
Globalni standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima 

Temeljem jedinstvenog globalnog standarda objavljenog 13. veljače nadležna tijela država 
dobivaju informacije od svojih financijskih institucija koje zatim automatski razmjenjuju s 
nadležnim tijelima ostalih država na godišnjoj razini. Njime su utvrđene informacije o 
financijskim računima koje se razmjenjuju, financijske institucije koje su u obvezi 
izvješćivanja,  različite vrste računa i poreznih obveznika, kao i zajednički postupci dubinske 
analize kojih se pridržavaju financijske institucije. Globalni standard se sastoji od dva dijela: 
a) Standard zajedničkog izvješćivanja (Common reporting and due dillegence standards, 
dalje u tekstu:CRS), koji sadrži pravila izvješćivanja i dubinske analize koja će se nametnuti 
financijskim institucijama; i b) Model Sporazuma između nadležnih tijela (Model Competent 
Authority Agreement, dalje u tekstu: CAA), koji sadrži detaljna pravila za razmjenu 
informacija. 

Novi Standard se nastavlja na raniji rad OECD-a u području automatske razmjene 
informacija. On objedinjuje napredak postignut unutar Europske unije s globalnim 
standardom za sprečavanje pranja novca i međudržavnom primjenom Američkog Zakona o 
dostavljanju podataka o nerezidentnim računima (U.S. Foreign Account Tax Compliance Act 
- FATCA) koji je uvelike pridonio razvoju automatske razmjene informacija u multilateralnom 
kontekstu. 

CRS će biti potrebno prenijeti u domaće zakonodavstvo, dok se CAA može primijeniti unutar 
postojećih pravnih okvira kao što je članak 6. Multilateralne konvencije o administrativnoj 
suradnji u porezne svrhe ili ekvivalentu članka 26. u dvostranim poreznim ugovorima. Prije 
pristupanja uzajamnom sporazumu o automatskoj razmjeni informacija s drugom državom, 
bitno je da država koja prima informacije ima pravni okvir i administrativne kapacitete te 
ustanovljene procese koji osiguravaju tajnost primljenih  informacija i da se takve informacije 
koriste samo u svrhe određene instrumentom. Kada to nije slučaj, automatska razmjena biti 
će „neprimjerena“. 

1.  Slijedeći koraci 

Standard će biti upotpunjen s detaljnim komentarom kao i s tehničkim rješenjima. Komentar 
CRS i CAA osmišljen je kako bi omogućio dosljednu primjenu i rad standarda.  Tehnička 
rješenja obuhvaćaju IT okvir, osobito predstavljanje informacija (uključujući i uputu za 
korisnike) i standarde sigurnog prijenosa informacija. 

U isto vrijeme, države će morati izmijeniti svoje domaće zakone kako bi usvojile CRS, sklopiti 
CAA s ostalim sudjelujućim državama (temeljeno na modelu CAA) i omogućiti svojim 
financijskim institucijama da provedu potrebne izmjene IT sustava za primjenu CRS. Isto 
tako trebati će omogućiti provedbu potrebnih administrativnih postupaka i uspostavu IT 
sustava za razmjenu informacija s drugim sudjelujućim državama te obradu informacija koje 
će primati od drugih država u sklopu standarda. 

2.  Pravni temelj     

Postoje različiti pravni okviri za automatsku razmjenu informacija. Premda dvostrani porezni 
ugovori omogućuju takvu razmjenu temeljem članka 26. OECD-ovog Modela  ugovora o 
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, možda bi bilo učinkovitije uspostaviti automatsku 
razmjenu informacija kroz multilateralni instrument za razmjenu informacija. 



Multilateralna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, kako je 
izmijenjena u 2011., je upravo takav instrument. Ona omogućuje sve oblike administrativne 
suradnje između država, sadrži stroga pravila o tajnosti i pravilnoj upotrebi, i omogućuje 
automatsku razmjenu informacija. 

