
Jednak status elektroničkih i papirnih računa od 01.01.2013. 

 
Europska komisija s 01. siječnjem usvaja nova pravila kojima će se pojednostaviti izdavanje računa, te 
dovesti u ravnopravan odnos papirnate i elektronske račune. Od 01. siječnja na snagu stupa Direktiva 
o administrativnoj suradnji u području oporezivanja, čija je najznačajnija novost ukidanje bankarske 
tajne. S 22. siječnjem 2013. Usvojen je sporazum o pojačanoj suradnji na području poreza na 
financijske transakcije kojem je dosad pristupilo 11 država članica.  
 

 Nova PDV pravila olakšavaju život poduzetnicima od 01. siječnja 2013. 

 
 
Od 01. siječnja 2013. stupaju na  snagu nova PDV pravila u Europskoj uniji koja će pojednostavniti 
život europskim tvrtkama. 
 
Elektronski računi će morati imati isti status kao i papirni računi, omogućujući tvrtkama odabiranje 
načina fakturiranja PDV računa koji im najbolje odgovara. Ovakvo bi rješenje tvrtkama moglo uštedjeti 
18 milijardi eura kroz manje administrativne troškove. 
 
Nadalje, zemljama članicama biti će dopušteno da malim poduzetnicima s godišnjim prometom 
manjim od 2 milijuna eura, ponude mogućnost vođenja računovodstva po načelu blagajne (eng. cash 
accounting). Sukladno tome, takvi  poduzetnici neće plaćati PDV sve do trenutka dok ga kupac ne 
podmiri, čime će se izbjeći gotovinski problemi s kojima se suočavaju takvi poduzetnici. 
 
"Ova nova PDV pravila odražavaju ono što je europskim tvrtkama danas potrebno, a to su 
jednostavnije procedure, smanjeni troškovi i podrška u primjeni rješenja koja najbolje odgovaraju 
njihovim potrebama", naglasio je Algirdas Šemeta, povjerenik za oporezivanje, carinu, borbu protiv 
prijevara i reviziju. 
 
Podloga  

 
Druga Direktiva o izdavanju računa s PDV-om usvojena je u srpnju 2010., te se mora primjenjivati u 
svim državama članicama s 1. siječnjem 2013. Cilj joj je pojednostavljenje pravila o izdavanju računa s 
PDV-om i  smanjenje troškova i prepreka za poduzetnike. 
 
Zajednička pravila propisana Direktivom omogućuju ravnopravan položaj elektronskih i papirnih 
računa, promičući na taj način izdavanje elektronskih računa. Državama članicama više neće biti 
dopušteno postavljanje preduvjeta za korištenje elektroničkih računa poput elektronskog potpisa, te će 
se dopustiti njihova elektronska pohrana. 
 
Osim toga, nova će pravila državama članicama omogućiti da male tvrtke s prometom manjim od 
2.000.000 eura prijave i plate obvezu PDV-a prilikom zaprimanja ili izvršenja plaćanja, te više neće 
plaćati PDV u vrijeme izdavanja računa. S obzirom na kašnjenja koja se pojavljuju između trenutka 
izdavanja računa kupcu i primitka uplate, to će posebice malim poduzetnicima olakšati novčane 
tijekove. 
 
Prenošenje pravila o izdavanju računa s PDV-om u svim državama članicama Europske unije također 
je ključna akcija u okrilju Digitalne agende za Europu. 
 
 

 Borba protiv utaje poreza: jača pravila u Europskoj uniji stupaju na snagu 1. siječnja  

 
Nova EU pravila kojima će se poboljšati sposobnost država članica za utvrđivanja i prikupljanja 
poreza, stupit će na snagu 1. siječnja 2013. Direktiva o administrativnoj suradnji na području 
oporezivanja postavlja temelj za jaču suradnju i povećanu razmjenu informacija između poreznih tijela 
u EU. Jedan od ključnih elemenata Direktive jest ukidanje bankarske tajne, odnosno država članica ne 
može odbiti davanje informacija drugoj zemlji članici samo iz razloga što takvu informaciju posjeduje 
financijska institucija. 
 
