obveze kori5tenja FINA-e
kao svog informacijskog posrednika ili sektorski naruðitelj, za razmjenu e-Raðuna moäe
odabrati FINA-u ili nekog drugog informacijskog posrednika registriranog na podruðju
Republike Hrvatske ili druge dräave ðlanice Europske unije.

Svi elektroniðki raðuni naslovljeni na javne naruðitelje, neovisno o tome je li financijski
posrednik naruðitelja FINA ili neki drugi posrednik, moraju biti razmijenjeni kroz centralnu
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platformu za rczmjenu elektroniðkih raðuna kod FINA-e, odnosno kroz FINA-in servis e-

Raðun. Jedan od preduvjeta kori5tenja servisa e-Raðun, odnosno same razmjene elektroniökih
raðuna, je posjedovanje digitalnih certifikata. Digitalni certifikati koriste se za uspostavu
sigurne veze prema centralnoj platformi i elektroniðko potpisivanje poruka u komunikaciji
korisnika servisa e-Raðun. Digitalni certifikati, koji dokazuju primateljima elektroniðkog
raðuna da je elektroniðki raðun koji su zaprimili autentiðan, mogu se nabaviti od FINA-e ili
nekog drugog povjerljivog izdavatelja certifikata. Neprofitne organizacije koje veó posjeduju
certifikate FINA-e za RegZap, ePoreznu, za Sto FINA-i plaóaju naknadu u ovisnosti o

definiranom modelu ugovora.
Kori5tenje navedenih certifikata neprofitne organizacije raðunovodstveno evidentiraju
na odjeljku 4624 - Ostali nespomenuti rashodi.
Naruðitelji koji koriste FINA-ine servise za zaprimanje, prihvat ili odbijanje te slanje
elektroniðkih raðuna, nisu obavezni kupovati novi digitalni certifikat s obzirom da im vrijedi
postojeói koji plaóaju u okviru e-paketa za druge FINA-ine i ostale javne elektroniðke usluge,
te pomoóu njega pristupaju servisu e-Raðun.

Naruðitelji koji su odabrali drugog informacijskog posrednika za razmjenu elektroniðkih
raðuna, takoder se moraju registrirati na servis e-Raöun sukladno Pravilniku o tehniðkim
elementima, izdavanju i razmjeni elektroniökog raðuna i prateóih isprava u javnoj nabavi
(Narodne novine, broj 32119)> a za razmjenu elektroniðkih raðuna koriste tehniðke preduvjete
koj e propisuje odabrani informacij ski posrednik.

Pravilnikom o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroniðkih raðuna za
javne naruðitelje u javnoj nabavi utvrdene su vrsta i visina naknada koju FINA naplaóuje
javnim naruðiteljima za usluge informacijskog posredniðtva i kori5tenja centralne platforme.
Visina naknade za uslugu kori5tenja centralne platforme od strane javnih naruöitelja, odnosno
organizacijske jedinice javnih naruðitelja FINA-i se plaóa mjeseðno u iznosu od 10,00 kuna.

Naknada z kori5tenje servisa e-Raðun neprofitne organizacije raðunovodstveno
evidentira na odjeljku 4258 - Raðunalne usluge.

Visina naknade za obavljanje usluge informacijskog posredni5tva slanja elektroniðkih raðuna

i prateóih isprava za javne naruðitelje odredena je Pravilnikom prema broju poslanih

elektroniökih raðuna javnog naruðitelja.

Oni javni naruðitelji koji su zakonskim odredbama izuzeti od obveze povjeravanja usluga
informacijskog posredni5tva zaprimanja i slanja elektroniðkih raöuna FINA-i, te su odabrali
drugog informacijskog posrednika za obavljanje spomenutih usluga, plaóaju naknadu koju su

s odabranim informacijskim posrednikom ugovorili, a koja se moZe razlikovati od visina
naknada definiranih Pravilnikom o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja
elektroniðkih raöuna za javne naruðitelje u javnoj nabavi. I u tom sluðaju naruðitelji óe

naknadu posredniku za pruLanje usluga informacijskog posredni5tva zaprimanja i slanja
elektroniðkih raðuna evidentirati na odjeljku 4258 Raðunalne usluge.
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