Automatska razmjena informacija na temelju Multilateralne konvencije zahtijeva poseban 
sporazum između nadležnih tijela ugovornih stranaka, koji može biti u sklopljen između dvije 
ili više država omogućujući na taj način jedan sporazum s dvije ili više ugovornih strana (dok 
bi se automatska razmjena uvijek provodila na bilateralnoj razini). Takav sporazum bi 
pokrenuo automatsku razmjenu informacija između sudjelujućih država, pobliže bi odredio 
informacije koje  će se razmjenjivati te bi se isto tako bavio praktičnim pitanjima kao što su 
rokovi i format razmjene.  

Multilateralna konvencija trenutno predstavlja pravi globalni standard. Nakon nedavno 
održane svečanosti potpisivanja u Indoneziji, Konvencija trenutno broji 64 potpisnika, 
uključujući države G20 kao i 13 zakonodavstava koja su obuhvaćena po principu pridruženih 
područja. Ostale države su izrazile interes za pristupanje Konvenciji, uključujući Azerbajdžan, 
Keniju i Mauricijus, te se očekuju daljnja potpisivanja u bliskoj budućnosti. Republika 
Hrvatska je potpisala Konvenciju 11. listopada 2013. te će stupiti na snagu od 01. lipnja 
2014.   

3.  Politička potpora standardu 

Postoji snažna potpora radu OECD-a od strane EU, G8 i G20. Predsjedništvo G8 zatražilo je 
izvješće od OECD-a kako bi analiziralo način na koji bi države mogle iskoristiti postojeći 
razvoj za primjenu automatske razmjene u multilateralnom kontekstu a koji je u potpunosti 
predstavljen od strane čelnika G8  na njihovom sastanku u Lough Erne. Predsjednik 
Europske komisije je, 15. travnja 2013. u svom obraćanju na Općoj skupštini Ujedinjenih 
naroda, izrazio snažnu potporu Europske unije OECD-ovom radu na automatskoj razmjeni 
informacija. Nadalje, Vijeće EU je 22. svibnja jednoglasno odlučilo dati prioritet radu na 
proširenju automatske razmjene informacija na EU i globalnoj razini te je pozdravilo trenutne 
napore G8, G20 i OECD-a učinjene u cilju razvoja globalnog standarda. Čelnici G20 su na 
sastanku u St. Petersburgu u Rusiji u rujnu 2013. u potpunosti podržali OECD-ov prijedlog za 
uspostavljanje globalnog modela za automatsku razmjenu informacija te su pozvali OECD  
da u  zajedničkoj suradnji s državama G20 predstave novog jedinstvenog standarda za 
automatsku razmjenu informacija na sastanku ministara financija G20 i guvernera središnjih 
banaka u veljači 2014. 

4.  EU razvoj 

Unutar Europske unije države članice automatski razmjenjuju informacije o dohotku od 
kamata na štednju u sklopu Direktive Vijeća 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamata 
na štednju. Jedino Luksemburg i Austrija još uvijek koriste mogućnost obračunavanja poreza 
po odbitku umjesto razmjene informacija tijekom prijelaznog razdoblja. U međuvremenu, 
Luksemburg je 10. travnja donio odluku  da će od 01. siječnja 2015. godine započeti s 
automatskom razmjenom informacija o dohotku od kamata na štednju (na temelju Europske 
Direktive o oporezivanju dohotka od kamata na štednju  koja je trenutno na snazi). Austrija 
još uvijek razmatra tu mogućnost, ali je naznačila volju za pregovorima na tragu odluke koju 
je donio Luksemburg. 



Od 01. siječnja 2015. započinje s primjenom Direktiva o administrativnoj suradnji u području 
oporezivanja u dijelu koji se odnosi na automatsku razmjenu informacija o pet kategorija 
dohotka i kapitala temeljena na raspoloživim informacijama (dohodak od nesamostalnog 
rada, naknade članovima uprave, proizvodi životnog osiguranja koji nisu obuhvaćeni drugim 
Direktivama, mirovine, vlasništvo nekretnina i dohodak od nekretnina).    

Europska komisija je, 12. lipnja, usvojila zakonski prijedlog za proširenje djelokruga Direktive 
2011/16/EU o administrativnoj suradnji u dijelu koji se odnosi na automatsku razmjenu 
informacija na nove stavke kao što su dividende, kapitalni dobici, stanje na računu. 


