POREZI

TRANSAKCIJE DOBRIMA
Od 1. siječnja 2021. na isporuke dobara između država članica EU i UK primjenjivat će se PDV
pravila za uvoz odnosno izvoz. To znači da će porezni obveznici biti obvezni platiti PDV pri uvozu
dobara iz UK u EU, te da će za njih biti obvezan carinski postupak pri izvozu dobara iz EU u UK.
Međutim, u skladu s člankom 8. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj, koji je sastavni dio Sporazuma
o povlačenju UK-a iz EU, odredbe prava Unije o PDV-u u pogledu dobara trebaju se nastaviti
primjenjivati u Sjevernoj Irskoj nakon prijelaznog razdoblja kako bi se izbjegla „tvrda” granica
između Irske i Sjeverne Irske. Stoga se za Sjevernu Irsku uvodi PDV identifikacijski broj s
posebnim prefiksom kako bi se porezni obveznici koji obavljaju transakcije dobrima koja su
smještena u Sjevernoj Irskoj razlikovali od ostalih poreznih obveznika iz UK.
Ističe se da je pomicanjem vremena prijevoza dobara moguće izbjeći slučaj da prijevoz dobara iz
UK započne prije isteka prijelaznog razdoblja, a dobra stignu na područje EU nakon 31. prosinca
2020., kako bi se izbjegao rizik dvostrukog oporezivanja.
Ako prijevoz dobara iz EU započne prije isteka prijelaznog razdoblja, a dobra stignu u UK nakon
31. prosinca 2020., primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a za isporuku unutar EU.
Isporučitelj mora sam osigurati dokaz da su dobra otpremljena u UK (primjerice prijevoznu
dokumentaciju ili carinske dokumente).

POVRAT PDV-a
Za razdoblje od 1. siječnja 2021. pravo na povrat PDV-a koji će biti plaćen u RH od strane poreznih
obveznika iz UK i obrnuto moći će se ostvariti uz ispunjenje uvjeta uzajamnosti. S tim u vezi RH je
izvijestila UK o propisima RH o pravu na povrat PDV-a poreznim obveznicima iz trećih zemalja te
o spremnosti RH za potvrđivanjem uzajamnosti od datuma povlačenja UK iz EU. UK je potvrdila
da će nastaviti vraćati PDV hrvatskim tvrtkama i nakon napuštanja EU.

