
 
TALIJANSKO PREDSJEDANJE VIJEĆEM EU 1.7.-31.12.2014. 
 
 
 
Postignuća u području  porezne politike  

Tijekom talijanskog predsjedanja Vijećem u šestomjesečnom razdoblju,  u okviru zajedničke 
porezne politike u nastavku dajemo pregled rezultata rada na poreznim dosjeima.  
 

1. Izmjena Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području poreza 
(uvođenje automatske razmjene informacija),  

 
Europska komisija (Komisija) je u drugoj polovici 2013. godine predstavila Vijeću EU 
prijedlog izmjene Direktive 2011/16/EU. Cilj izmjena postojeće Direktive o administrativnoj 
suradnji u području poreza jest unaprijediti i proširiti automatsku razmjenu informacija u 
području izravnog oporezivanja na još neke izvore dohotka (dividende, kapitalne dobitke). U 
svjetlu zbivanja glede potpisivanja američkog zakona  FATCA-e (radi razmjene  informacija 
o financijskim računima) te s obzirom na razvoj zbivanja na OECD/G20 razini, na razini EU 
nastojalo se izmijeniti prijedlog Direktive 2011/16/EU iz lipnja 2013. godine čime bi se 
državama članicama olakšala implementacija novog globalnog standarda na osnovu 
jedinstvene pravne osnove.   
 
Talijansko predsjedništvo  nastavilo je tehničke poslove na potrebnim izmjenama i dopunama 
prijedloga Komisije  kako bi u ovaj europski propis ugradilo razne elemente globalnog 
standarda. Dubinske rasprave vođene su oko najprimjerenijeg izbora za uključivanje 
Komentara OECD-a o zajedničkom standardu izvješćivanja (CRS-Common Reporting 
Standard) u pravo EU. Na kraju su države članice postigle dogovor oko konačnog  teksta 
Direktive na način da ista sadrži u prilogu dijelove Komentara koji dopunjuju CRS, koji je 
također uključen u prilog Direktive, dok su ostali dijelovi Komentara uzeti u obzir kao izvor 
tumačenja, što se izričito navodi u uvodnim izjavama Direktive.  
 
Na ECOFIN-u, 9. prosinca  2014. godine, usvojen je kompromisni prijedlog Direktive. Prva 
razmjena financijskih informacija očekuje u 2017.  za 2016 godinu., uz obvezu za financijske 
institucije na  primjenu novih dubinskih pravila od 1. siječnja 2016. Iznimno,  Austriji je 
omogućeno da radi strukturnih razlika  primjenu Direktive odgodi za godinu dana.  
 
Nadalje, aktualnosti u okviru automatske razmjene informacija odnose se na inicijativu 
ministara financija usmjerene prema  Komisiji koju se poziva da predstavi prijedlog o 
ukidanju Direktive o oporezivanju štednje (2003/48/EZ od 3. lipnja 2003.),  kako ne bi došlo 
do dupliciranja posla, s obzirom  da je većina podataka koji se razmjenjuju prema Direktivi o 
oporezivanju štednje obuhvaćeno novom, izmijenjenom Direktivnom o administrativnoj 
suradnji, te da Komisija  koordinira to ukidanje s datumom primjene izmijenjene Direktive o 
administrativnoj suradnji. 
 



U kontekstu snažnog napretka u području automatske razmjene informacija u području 
poreza, važno je napomenuti i da su ministri financija iz 52 zemlje i jurisdikcije svijeta 
pristupili Mnogostranom sporazumu između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni 
informacija o financijskim računima. Sporazum je potpisan tokom 7. sastanka Globalnog 
foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe u Berlinu, 29. listopada 
2014. Globalni standard, razvijen od OECD-a, zemalja G-20 i Komisije, olakšat će poreznim 
vlastima pristup informacijama o financijskim računima širom svijeta i pojačati napore za 
borbu protiv utaje poreza.  

