
Prijedlog nove Direktive Vijeća o zajedničkom sustavu oporezivanja financijskih transakcija 

 
Europska komisija je 28 rujna 2011 god, predložila novu Direktivu o zajedničkom sustavu oporezivanja 
financijskih transakcija. Europska komisija u svom priopćenju Europskom parlamentu, Vijeću, 
Europskom ekonomskom i socijalnom odboru te Odboru regija (COM (2010) 549/5) navodi tri glavna 
razloga ovog projedloga: 
 
Prvo, oporezivanje financijskog sektora moglo bi pridonijeti povećanju učinkovitosti i stabilnosti 
financijskih tržišta te smanjenju njihove promjenjivosti kao i štetnih posljedica pretjeranog preuzimanja 
rizika. Na preuzimanje rizika od strane financijskog sektora utječu različiti čimbenici koji su zajedno sa 
makroekonomskim razvojem pridonijeli nedavnoj krizi. Ponašanje financijskog sektora stvara 
negativne posljedice  za cijelu ekonomiju. S toga bi uvođenje poreza utjecalo na sprečavanje takvih 
negativnih posljedica prouzročenih određenim ponašanjem financijskog sektora. 
Financijska i ekonomska kriza dovela je na vidjelo nekolicinu loših poticaja usmjerenih financijskom 
sektoru kao i nedostatke u regulacijskom i supervizijskom okviru financijskog sustava. Kao rezultat, 
usvojena je nova regulacijska reforma te njezina prilagodba traje još i danas. Na razini EU postoji širi 
konsenzus o važnosti regulacijske i supervizijske reforme na području financijskog sustava koja će 
pridonijeti njegovoj stabilnosti. 
U tom smjeru Europska komisija predložila je i osnivanje posebnih fondova za rješavanje problema u 
posrnulim bankama koji bi se financirali putem posebnih bankarskih nameta odnosno doprinosa za 
stabilnost (COM (2010) 254 final).  
Uvođenje dodatnih poreza moglo bi neizravno pridonijeti poboljšanju stabilnosti financijskog sektora. 
Na taj način financijski sektor bio bi dodatni izvor prihoda proračunu te bi se smanjilo ulaženje u 
prerizične aktivnosti. 
 
Drugo, financijski sektor ima vrlo veliku odgovornost za nastanak i dubinu krize kao i utjecaj na razinu 
državnog duga. Uvođenje novih poreza može se opravdati činjenicom da su neke vlade pružile 
dodatnu pomoć financijskom sektoru tijekom krize te bi se uvođenjem dodatnog poreza takva pomoć 
nadoknadila. Kao što je predviđeno u Europskoj strategiji 2020 pridonoseći financijskoj konsolidaciji i 
pomoćnim izvorima kao i ekonomskoj učinkovitosti uvođenje poreza na financijski sektor pomoći će u 
stvaranju uvjeta za održivi rast.  
 
Treće, većina financijskih usluga je izuzeta od plaćanja PDV-a u EU. Razlog tome je što se većina 
prihoda od financijskih usluga  temelji na marži te stoga nije lako oporezivo po postojećim pravilima 
PDV-a.  
 
To su dakle argumenti kako bi financijski sektor pravednije i značajnije pridonio državnim proračunima. 
Ova rasprava odvija se u općem kontekstu fiskalne konsolidacije u EU i izvan nje te u trenutku kada 
se svijet suočava sa izazovima globalne politike sa značajnim proračunskim implikacijama.  
 
Sadržaj Direktive: 
 
Prema Prijedlogu Direktive oporezuju se dionice, obveznice i derivati transakcija na burzama kao i 
instrumenti kojima se trguje na OTC (over the counter) tržištima. Porezna osnovica za dionice i 
obveznice čini vrijednost same transakcije, a za derivate nominalna vrijednost ugovora. Potencijal 
rasta poreznih prihoda kao i ekonomski efekti ovise o modalitetu poreza i poreznoj osnovici.  
Za razliku od dionica, obveznica i valuta kojima je lako odrediti poreznu osnovicu kao vrijednost 
transakcije, određivanje vrijednosti transakcije derivatima je nešto složenije. U pravilu, nominalna 
vrijednost derivata čini poreznu osnovicu. Međutim, ponekad visoka poluga određenih derivata ima 
dva učinka. S jedne strane, oporezivanje nominalne vrijednosti derivata stvara vrlo široku poreznu 
osnovicu. S druge strane, iznos plaćenog poreza je visok u odnosu na stvarnu cijenu plaćenu iz 
ugovora. Iako bi to moglo smanjiti financijske poluge putem ovih ugovora, također bi povećalo 
troškove poduzeća kod hedginga rizika. Isto tako, oporezivanje nominalne vrijednosti moglo b i voditi 
ka dvostrukom oporezivanju u slučaju gdje se vrijednost derivata (vezana iz više izvora, tzv 
underlying) trguje i oporezuje na promptnom tržištu u slučaju da se izvrši opcija. Umjesto oporezivanja 
nominalne vrijednosti, alternativni način oporezivanja derivata bi bio oporezivati samo stvarnu cijenu. 
U tom slučaju, smanjila bi se znatno porezna osnovica. Sveukupno gledajući, treba uzeti u obzir 
nekoliko stavaka prije određivanju precizne definicije porezne osnovice za oporezivanje financijskih 
derivata. 
 



Stope koje se predlažu: minimalna porezna stopa za oporezivanje trgovanja obveznicama i dionicama 
je 0,1% a za trgovanje derivatima 0,01%. Države članice mogu primijeniti i višu stopu. 
 
Rasprave između država članica: 
 
Zaključkom Predsjedništva Vijeća Europske unije (ECOFIN) od 22. lipnja 2012. utvrđeno je kako 
podrška prijedlogu Komisije poreza na financijske transakcije, nije jednoglasna.  Predsjedništvo je 
također istaknulo podršku znatnog broja delegacija za pojačanom suradnjom temeljem čl. 20. Ugovora 
o Europskoj uniji i čl. 326.-334. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, koja bi skupini država članica 
omogućila međusobni nastavak suradnje i angažiranje europskih institucija. Do sličnog je zaključka 
došlo i Europsko vijeće od 28.- 29. lipnja: "Kao što je naglašeno tijekom sastanka Vijeća od 22. lipnja 
2012., prijedlog za porez na financijske transakcije Vijeće neće usvojiti u razumnom roku, sukladno 
čemu će neke države članice pokrenuti zahtjev za pojačanom suradnjom u navedenom području s 
ciljem njegovog usvajanja do prosinca 2012. " 
 
U bližoj budućnosti, najmanje devet ili više država članica spremnih sudjelovati u pojačanoj suradnji, 
poduzeti će potrebne korake u tom pravcu. Komisija je izrazila želju za prioritetnim razmatranjem 
zahtjeva prema čl. 329. Tijekom sastanka Vijeća ECOFIN-a od 10. srpnja, istaknuto je kako se u bližoj 
budućnosti ne očekuje dobivanje jednoglasne potpore  Vijeća za načelo usklađenog poreza na 
financijske transakcije. 
 


