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Sabor izglasao novu naknadu za usluge u pokretnim elektroničkim 
komunikacijskim mrežama 
 
T-Hrvatski Telekom, vodeći davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, objavljuje novost o izglasavanju 
zakona na današnjoj sjednici Sabora.  
 
Sukladno spomenutom u današnjoj objavi rezultata za prvih šest mjeseci 2009., Hrvatski sabor je u nastojanju da 
smanji utjecaj gospodarske krize predložio donošenje novih poreza, uključujući naknadu za usluge mobilnih 
komunikacija.  
 
Nastavno na izvanrednu sjednicu Sabora održanu danas ujutro te podatke objavljene na internet stranici Sabora 
(www.sabor.hr), usvojeni su sljedeći prijedlozi:    
 
1.  Prijedlog Zakona o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, kojim 

se uvodi i uređuje plaćanje naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim 
mrežama. 

 
 Kao što se navodi u prijedlogu, predmet plaćanja naknade su usluge mobilnih komunikacija uključujući 

uslugu kratke tekstualne poruke (SMS), uslugu  prijenosa slike, govora i zvuka  porukom (MMS) te govornu 
uslugu.  

 Obveznik placanja naknade je operator koji pruža usluge u pokretnim elektroničkim komunikacijskim 
mrežama.   

 Predložena je naknada u visini 6% prihoda od pruženih usluga. Obračunsko razdoblje je kalendarski mjesec, 
a obveza plaćanja naknade nastaje do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec u kojem je usluga 
pružena. 

 
  Zakon stupa na snagu 1. kolovoza 2009. 
 

2.  Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona  o porezu na dodanu vrijednosti kojim se predlaže povećanje stope poreza 
na dodanu vrijednost sa 22% na 23% od 1. kolovoza 2009. 
 

T-HT razmatra odgovor na nove poreze i naknadu. Društvo je danas ujutro najavilo da će nastojati ublažiti njihov 
utjecaj kroz optimiziranu ponudu usluga, upravljanje troškovima i revidiranje planova za ulaganje u infrastrukturu. 
 
Podaci o osobama za kontakt: 
  
T-Hrvatski Telekom – Odnosi s investitorima  
Erika Kašpar + 385 1 4912 000 
Elvis Knežević + 385 1 4911 114 
Anita Marić Šimek + 385 1 4911 884 
Email ir@t.ht.hr 
  
College Hill  
Carl Franklin / Adrian Duffield +44 207 457 2020 
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O T-Hrvatskom Telekomu 
 
T-Hrvatski Telekom (T-HT) vodeći je davatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje dvije poslovne 
jedinice, T-Com i T-Mobile, opslužuje više od 1,5 milijuna nepokretnih linija, 2,87 milijuna pretplatnika u pokretnoj 
mreži i više od 510.000 širokopojasnih priključaka.  
 
Deutsche Telekom AG posjeduje 51% dionica T-HT-a, a Vlada Republike Hrvatske 3,6% dionica nakon što je u 
listopadu 2008. prenijela jedan dio svoga udjela na hrvatske privatne ulagatelje kao bonus dionice. Od prve javne 
ponude dionica u listopadu 2007. na Zagrebačkoj se burzi trguje dionicama T-HT-a, dok se na Londonskoj burzi 
trguje globalnim potvrdama depozitara. 
 