"Nova će pravila donijeti veću transparentnost, efikasniju razmjenu informacija i bližu suradnju kao 
temeljne alate za borbu protiv utaja poreza" naglasio je Algirdas Šemeta, povjerenik za poreze, carine, 



borbu protiv prijevara i reviziju. Direktiva propisuje praktične i učinkovite mjere za poboljšanje 
administrativne suradnje o poreznim pitanjima. Propisuje i uobičajene obrasce i procedure za 
razmjenu informacija koji će osigurati brži i učinkovitiji prijenos podataka između nacionalnih vlasti. 
Porezni službenici mogu se ovlastiti za sudjelovanje u upravno-istražnim radnjama  u drugoj državi 
članici. Službenici će također biti u mogućnosti zatražiti da njihovi porezni dokumenti i rješenja budu 
dostupni u drugim državama članicama. Direktiva je širokog opsega i obuhvaća sve poreze, osim onih 
već pokrivenih posebnim propisima EU, poput PDV-a i trošarina. 
 

 Značaj dogovora o pojačanoj suradnji u vezi s porezom na financijske transakcije 

Dogovor postignut 22. siječnja između 11 država članica u vezi primjene pojačane suradnje na 

području poreza na financijske transakcije, povjerenik Šemeta komentirao je slijedećim riječima: 

"Današnji sporazum označava ključnu prekretnicu za 11 država članica prema daljnjem napretku s 

harmoniziranim porezom na financijske transakcije. Radi se o prekretnici u poreznoj politici Europske 

unije, otvarajući put ambicioznijim državama članicama za napredak u poreznim dosjeima u 

slučajevima u  kojima nije moguće postići jednoglasnost. No članice koje žele napredovati i uviđaju 

koristi zajedničke suradnje u oporezivanju na EU razini, mogu postići takvu jednoglasnost, što je vrlo 

značajan i dobrodošao ishod.  

Današnji dan označava prekretnicu u globalnoj povijesti poreza, obzirom da se po prvi puta porez na 

financijske transakcije primjenjuje na regionalnoj razini.  

Države članice koje predstavljaju oko 2/3 BDP-a Europske unije zajedno će uvesti porez, odgovarajući 

tako na dugogodišnje zahtjeve svojih građana,te će na taj način utrti put drugima da učine isto. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akcijski plan za borbu protiv poreznih utaja i prijevara 

 
1. Uvod 
 
U akcijskom planu Komisija navodi prijedloge koji su već usvojeni u cilju borbe protiv poreznih utaja i 
prijevara kao i njihovo daljnje razvijanje i jačanje, nove prijedloge odnosno kratkoročne mjere koje je 
potrebno poduzeti u 2013. godini, srednjoročne mjere koje je potrebno provesti do 2014. godine te 
dugoročne mjere koje bi trebalo uzeti u obzir nakon 2014. godine. 
 
U akcijskom planu navode se konkretne i praktične mjere koje će pridonijeti svim državama članicama 
u borbi protiv poreznih utaja i prijevara. 
 
Tijek donošenja akcijskog plana 
 
- 02. ožujka 2012. Europsko vijeće poziva Vijeće EU i EK na brzo donošenje konkretnih mjera 
za borbu protiv porezne utaje i prijevara 
- 27. lipnja 2012. EK donosi priopćenje Europskom parlamentu i Vijeću o konkretnim mjerama u 
borbi protiv porezne utaje i prijevara uključujući odnose sa trećim državama 
- 06. prosinca 2012. priopćenje Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću- Akcijski plan 
za borbu protiv porezne utaje i prijevara 
-  
2. Unaprijediti postojeće instrumente i već usvojene prijedloge Komisije 
 
Glavni cilj je unaprijediti administrativnu suradnju između poreznih uprava država članica. 
 
