
 
Korwin – Upute za Konačni obračun poreza 

Prije konačnog obračuna poreza treba OBAVEZNO napraviti redovni obračun plaće, ali ne prije 
knjižiti (dakle, redovni obračun plaće mora biti u unosu), kako bi u konačni porez ušla i zadnja 
isplata. Svaki ponovni redovni obračun plaće nanovo računa poreze i time poništava konačni 
porez tako da se konačni porez može obračunavati i spremati više puta, ali svaki put NAKON 
redovnog obračuna. Dakle, pri zadnjem obračunu oporezive isplate u 12. mjesecu radite i konačni 
obračun poreza.  

Obrada "Konačni obračun poreza" se nalazi u izborniku "Dodatak" pod zadnjom stavkom. 

Opis potrebnih radnji:  
 
1. U opciji 'Porezni razredi' potrebno je upisati trenutno važeće porezne razrede i stope poreza. 
Nakon upisa, potrebno je pored ikonice 'Izlaz / ESC', napraviti desni klik miša  
kako bi se otvorio mali meni gdje je potrebno odabrati opciju 'zapamti vrijednosti'. Primjer: 
 

 
 
2. Potrebno se vratiti na opciju 'Stavke' -> Traži (F6) daje popis svih djelatnika trenutnog 
obračuna. Tu se odabiru djelatnici kojima NE želimo napraviti konačni obračun poreza tako da 
odaberemo "Ne" u stupcu "Obračun". Djelatnici koji nisu radili svih 12 mjeseci ili su mijenjali 
općinu stanovanja su već označeni s "Ne" i u sivoj su boji. Prije obračuna za svakog djelatnika u 
stupcu "Nova olakšica" možemo upisati iznos prave godišnje olakšice ako je program nije ponudio 
(npr. naknadna olakšica za dijete).  
 

 
 



U gornjem primjeru, na slici, konačni porez će biti obračunat za samo dva (2) djelatnika.  
 
3. Nakon eventualne korekcije iznosa godišnjih olakšica, pokrenete Obračun (F7) nakon kojeg će 
djelatnici kojima je došlo do promjene biti označeni crvenom bojom. Iznosi novog poreza i razlike 
za povrat (ili doplatu) nalaze se u zadnjim stupcima.  
 

 
 
4. Knjiženje obračuna (F8) će ažurirati stavke trenutnog obračuna plaće gdje će vrijednosti poreza 
i prireza zamijeniti s novim vrijednostima konačnog obračuna (razlike), a time će se promijeniti i 
iznos neto dohotka kao i isplate.  
Promijenjene stavke obračuna se mogu ispisati, poželjno je odabrati (označiti) opciju ispisa 
"Landscape - pejzaž" radi bolje čitljivosti iznosa.  
 

 
 
Svaki slijedeći obračun redovne plaće poništava vrijednosti konačnog obračuna poreza pa je 
potrebno i njega ponovo obračunati. Konačni obračun NIJE moguće napraviti ako je već 
napravljen poslije redovnog obračuna tj. dvaput za redom. Nakon konačnog obračuna mijenja se 
i izgled Isplatnog listića koji je dobio dodatnu napomenu vezanu uz konačni obračun.  
 
 
 

 



 
Za djelatnike na bolovanju s pravom povrata (gornji primjer) kojima obračunamo konačni porez 
iznos isplate će biti jednak iznosu povrata poreza.  
Iznosi za povrat bi se trebali nadomjestiti s drugim iznosima poreza unutar općina. U slučaju da 
za povrat po općini nema dovoljno sredstava tada poslodavac može, ali i ne mora isplatiti razliku 
djelatnicima. Ako poslodavac ne želi ili nema sredstava za isplatu tada se definira poseban 
odbitak (obustava) npr. "00 Obustava konačnog poreza" koja se tim djelatnicima obustavi u 
iznosu povrata tj. ne isplati se ili se prethodno ti djelatnici ne označe za konačni obračun. U slučaju 
obustave, moraju se i redovni i konačni obračun napraviti dva (2) puta. Nakon prvog puta vidimo 
iznose i izdvojimo te djelatnike kojima upišemo iznos obustave jednak negativnom iznosu 
povrata, napravimo redovni obračun i nakon njega ponovno konačni obračun. Taj odbitak se ne 
povezuje s virmanima jer se ne isplaćuje.  
 
U slučaju kada poduzetnik isplati povrat poreza na svoj teret, javit će se negativni porezi po 
općinama, a takvi će biti i virmani (zbrojni nalog). Ti negativni virmani će u zbrojnom nalogu biti 
označeni crvenom bojom i potrebno ih je obrisati (tipka F5). 

 


