
Oporezivanje financijskog sektora 
 
 

Europska komisija je 28. rujna 2011. godine, 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 prijedloga: 
 

- oporezivanje financijskog sektora moglo bi pridonijeti povećanju učinkovitosti i stabilnosti 
financijskih tržišta te smanjenju njihove promjenjivosti kao i štetnih posljedica pretjeranog preuzimanja 
rizika. 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. 
 

- 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. 
 

- 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. 
 
 
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. 
 
 
Trenutačna situacija 
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. 2012. godine na jesen 11 
država članica (Njemačka, Francuska, Španjolska, Italija, Belgija, Austrija, Portugal, Grčka, Estonija, 
Slovačka, Slovenija) Komisiji je podnijelo zahtjeve za pokretanje pojačane suradnje. Slijedom toga 
Komisija je izradila prijedlog za odobrenje pojačane suradnje. Europski parlament dao je suglasnost u 
prosincu 2012. a Vijeće je donijelo odluku o odobrenju pojačane suradnje u siječnju 2013. Komisija je 
u veljači 2013. izradila prijedlog Direktive Vijeća o provedbi pojačane suradnje u području FTT-a.  
 
Ujedinjena Kraljevina pokrenula je u travnju 2013. pravni postupak pred Europskim sudom tražeći 
poništenje Odluke Vijeća o odobrenju pojačane suradnje u vezi s FTT-om, bez da to ima suspenzivni 
učinak na vijećanja Vijeća. Presuda Suda izdana je 30. travnja 2014.  
 
Tijekom litavskog predsjedništva, u prosincu 2013., dovršeno je prvo tehničko čitanje prijedloga. 
Pravna služba Vijeća dala je pravno mišljenje u vezi s člankom 4. stavkom 1. točkom (f) Direktive.  
 
Tijekom grčkog predsjedništva održana su dva sastanka radne skupine Vijeća s ciljem pojašnjavanja 
važnih aspekta uvođenja poreza i nastavljanja rasprava kako bi se postigao kompromis koji bi bio 
prihvatljiv svim državama članicama koje sudjeluju te koji bi uzeo u obzir izraženu zabrinutost država 
članica koje ne sudjeluju. 
 
Prije svega razmatran je međusobni utjecaj prijedloga Direktive o FTT-u i trenutačne reforme 
regulatornog pravnog okvira financijskog sektora. U tom je kontekstu predočen kratki pregled važećeg 
zakonodavnog regulatornog okvira za financijske instrumente i infrastrukturu (u vezi s tržištima 
vrijednosnih papira i izvedenica, središnjim poravnanjem i središnjim depozitorijima vrijednosnih 
papira), kao i relevantnih prijedloga koji su razmatrani u Vijeću, s ciljem raspravljanja o opcijama 
formiranja i provedbe FTT-a. Tako je napomenuto da bi se zahtjevi za izvješćivanje o transakcijama, 
čuvanje podataka i provjera ispravnog povrata poreza za potrebe FTT-a mogli oslanjati na već 
postojeće infrastrukture i sustave za regulatorni okvir financijskog sektora kako bi se poboljšala 
isplativost i osigurala učinkovita primjena i ubiranje poreza. To se osobito odnosi na izvanburzovne 
izvedenice. 
 
Dodatno, predstavnici Europske središnje banke razjasnili su različite aspekte monetarne politike 
Eurosustava i mogući međusobni utjecaj u odnosu na FTT, uključujući posebne aspekte kratkoročnih 
financijskih instrumenata koje bi se moglo uzeti u obzir u konačnom formiranju poreza.  
 
Kako bi se odredile opcije i objasnio kompromis u vezi s glavnim elementima formiranja poreza, 
predsjedništvo je navelo teme za daljnju raspravu na temelju napomene predsjedništva. Napomena je 
bila usmjerena na istraživanje mogućnosti postupnog uvođenja poreza i navela je različite opcije u 
odnosu na područje primjene i teritorijalnu primjenu poreza. Ispitani su različiti postupovni aspekti 
moguće postupne primjene te je o njima raspravljano, uključujući i s pravnog stajališta. Primljena je na 
znanje potreba za daljnjim radom kako bi se pružile podrobne i kvantificirane informacije o očekivanim 
prihodima u odnosu na različite opcije. Dodatno je navedeno da će pojedinim državama članicama biti 
dopušteno da, ako žele, uvedu poreze na druge proizvode koji nisu od početka uključeni u postupnu 
provedbu, kao na primjer trgovanje instrumentima s fiksnim prinosom. Uz to, raspravljalo se o 
uključivanju promptnih valutnih transakcija u područje primjene ovog prijedloga. Pravna služba Vijeća 
izdala je pravno mišljenje za ovaj predmet. Predsjedništvo je svjesno brojnih drugih pitanja o kojima je 
naknadno potrebna daljnja rasprava (uključujući horizontalna i pravna pitanja poput upućivanja na 
druge pravne akte i delegirane akte).  
 
Završno se raspravljalo o tehničkim pitanjima koja se odnose na definicije i područje primjene 
prijedloga Direktive. Na temelju tih rasprava grčko je predsjedništvo podnijelo kompromisni prijedlog u 
vezi s člankom 2. o definicijama i člankom 3. o području primjene poreza. 
 
Tijekom tih rasprava održanih pod grčkim predsjedništvom, nekoliko država članica koje ne sudjeluju u 
pojačanoj suradnji raspravljalo je protiv načela FTT-a široke osnove. Nadalje je izražena zabrinutost u 
vezi s mogućim gospodarskim posljedicama i pravnim pitanjima koja se odnose na uvođenje FTT-a, 
kao i potencijalne troškove naplate koji bi opteretili države članice koje ne sudjeluju. K tome, više 
država članica koje ne sudjeluju zatražilo je da se brojni subjekti i vrste transakcija isključe iz područja 
primjene ovog poreza.  
 



Predsjedništvo napominje da su s obzirom na dosadašnje rasprave države članice koje sudjeluju 
ponovile svoju spremnost uvođenja usklađenog FTT-a koji bi se trebao temeljiti, kao što je navedeno u 
njihovim pismima za odobravanje pojačane suradnje, na području primjene i ciljevima početnog 
prijedloga Komisije uz sprečavanje utaje poreza, narušavanje tržišnog natjecanja i prijenose na druga 
područja nadležnosti. Istovremeno, predsjedništvo smatra da bi se mogao postići napredak uz 
nastavak rada na postupnom uvođenju poreza, kako bi se upoznalo s novim usklađenim okvirom i 
posebno njegovim gospodarskim utjecajem, prije širenja područja primjene. U tom kontekstu moglo bi 
se razmotriti da se rad na postupnoj provedbi usmjeri na oporezivanje dionica i izvedenica.  
 
Radna skupina Vijeća na visokoj razini za poreznu politiku raspravljala je o trenutačnoj situaciji u vezi 
s FTT-om 14. travnja 2014., a Coreper 30. travnja 2014. 