2.1. Novi okvir za administrativnu suradnju 
 
U zadnje dvije godine na temelju prijedloga Komisije usvojen je niz zakonodavnih izmjena na području 
administrativne suradnje. Države članice dužne su osigurati potpunu i učinkovitu implementaciju i 
primjenu usvojenih instrumenata osobito na području razmijene informacija.  
 
2.2. Oporezivanje dohotka od kamata na štednju 
 
Velika većina država članica ocijenila je visoko prioritetnim usvajanje izmjena i dopuna Savings 
direktive predložene od strane EK u 2008. godini. Navedeni prijedlog osigurati će učinkovito 
oporezivanje dohotka od kamata na štednju. Očekuje se usvajanje prijedloga od strane Vijeća te 
davanje mandata Komisiji vezano za izmjene postojećih ugovora sa trećim državama. 
 
2.3. Nacrt Poreznog sporazuma o suradnji i suzbijanju prijevara 
 
Komisija poziva Vijeće na potpisivanje i zaključivanje nacrta Poreznog sporazuma o suradnji i 
suzbijanju prijevara između EU te država članica i Lihtenštajna koji je predstavljen Vijeću 2009. 
godine. Također poziva Vijeće na usvajanje nacrta mandata za otvaranje sličnih pregovora sa 4 
susjedne treće države. Cilj je osigurati iste instrumente u borbi protiv prijevara te visoke standarde i 
transparentnost kao i dostupnost instrumenata za razmjenu informacija u svim državama članicama. 
 
2.4. Brzi mehanizam za borbu protiv PDV prijevara 
 
Komisija je 31. srpnja 2012. predstavila prijedlog za usvajanje brzog mehanizama za borbu protiv PDV 
prijevara. Ukoliko prijedlog bude usvojen od strane Vijeća osigurati će brzo davanje ovlaštenja 
državama članicama za usvajanje privremenih izuzeća u cilju borbe protiv iznenadnih i masovnih 
poreznih prijevara koje utječu na veliki financijski gubitak.  
 
2.5. Mehanizam samozaračunavanja PDV-a (reverse charge mechanisam) 
 
Komisija je u 2009. godini predložila mogućnost primjene mehanizma samozaračunavanja PDV-a za 
one isporuke dobara i usluga koje su podložne utajama. Samo dio prijedloga koji se odnosi na emisiju 
stakleničkih plinova je usvojen. Umjesto usvajanja pojedinačnih izuzeća od PDV direktive, usvajanje 



konačnog prijedloga omogućilo bi državama članicama primjenu navedenog mehanizma pod istim 
uvjetima. 
 
2.6. EU PDV forum  
 
EU forum na temu PDV-a omogućava razvoj dijaloga na razini EU na temu PDV-a. Osim predstavnika 
poreznih uprava sudjeluje i privatni sektor te EK poziva države članice na još aktivnije uključivanje u 
navedeni dijalog. 
 
3. Novi prijedlozi Komisije 
 
Navedeni prijedlozi predstavljaju odgovor na utvrđene potrebe u dijelu provođenja koherentne politike 
vis-a-vis trećih država, kako bi se poboljšala razmjena informacija te borba protiv poreznih prijevara.  
 
3.1. Preporuke Komisije vezane za mjere kojima se nastoji potaknuti treće države na primjenu 
minimalnog standarda dobrog upravljanja u poreznim pitanjima 
 
