POPIS

DOKUMENTACIJE

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz točke 2.1. Javnog poziva potrebno je
priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za
trgovačka društva),
3. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-I,
4. Prijava poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne
prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,
5. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,
6. Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna
osiguranja (Obrazac JOPPD) i za isplaćene plaće za mjesec koji prethodi mjesecu u
kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, s potvrdom o preuzimanju od
strane Porezne uprave,
7. Popis osoba za koje se traži potpora,
8. Dokaz da je osoba za koju se traži potpora nezaposlena minimalno 1 mjesec (potvrda
HZZO-a).
9. Dokaz o utvrđivanju invaliditeta,
10. Ugovor o radu s osobom za koju se traži potpora,
11. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
12. Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
13. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna
uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili
potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno
da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
14. Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika da će zadržati postojeći broj zaposlenih
najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora s novozaposlenom osobom za
koju je podnesen zahtjev za sufinanciranje (u slučaju isplate u toku zahtjeva)
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za samozapošljavanje iz točke 2.2. Javnog poziva potrebno je
priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja, ne starija od 30
dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja, ili potvrdu porezne uprave o
postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna
otplata duga ili odgoda naplate,
3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak,
4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
5. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

