
Aktualne inicijative EU zakonodavstva za izravne 
poreze 

 

 

1. Uvod 

Porezna pitanja su tijekom prijašnjih godina, kako na Europskoj razini tako i globalno, 
poprimila znatno veći politički značaj nego prije. Povećani interes oko poreznih pitanja 
pomogao je u postizanju značajnog napretka u broju zakonodavnih inicijativa, da ne 
spomenemo da su porezna pitanja postala sastavni dio procesa Europskog semestra. U 
kontekstu ovoga razvoja  inicijative poreznih politika koje su u tijeku nisu samo brojne i 
značajne u smislu njihovog sadržaja nego su, u mnogim slučajevima, i usko međusobno 
povezane. 

Povećani politički interes za porezna pitanja vidljiv je i u izvještaju s ECOFIN-a iz prosinca 
2013 i u zaključcima Europskog vijeća. Iz tih dokumenata vidljivo je da unatoč dosadašnjem 
napretku ostalo još dosta nedovršenog posla i da je još uvijek prerano za čestitanje na dobro 
obavljenom poslu.  

2. Europski semestar 

Svake godine u listopadu/studenom, Komisija započinje Europski semestar s objavom 
Pregleda godišnjeg rasta (Annual Growth Survey- AGS), dokumenta koji definira ekonomsko 
okruženje za nadolazeću godinu i identificira skup zajedničkih ciljeva ekonomske politike za 
EU. 

Ove godine AGS predstavlja skup prioriteta povezanih s poreznom politikom: 

• Proširenje porezne osnovice i uklanjanje „loših“ poreznih oslobođenja. Prebacivanje 
poreznog opterećenja s rada – osobito za nisko obrazovane i mlade radnike – na 
porezne osnovice vezane za potrošnju, imovinu i zagađenje. 

• Smanjiti subvencije za zaštitu okoliša 
• Povećati ispunjenje poreznih obveza kroz borbu protiv porezne prijevare i utaje, 

koordinirane aktivnosti u sprječavanju agresivnog poreznog planiranja i poreznih 
oaza, kroz osiguravanje veće učinkovitosti porezne uprave i pojednostavljenje 
postupaka pri ispunjavanju poreznih obveza. 

• Preispitivanje poreznih sustava 

Prioriteti su usklađeni s prošlogodišnjim preporukama s osobitim naglaskom na važnost  
povećanja ispunjenja poreznih obveza. Uključuje po prvi puta izričitu preporuku za mjere u 
borbi protiv agresivnog poreznog planiranja i poreznih  oaza te naglašava važnost suradnje 
između poreznih uprava u borbi protiv porezne prijevare i utaje. U dodatku je posebno 
naglašena potreba za proširenjem porezne osnovice, radije nego podizanje poreznih stopa 
(osobito stopa PDV-a). 

 



 

3. Trenutne zakonodavne inicijative  

3.1. Administrativna suradnja 

3.1.1  Direktiva o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata  

Unatoč tome što je Vijeće savladalo dugogodišnje poteškoće oko uvjeta tijekom 
pregovaračkog mandata za nove Sporazume o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog 
u obliku kamata s trećim državama, države članice  nisu bile u stanju ispuniti rok postavljen 
od strane Europskog vijeća za usvajanje izmijenjene Direktive o oporezivanju dohotka od 
štednje isplaćenog u obliku kamata u prosincu 2013. Međutim, Europsko vijeće je postavilo 
novi rok (do ožujka 2014). 

Izazov je ispuniti rok u ožujku i nakon toga uskladiti izvješća koja se podnose u skladu s 
Direktivom o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata s izvješćima 
prema globalnom standardu koji je u nastajanju na OECD/G20 razini a sve u cilju osiguranja 
usklađenog postupka provedbe i izbjegavanje stvaranja nepotrebnih tereta za financijske 
posrednike. Kako bi se postigla ta neophodna usklađenost, EU mora nastaviti s aktivnim 
sudjelovanjem na OECD razini. 

Rezultat koji se želi postići je poboljšani sustav razmjene informacija unutar EU, dopunjen 
nizom Sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata, kako s 
europskim trećim državama tako i s ovisnim i pridruženim teritorijima. Dok napredak na EU 
razini nedvojbeno pridonosi sklapanju novih Sporazuma o oporezivanju dohotka od štednje 
isplaćenog u obliku kamata s europskim trećim državama, već sada je jasno da su treće 
države prepoznale globalni impuls za stvaranje viših standarda u razmjeni informacija i EU bi 
trebala iskoristiti taj trenutak kako bi postigla željeni cilj. Sklapanje Sporazuma na EU-razini s 
ne europskim državama može se najbolje postići stvaranjem ujednačenog stava EU oko 
poreznih i ne poreznih pitanja i kroz pružanje podrške međunarodnom impulsu koji ima za cilj 
sprječavanje poreznih prijevara.  