Analiza trenutačne situacije pokazuje da države članice prepoznaju potencijalnu i trenutačnu štetu 
nastalu od strane jurisdikcija koje ne udovoljavaju minimalnima standardima dobrog upravljanja u 
poreznim pitanjima. To se najviše odnosi na države koje se smatraju poreznim oazama. Države 
članice imaju različiti pristup ovoj situaciji, a poslovni sektor često zloupotrebljava nespremnost 
pojedinih država u rješavanju takvih situacija. Zbog toga je Komisija  predložila usvajanje niza kriterija 
kako bi se identificirale treće države koje ne udovoljavaju minimalnim standardima dobrog upravljanja 
u poreznim pitanjima te usvajanje mjera prema kojima bi se identificirale treće države koje 
udovoljavaju ili ne određenim standardima ili se na to obvezuju. To uključuje sastavljanje moguće 
„crne liste“ , suspenzija ili sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili ponovno 
otvaranje pregovora. Nadalje, države članice trebaju razmotriti pružanje tehničke pomoći u vidu 
pružanja stručne pomoći jurisdikcijama koje su spremne uskladiti se sa standardima. Nakon usvajanja 
navedenih preporuka Komisija će svake 3 godine provoditi evaluaciju mjera poduzetih od strane 
država članica. 
 
3.2. Preporuke Komisije na području „agresivnog poreznog planiranja“ 
 
Porezni obveznici ponekad koriste različite složene ponekad i umjetno stvorene modele u poreznom 
planiranju kojima se iskorištava neusklađenost nacionalnih poreznih sustava. Na taj način određeni 
dio dohotka ostaje neoporezovan. Komisija predlaže zajedničke mjere u svim državama članicama 
kako bi se spriječio negativni učinak agresivnog poreznog planiranja od strane trgovačkih društava. 
Detaljnije, potiče se uključivanje specifičnih odredbi u ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 
kako bi se izbjeglo neoporezivanje te uvođenje općih pravila protiv izbjegavanja plaćanja poreza 
(general anti abuse rule).  
Slijedeće direktive već dopuštaju državama članicama primjenu pravila protiv izbjegavanja plaćanja 
poreza: Direktiva o zajedničkom sustavu oporezivanja isplate kamata i licenci između povezanih 
trgovačkih društava različitih država članica, Direktiva o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se 
primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica te Direktiva o zajedničkom 
sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanje, podjelu, prijenos imovine i zamjenu dionica u 
društvima iz različitih država članica. 
 
3.3. Stvaranje platforme za dobro upravljanje porezima 
 
Komisija planira uspostaviti platformu za dobro upravljanje porezima koja bi se sastojala od stručnjaka 
iz država članica te drugih zainteresiranih strana koje bi radile na usvajanju preporuka Komisije  na 
području „agresivnog poreznog planiranja“ i dobrog upravljanja u dijelu poreza.  
 
3.4. Poboljšanja na području izbjegavanja štetnog oporezivanja poslovanja  
 
Komisija naglašava važnost rasprava u kontekstu poštivanja Kodeksa o postupanju pri oporezivanju 
poslovanja (Code of Conduct for business taxation) kojim se suzbija nelojalna  porezna konkurencija i 
oporezivanje  trgovačkih društava nepravednim porezima. U zadnjih nekoliko godina otežan je 
napredak te postizanje opipljivih rezultata u kontekstu procijene učinaka poreznih mjera u okviru 
Kodeksa. Komisija poziva države članice na poboljšanje učinkovitosti u postizanju c iljeva Kodeksa. U 



sklopu radne grupe o Kodeksu trenutačno se raspravlja o pitanjima neusklađenosti gdje su potrebna 
brza rješenja za njihovo uklanjanje. Ukoliko se ne postigne brzi konsenzus za uklanjanje 
neusklađenosti u skladu sa jasnim rokovima Komisija je spremna poduzeti i zakonodavne mjere. U 
slučajevima kada postojeća direktiva daje na primjer mogućnost za  agresivno porezno planiranje 
Komisija će poduzeti mjere. Komisija će također pojačati mjere na području posebnih poreznih režima 
vezano za iseljenike i bogate pojedince koji su štetni za unutarnje tržište te smanjuju ukupne porezne 
prihode.  
Komisija nastavlja pružati podršku državama članicama vezano za poštivanje načela iz Kodeksa kojim 
se države članice EU obvezuju na ukidanje svih postojećih poreznih mjera koje dovode do štetne 
porezne konkurencije kao i suzdržavanje od uvođenja istih. 
 