 
2. Konsolidirana osnovica poreza na dobit  

 
Na razini EU se još od 2011. godine vode  intenzivne tehničke rasprave o Prijedlogu za 
Direktivu Vijeća o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB). Ovaj 
Prijedlog objavljen je kako bi se dao  doprinos zajedničke  porezne politike za ostvarivanje  
gospodarskog rasta, što je između ostalih ciljeva zadano  u okviru strategije  Europa 2020.  
 
Cilj CCCTB-a je ukloniti veće fiskalne prepreke gospodarskom rastu na jedinstvenom tržištu 
EU na osnovu  sustava zajedničkih pravila za računanje porezne osnovice za društva koja su 
rezidenti EU i EU podružnice društva iz trećih država. 
 
CCCTB će biti dostupna za društva svih veličina te će time multinacionalne kompanije biti 
oslobođene određenih poreznih i administrativnih prepreka poslovanja na jedinstvenom tržištu 
EU (primjerice neće više biti transfernih cijena, dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja i 
sl.), a malim i srednjim poduzećima to bi bio dodatni poticaj da svoje poslovanje prošire i 
prekogranično, na ostale članice EU, jer više ne bi snosile troškove koje takvo poslovanje za 
sobom povlači,  u smislu administrativnih troškova. Sustav je predložen kao opcionalni, a ne 
obvezni. 
 
Usklađivanje će uključivati samo izračunavanje porezne osnovice i neće utjecati na 
financijske račune. Dakle, države članice će zadržati svoja nacionalna pravila o 
računovodstvu, a CCCTB sustav će uvesti autonomna pravila za izračun porezne osnovice.  
 
U radnoj skupini Vijeća EU se trenutno analiziraju tehnički aspekti definiranja i utvrđivanja 
porezne osnovice, a u drugoj fazi će se raspravljati o konsolidaciji. Za vrijeme talijanskog 
predsjedanja održana su 4 sastanka radne skupine Vijeća. Tehnička analiza bazirala se na  
međunarodnim aspektima vezanim za poreznu osnovicu, kao i na nekim aspektima CCCTB 
prijedloga koji su usko povezani OECD-ovim radom na projektu BEPS. Osim toga, pod 
talijanskim predsjedanjem dodatno su analizirana neka pitanja porezne osnovice koja se 
posebno tiču financijskog sektora. 
 
 Ministri financija država članica biti će do sredine 2015. godine obaviješteni o napretku na 
ovom dosjeu, što se podudara  i s radom OECD-a na BEPS-u (Base Erosion and Profit 
Shifting-erozija porezne osnovice i premještanje dobiti ),  čiji se ishod očekuje u rujnu 2015. 
godine. 



  

3. Izmjena Direktive 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja povezanih 
društava „majka“ i „kćer“  

 
U okviru Akcijskog plana za jačanje borbe protiv poreznih utaja  (Communication from the 
Commission to the European Parlaiment and Council, 6. 12. 2012.) navedena je važnost 
izmjene pravnog okvira kod oporezivanja povezanih društava što je i dovelo prijedloga 
izmjene Direktive 2011/96/EU.  
 
Izmjenama navedene Direktive željelo se doskočiti postojećim nesuglasicama u slučaju 
hibridnih financiranja (hibridnih zajmova) i u tom smislu različitom poreznom tretmanu u 
različitim državama članicama te uvesti zajedničku odredbu protiv zloporabe Direktive, tzv. 
GAAR (general antiabuserule).  
 
Budući da se nije mogao postići dogovor o GAAR-u u isto vrijeme kad i na hibridnim 
zajmovima, prijedlog Direktive podijeljen je u dva dijela te je prvi dio, koji se odnosi na 
hibridne zajmove, usvojen 8. srpnja 2014. godine. Cilj tog prvog dijela bio je  spriječiti 
dvostruko neoporezivanje u području hibridnih zajmova i hibridnih subjekata 
Drugi dio Direktive, o kojem je bilo potrebno provesti daljnje rasprave, odnosi se  
propisivanje zajedničke odredbe protiv zlouporabe. Preporuka je još kod borbe protiv 
agresivnog poreznog planiranja da se unese u nacionalna zakonodavstva opća klauzula protiv 
zlouporabe, odnosno da se umjetno osmišljeni niz aranžmana, kako bi se izbjeglo 
neoporezivanje, okarakterizira kao oporezivu transakciju.  

