
 

 
 
Hrvatska udruga računovodstvenih servisa, Podružnica Istra, dana 21.06.2017.g. (srijeda) u 10:00 sati, u prostorijama 
Hrvatske gospodarske komore u Puli, Carrarina 5, organizira  
 

SEMINAR 
 

“STIPENDIJE, RAD UČENIKA I STUDENATA PREKO OVLAŠTENIH POSREDNIKA,  
obračun i isplata troškova službenih putovanja, te ostali neoporezivi primici u 2017.g.” 

 
 
Program: 
 
1. Neoporezive stipendije  

-  Iznosi neoporezivih stipendija u 2017. godini 

-  Uvjeti za neoporezivu isplatu stipendija - obveze primatelja stipendije 

- Kumuliranje neoporezivog iznosa stipendije - isplata stipendije za više mjeseci  

-  Uvjeti za neoporezivu isplatu potpore za školovanje djetetu do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja 

 

2. Ostali neoporezivi primici fizičkih osoba 

- Iznosi neoporezive naknade u 2017. godini: 

- za rad učenika i studenata na redovnom školovanju putem ovlaštenih posrednika 

-   za vrijeme praktičnog rada i naukovanja 

-      Primjeri istovremenog ostvarivanja neoporezivih primitaka učenika i studenata (stipendije, rad preko ovlaštenih posrednika) 

-  Donacije za zdravstvene potrebe 

 

3. Uvjeti za isplatu ostalih neoporezivih primitaka radnika 

-  Neoporeziv iznos naknade za odvojeni život od obitelji u 2017. godini 

-  Otpremnina zbog otkaza ugovora o radu – uvjeti uz koje se neoporeziv iznos otpremnine može isplatiti i u slučaju  kada radni odnos 

prestaje sporazumom poslodavca i radnika (na prijedlog poslodavca) 

-  Uvjeti za isplatu neoporezive godišnje nagrade radniku koji radi istovremeno kad dva ili više poslodavaca i/ili je tijekom poreznog 

razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istodobno 

-  Neoporezivi iznosi potpora i jubilarnih nagrada 

-      Kome i uz koje uvjete se mogu neoporezivo nadoknaditi troškovi obrazovanja i izobrazbe  



 

 
 
4. Troškovi službenog putovanja 

- Pravo na naknadu troškova službenih putovanja u izvorima radnog prava (kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovoru o radu) 

- Sadržaj putnog naloga  

- Što se smatra službenim putovanjem prema poreznim propisima 

- Visina dnevnice u tuzemstvu i inozemstvu utvrđena u izvorima radnog prava  

- Uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice u tuzemstvu i inozemstvu 

- Umanjenje dnevnice ako je tijekom službenog putovanja u tuzemstvu i inozemstvu osigurana prehrana  

- Kada se smatra da je osigurana prehrana tijekom službenog putovanja 

- Primjeri utvrđivanja dnevnica za službeno putovanje u tuzemstvu i inozemstvu 

- Izdaci za smještaj - vjerodostojna dokumentacija, neoporeziv iznos i obuhvat izdataka za smještaj 

- Kome se neoporezivo mogu isplatiti izdaci za dnevni odmor 

- Dokumentacija na temelju koje se ostvaruje pravo na nadoknađivanje troškova prijevoza tijekom službenog putovanja  

- Propisana evidencija za obračun korištenja privatnog automobila u službene svrhe - za službeno putovanje i za loko vožnju  

- Per diem - naknada troškova službenog putovanja koja se financira iz sredstava EU 

- Primici za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova EU 

- Troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama    

- Iskazivanje troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD 

- Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu – rok uplate i iskazivanje u obrascu JOPPD 

 

5. Dnevnica za rad na terenu 

-  Uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu 

-  Iznosi neoporezive dnevnice za rad na terenu u inozemstvu u 2017. godini 

 

6.      Iskazivanje neoporezivih primitaka u obrascu JOPPD 

 

 
Predavač:   

• mr.sc. Kornelija Sirovica, urednica i stručna savjetnica u HZRiF-a Zagreb  
Naknada: 

• BESPLATNO za članove HURS-a. PRIJAVE PRIMAMO DO POPUNJENOSTI DVORANE. 
  

Informacije: tel: 052/392-296, fax: 052/392-296, e-mail: hurs.istra@gmail.com 
Molimo sve polaznike da obavezno ispune prijavnicu u sklopu ovoga dopisa, te da popunjenu pošalju nazad HURS-u e-
mailom ili telefaxom, najkasnije do 14.06.2017.g. 

   
Prijavnica 

za Seminar u Puli, 21.06.2017.g. 
 

Prijavljujem se za dolazak:   1. ………………………………………………………………………………………………………………….     
2. …………………………………………………………………………. 3. ………………..…………………………………………………………. 
NAZIV I ADRESA TVRTKE: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: ……………………………………     e-mail: ……………………………………………………………………………………………… 
                                                                   