 
 
3.5. EU portal-Jedinstveni porezni broj (Tax Identification Number-TIN on Europa) 
 
Novi instrument za poboljšanje administrativne suradnje na području izravnih poreza. 
Ispravna identifikacija poreznih obveznika vrlo je važna za razmjenu informacija između poreznih 
uprava. Web aplikacija „TIN on Europa“ pruža uvid u nacionalne porezne brojeve u državama 
članicama. Osobito je važna za financijske institucije koje na brz i jednostavan način mogu provjeriti 
porezni broj kada se radi o prekograničnim transakcijama. Navedena aplikacija slična je VIES sustavu. 
 
3.6. Standardni obrasci za razmjenu informacija na području oporezivanja 
 
Direktiva 2011/16/EU usvojena u veljači 2011. godine propisuje korištenje standardnih e-obrazaca za 
razmjenu informacija na zahtjev, spontanu razmjenu informacija te razmjenu upravnih obavijesti. 
Komisija je usvojila implementacijsku uredbu kojom se omogućava primjena navedenih e-obrazaca 
kojom će se unaprijediti efikasnost u razmijeni informacija. Komisija je također razvila IT aplikaciju na 
svim jezicima EU te je u primjeni od siječnja 2013. 
 
3.7. Denaturirani alkohol 
 
Sprječavanje prijevara u dijelu denaturiranog alkohola te smanjenje administrativnog opterećenja, 
troškova proizvodnje i bolji pristup tržištu za proizvođače denaturiranog alkohola.  
 
4. Buduće mjere i radnje  
 
4.1. Kratkoročne mjere u 2013. 
 
4.1.1.  Smanjiti neusklađenosti te izbjegavanje plaćanja poreza 
 
Zakonodavna izmjena Direktive o zajedničkom sustavu oporezivanja koja se primjenjuje na matična 
društva i društva kćeri iz različitih država članica. Cilj izmjena je spriječiti dvostruko neoporezivanje na 
području hibridnih zajmova. Nadalje, Komisija će revidirati odredbe Direktive o zajedničkom sustavu 
oporezivanja isplate kamata i licenci između povezanih trgovačkih društava različitih država članica 
kao i Direktive o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanje, podjelu, prijenos 
imovine i zamjenu dionica u društvima iz različitih država članica. 
 
4.1.2. Promovirati EU standarde, instrumente i alate 
 
Komisija će i dalje podupirati automatsku razmjenu informacija kao budući europski i međunarodni 
standard za transparentnost i razmjenu informacija o poreznim pitanjima. U tom kontekstu promovirati 
će se korištenje IT alata koje je razvila Komisija. Trenutačno se radi na razvoju IT formata propisanih 
Direktivom 2011/16/EU. Komisija nastavlja suradnju sa OECD-om u dijelu razvoja e-obrazaca. 
 
 
 
 
4.1.3. Unaprijediti naplatu poreza- Europski kodeks o postupanju prema poreznim obveznicima 
 



Kako bi se poboljšala naplata poreza te dobrovoljno izvršenje porezne obveze Komisija će prikupiti 
najbolje prakse europskih poreznih uprava kako bi se izradio kodeks u cilju jačanja suradnje, jačanja 
povjerenja između poreznih administracija i poreznih obveznika, transparentnost vezana za prava i 
obveze poreznih obveznika te poticanje uslužno orijentiranog pristupa prema poreznom obvezniku. 
Početkom 2013. Komisija će pokrenuti javne konzultacije. Prihvaćanjem navedenog kodeksa o 
postupanju prema poreznim obveznicima od strane svih država članica pridonijeti će boljoj naplati 
poreza. 
 
