NAKNADA ŠPORTSKOM SUCU

Prema čl. 7. točci 24. Zakona o doprinosima, naknada športskom sucu primitak je od kojega se,
sukladano propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak, a isplaćuje se kao naknada za
sudjelovanje na natjecanjima amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o
sustavu natjecanja određenog nacionalnog športskog saveza, na natjecanjima učeničkih i
studentskih športskih klubova te na međunarodnim natjecanjima tih klubova koja se, u skladu s
propisima o športu, održavaju u republici Hrvatskoj te prema kriterijama uređenima propisim koji
donosi ministar financija na prijedlog čelnika središnjeg tijela uprave nadležnog za šport.
Prema čl. 228. Pravilnika o doprinosima, isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak po
osnovi naknade športskom sucu, sukladno čl. 209. St. 1. Točka 8. Zakona, izuzima taj primitak od
obveze doprinosa, bez obzira na iznos naknade.

Radi primjene iznimke isplatitelj naknade mora osigurati dokaz.
Dokaz su službeni podaci isplatitelja naknade da je riječ o naknadi za sudjelovanje na natjecanjima
amaterskih športskih klubova koja se održavaju u skladu s aktom o sustavu natjecanja određenog
nacionalnog sportskog saveza, na natjecanjima učeničkih i studentskih športskih klubova, te na
međunarodnim natjecanjima tih klubova i nacionalnih selekcija koja se, u skladu s propisima o
sportu, održavaju u Republici Hrvatskoj.
Primjer: sudačka naknada 300,00 kuna neto za suca iz Šibenika
Bruto miznos
Porez 24%
Porez 10%
Neto iznos

407,61
97,83
9,78
300,00

Isplata se može obavljati kvartalno - isključivo na žiro račun športskog suca, nikako u gotovini.
Za svakog suca kojemu se isplaćuje sudačka naknada treba: ime i prezime, adresa, OIB, IBAN žiro
računa.

Zapisničari nisu spomenuti u Zakonu i Pravilniku o doprinosima pa primici koje oni ostvare podliježu
plaćanju doprinosa (iako se u praksi različito postupa)

NAGRADA ZA ŠPORTSKA OSTVARENJA
-

-

Nagrada za sportska ostvarenja može se dodijeliti sportašu na temelju osvojene zlatne,
srebrne ili brončane medalje, odnosno na temelju prvog, drugog ili trećeg mjesta na
službenim međunarodnim natjecanjima
Nagrada za sportska ostvarenja može se osim na međunarodnim natjecanjima ostvariti i za
osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na službenom nacionalnom prvenstvu uz ispunjavanja
uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika te pod uvjetom da je nastup sportaša ili ekipe na tom
natjecanju odobrio pripadajući nacionalni sportski savez, kao i da su u određenom sportu,
sportskoj grani ili sportskoj disciplini na nacionalnome prvenstvu nastupila najmanje tri
natjecatelja iz dva različita kluba odnosno tri ekipe, para ili posade iz tri različita kluba, itd
Prema članku 9. Stavku 17. Zakona, porez na dohodak se ne plaća na nagrade za športska
ostvarenja i naknade sportašima amaterima do propisanog iznosa
Propisani iznos iznosi 20.000,00 kuna godišnje.