 

3.1.2  Direktiva o administrativnoj suradnji 

Cilj Direktive iz 2011. bio je nadopuniti postojeću automatsku razmjenu informacija u porezne 
svrhe na području EU. U svijetlu razvoja na OECD/G20 razini, prijedlog izmjene iz lipnja 
2013. olakšati će  državama članicama primjenu globalnog standarda koji je u nastajanju, 
pružajući im pravnu osnovu na temelju koje će države članice razmjenjivati informacije. 

Kako bi ispunila svoju obvezu primjene jedinstvenog globalnog standarda, EU mora nastaviti 
s uklanjanjem prepreka koje nastaju pri usklađivanju. Mora zadržati svoj utjecaj na OECD 
razini, kako bi promicala najbolju praksu, uzimajući u obzir potrebe i standarde EU. 
Maksimalnu korist treba izvući iz iskustava EU u razmjeni informacija i iz postojećih sustava.  

EU će isto tako koristiti izmjene  Direktive o administrativnoj suradnji kako bi osigurala 
usklađenost između izmijenjene Direktive o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u 
obliku kamata i globalnog standarda. 



3.2.  Porez na dobit   

3.2.1  Direktiva o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit 

Prvo čitanje prijedloga Direktive završeno je u prosincu 2012. pod ciparskim predsjedanjem. 
Irsko predsjedništvo održalo je sastanak Radne skupine za porezna pitanja u Vijeću 15. 
siječnja 2013. Zatim su uslijedili bilateralni sastanci sa svim državama članicama u veljači i 
nakon toga, održat će se  sastanak Radne skupine visoke razine 13. ožujka. Rezultat ovih 
razgovora bile su smjernice za budući rad koji se ima obaviti u Radnim grupama Vijeća te 
usuglašeni tekst Predsjedništva o određenim stajalištima oko  porezne osnovice.  

Komisija usko surađuje s grčkim predsjedništvom oko pripreme materijala za sastanke na 
temu Direktive o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit u prvoj polovici 2014. Na 
prvom sastanku pod grčkim predsjedanjem održanog 7. siječnja 2014. raspravljalo se o šest 
točaka na temu posebne porezne osnovice. Također na ovom sastanku nije zabilježen 
značajni napredak u približavanju različitih nacionalnih stajališta oko tehničkih pitanja o 
kojima se raspravljalo.  Međutim, kako se sada čini, unatoč izostanku napretka, neke su se 
sličnosti u stajalištima počele pojavljivati. 

 

3.2.2  Direktiva o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična 
društva i povezana društva iz različitih država članica 

Kao nastavak na Akcijski plan za borbu protiv porezne prijevare i utaje od 6. prosinca 2012., 
Komisija je dala 25. studenog 2013. prijedlog izmjene Direktive o zajedničkom sustavu 
oporezivanja koji se primjenjuje ne matične društva i povezana društva iz različitih država 
članica (COM (213) 814). Izmjene se odnose na: 

• uklanjanje praznina u postojećoj Direktivi koja se odnose na hibridne zajmove, na 
način da se u  Direktivu ugrade smjernice za hibridne zajmove koje su usuglašene  
na grupi za Kodeks o ponašanju pri oporezivanju poslovanja u 2010., i 

• uvođenje u Direktivu zajedničke obvezujuće odredbe za sprečavanje zlouporabe 
donesene u skladu s Općim pravilima protiv izbjegavanja plaćanja poreza sadržanih 
u Preporukama protiv agresivnog poreznog planiranja  ali usklađene s posebnim 
oblicima transakcija obuhvaćenih Direktivom. 

Prijedlog izmjene je po prvi puta raspravljen pod grčkim predsjedanjem u Vijeću 10. siječnja 
2014. Rezultat sastanka je opća podršku država članica predloženim izmjenama koje se 
odnose na hibridne zajmove. Unatoč tome, države članice nisu sklone uvođenju obvezujuće 
zajedničke odredbe za sprečavanje zlouporabe u Direktivu: neke države članice su protiv, u 
načelu, bilo kakovog usklađenja odredbi za sprečavanje zlouporabe, dok ostale mogu 
prihvatiti zajedničke odredbe za sprečavanje zlouporabe ali samo kao  minimalni standard  
(države članice žele zadržati mogućnost da imaju strože nacionalne odredbe za sprečavanje 
zlouporabe primjenjive na Direktivu) i uz revidiranje teksta.  