4.1.4. Unaprijediti upravljanje poreznim prihodima-suradnja sa drugim tijelima 
 
Jačati suradnju između nadležnih tijela kako na nacionalnoj razini tako i sa tijelima EU. Suradnja je 
važna u cilju borbe protiv poreznih prijevara, utaja i kriminala. EUROPOL može imati važnu ulogu u 
poboljšanju razmijene informacija na način da doprinosi otkrivanju kriminalnih grupa.  
Komisija je u fazi prijedloga izmjene Treće Direktive o sprječavanju pranja novca koja će olakšati 
suradnju između poreznih administracija te pravosudnih i financijskih tijela kako bi se borila protiv 
ozbiljne povrede poreznih zakona. Komisija također ima u planu izraditi prijedlog Direktive o borbi 
protiv pranja novaca u 2013. godini. 
 
4.1.5. Jačanje administrativne suradnje 
 
Potiče se države na provođenje istovremenih nadzora u više država članica te prisutnost poreznih 
inspektora u postupku nadzora u drugoj državi članici. Države članice moraju osigurati na nacionalnoj 
razini da se takve vrste nadzora odvijaju neometano tj. da nema zakonodavnih prepreka. 
 
4.1.6. Mjere usmjerene prema trećim državama 
 
Nekoliko država članica naglasilo je potrebu za uvođenjem već postojećih instrumenata u svrhu 
administrativne suradnje i sa trećim državama. U nedostatku učinkovite administrativne suradnje 
između poreznih uprava kada se radi o trećim državama dolazi do čestih prijevara i fiktivnih 
transakcija. Komisija smatra da je Vijeće potrebno odobriti početak pregovora sa trećim državama za 
sklapanje bilateralnih ugovora na području PDV-a. Takav prijedlog za odobravanje početka pregovora 
očekuje se u 2013. godini. 
 
5. Srednjoročne mjere do 2014. godine 
 
5.1. Jačanje razmijene informacija-razvoj IT alata za automatsku razmjenu informacija 
 
Temeljem Direktive 2011/16/EU radi se na izradi novih obrazaca za automatsku razmjenu  informacija 
za dohodak od rada, primitke članova upravnog ili nadzornog odbora, premije osiguranja koje nisu 
obuhvaćene drugim Direktivama, mirovine, vlasništvo ili dohodak od nepokretne imovine. Komisija će 
izraditi prijedlog za razmjenu informacija putem obrazaca  i za ostale vrste dohotka koje nisu 
obuhvaćene navedenom direktivom,  a primjena će biti na dobrovoljnoj bazi. 
 
5.2. Korištenje EU poreznog broja (TIN) 
 
Porezni broj smatra se najboljim sredstvom za identifikaciju poreznih obveznika kod automatske 
razmijene informacija. Nacionalni porezni brojevi sastavljani su prema nacionalnim pravilima koja se 
razlikuju od države do države što otežava financijskim institucijama i ostalim trećim stranama ispravno 
utvrđivanje poreznog broja te razmjenu sa poreznim upravama. Stvaranje jedinstvenog EU poreznog 
broja (EU TIN) moglo bi pridonijeti prevladavanju trenutačnih prepreka u ispravnoj identifikaciji 
poreznih obveznika uključenih u prekogranične transakcije. Dalje je potrebno istražiti da li će to biti 
jedan jedinstveni broj ili će funkcionirati kao dodatni porezni broj uz postojeće nacionalne brojeve. Prvi 
korak je uspostava „TIN on Europa“ portala gdje će se moći provjeriti svi nacionalni porezni brojevi, a 
druga je faza javne konzultacije vezano za prijedlog zakona za uvođenje jedinstvenog broja. 
 
5.3. Racionalizacija IT instrumenata 
 
Komisija razmišlja o smanjenju IT troškova za države članice u dijelu administrativne suradnje i 
razmijene informacija razvojem centralnog IT rješenja. 
 



