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1. OPIS PREDMETA 

1.1. Ciljevi predmeta 

Cilj predmeta je upoznati studente s primjenom poreznog sustava u RH i EU. Ukazati na usklađenosti i neusklađenosti te 
primjenu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Naime, cilj je studentima dati temeljna znanja iz 
područja poreza kako bi se odmah po završetku studija mogli uključiti u gospodarsku praksu, ispravno s poreznog motrišta 
prosuđivati o ulaganjima korporacije, reagirati na mogućnosti korištenja poreznih olakšica, oslobođenja i poticaja te znati 
operativne postupke oko realizacije pojedinih međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. 

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Nema 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

1. Primijeniti izravne i neizravne poreze u poslovanju trgovačkog društva uključujući porezni položaj poslovnih 
jedinica i podružnica – rezidenata i nerezidenata. 

2. Obračunati izravne i neizravne poreze u poslovanju trgovačka društva - korporacije. 

3. Zastupati mišljenje i izabrati opciju odgovarajućih poreznih rješenja. 

4. Ustrojit i voditi poreznu evidenciju (prema vrsti poreza). 

5. Sastaviti i prezentirati porezna izvješća koja predaju trgovačka društva - korporacije. 

1.4. Sadržaj predmeta 

Temeljna obilježja poreznog sustava u RH i EU. Vrste poreza i njihova podjela s motrišta različitih kriterija. Zakonska 
regulativa. Primjena Direktiva EU. Usklađenost hrvatskog poreznog sustava s odgovarajućim propisima EU. Izravni porezi: 
porez na dohodak, porez na dobit, porez na imovinu, porez na nasljedstva i darove i dr. Temeljne odredbe pojedinih poreza 
(obveznici, predmet oporezivanja, porezna osnovica, stope, porezna oslobođenja, olakšice i poticaji). Usporedba s primjenom 
izravnih poreza u odabranim zemljama EU. Porez po odbitku. Transferne cijene. Primjena međunarodnih ugovora u svrhu 
izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Neizravni porezi: porez na dodanu vrijednost, porez na promet nekretnina, trošarine. 
Temeljne odredbe pojedinih poreza (obveznici, predmet oporezivanja, porezna osnovica, stope, porezna oslobođenja i 
olakšice). Usporedba s primjenom neizravnih poreza u odabranim zemljama EU. Porezne evidencije. Porezni prekršaji. 
Porezni nadzor. Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku. 

 