5.4. Borba protiv porezne evazije i poreznih prijevara 
 
Vodiči za praćenje traga novca 
 
Pojedine države članice već imaju posebne financijske jedinice za praćenje traga novca te u skladu sa 
time Komisija će razviti zajedničku metodologiju i vodiče kako bi se poboljšao pristup informacijama o 
tijeku novca poreznim upravama npr. kreditne kartice, offshore računi. 
 
Unaprijediti tehnike upravljanja rizicima kao i upravljanje naplatom poreza. 
 
Risk Management Platforma uspostavljana je 2007. u sklopu FISCALIS programa. U sklopu navedene 
platforme razvija se strateški plan koji ima za cilj unaprijediti naplatu poreza te smanjiti utaje i 
poboljšati suradnju između poreznih uprava. 
 
EUROFISC mreža 
 
EUROFISC mreža odnosi se na brzu razmjenu informacija između država članica na području PDV-a 
te se razmišlja o proširenju ovakvog oblika suradnje i na izravne poreze.  
 
One-stop-shop pristup poreznim obveznicima u svim državama članicama 
 
U svakoj državi članici potrebno je uspostaviti one-stop-shop pristup kako bi sve informacije na 
jednom mjestu bile dostupne poreznim obveznicima, uključujući i nerezidentne, a sve u cilju bolje 
naplate poreza. Na tu temu u prosincu je održana FISCALIS radionica te je u pripremi zajednička 
metodologija i vodiči od strane Komisije.  
 
 
Razvijati motivaciju i dobrovoljno sudjelovanje država članica u razvoju zajedničkih programa 
 
Razvoj zajedničkih metodologija i vodiča na području obrazovanja, mogućnosti opće primjene 
uvođenja  unaprijed popunjenih poreznih prijava, personalizacija Internet stranica itd. 
 
Razvoj poreznog web portala 
 
Unaprjeđenje „Tax on Europa“ portala kako bi se poboljšala dostupnost informacija o porezima u 
državama članicama. 
 
Prijedlog usklađenja upravnih i kaznenih sankcija 
 
Komisija će istražiti mogućnost usklađenja pojedinih definicija poreznih prekršaja uključujući upravne i 
kriminalne sankcije za sve vrste poreza. Komisija je nedavno predložila Kazneni zakon kako bi se 
unaprijedila borba protiv utaja poreza koja utječe na EU financijske interese. Vrlo je važno da sve 
mjere na ovom području budu usklađene sa sličnim mjerama na drugim područjima EU 
zakonodavstva. 
 
Standardni EU format u svrhu poreznog nadzora (SAF-T) 
 
SAF-T je standardna datoteka koja omogućava jednostavno ekstrahirane podataka odnosno 
računovodstvenih evidencija u čitljivom obliku neovisno od knjigovodstvenog programa koju koristi 
porezni obveznik. Uvođenje takve standardne datoteke nastoji se olakšati provođenje elektroničkog 
nadzora kod poreznih obveznika koji koriste različite knjigovodstvene programe. 
 
Dugoročne mjere nakon 2014. 
 
Navedene dugoročne mjere nisu trenutačno prioritet, ali ih svakako treba uzeti u obzir: uvođenje 
zajedničkog nadzora u državama članicama, pristup nacionalnim poreznim bazama za sve države 
članice, jedinstveni pravni instrument za administrativnu suradnju koji obuhvaća sve poreze.  
 
Zaključak 
 



Porezna utaje i prijevare predstavljaju problem koji zahtjeva koordinirani pristup. Posebna pažnja treba 
biti usmjerena na problem agresivnog poreznog planiranja. Sve su to globalni izazovi s kojima se 
država članica pojedinačno ne može nositi. Kako bi se osiguralo provođenje navedenih mjera Komisija 
će provoditi monitoring te će se o mjerama raspravljati u okviru odbora i radnih grupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