Na ECOFIN-u u prosincu 2014. godine istaknuto je da je  postignut dogovor oko  
kompromisnog prijedloga u dijelu koji se odnosi na opću klauzulu protiv zlopuporabe.  Rok 
za implementaciju u nacionalna zakonodavstva bio bi najizglednije  do kraja 2015. 

 
4. Direktiva o zajedničkom sustavu oporezivanja kamata i autorskih prava 

 
U kontekstu okvira EU- BEPS radnog programa, tijekom talijanskog predsjedanja Vijećem,  
na sastanku visoke razine za porezna pitanja od 23. prosinca 2014., predloženo je uključivanje 
pravila protiv zlouporabe u Prijedlog izmjene Direktive o zajedničkom sustavu oporezivanja 
kamata i autorskih prava, slične pravilima predloženim za Direktivu 2011/96/EU. Daljnji 
napredak na ovom dosjeu očekuje se tijekom sadašnjeg latvijskog predsjedanja Vijećem.  
 
 
 
 
 

5. Prijedlog Direktive Vijeća o provedbi pojačane suradnje u području poreza na 
financijske transakcije (FTT)  

 



Vezano uz rada na dosjeu koji se odnosi na pojačanu suradnju u području poreza na 
financijske transakcije (FTT), talijansko predsjedništvo je na dva sastanka radne skupine svoj  
rad usmjerilo na: 
- definiciju kategorije financijskih proizvoda koji bi bili uključeni u opseg FTT u prvoj fazi;  
- postizanje sporazuma o osnovnom načelu (ili načelima) oporezivanja, koji bi se mogao 
primijeniti na cijelu strukturu FTT-a. 
 
Iako je postignut značajan napredak na usuglašavanju mišljenja sudjelujućih država članica 
oko definicije dionica, čije bi se trgovanje oporezivalo, još uvijek su podijeljena mišljenja oko 
izbora izvedenica i načela oporezivanja. Naime, iako se određeni broj sudjelujućih država 
članica složio da bi kod izbora načela oporezivanja najbolje rješenje bilo kombinacija načela 
rezidentnosti i načela izdavanja, podijeljena su mišljenja o načinu postizanja tog cilja. 
Određena skupina država članica podupire pristup koji slijedi prijedlog Komisije, a to je 
primjena načela rezidentnosti (porez se plaća prema sjedištu strana u transakciji na oporezive 
transakcije), dopunjenog načelom izdavanja kao zadnjim izborom. Druga skupina država 
članica podupire načelo izdavanja (tj. oporezivanje koje ovisi o mjestu sjedišta izdavatelja 
oporezivih instrumenata).  
 
Budući da se na radnoj skupini nije mogao postići dogovor, povedena je i orijentacijska 
rasprava na ECOFIN-u 7. studenog 2014. Pojedine nesudjelujuće države članice izrazile su 
svoju zabrinutost o potencijalnom negativnom efektu primjene ovog poreza na financijska 
tržišta izvan zone FTT-a, kao i na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Zaključeno je da će se 
intenzivirati rad kako bi se postigao dogovor što je moguće prije, a kako bi se prva faza mogla 
početi primjenjivati od 1. siječnja 2016.  
 

Na ECOFIN-u održanom u prosincu 2014. godine,  istaknuto je da je Komisija spremna 
nastaviti rad na tehničkoj razini i pomoći da se konkretiziraju određeni elementi i da to ne 
bude kasnije od 1.1.2016. Usklađivanje poreza na financijske transakcije je jedan od prioriteta 
nove Komisije, kao i rad na suzbijanju erozije porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS) 
te smanjenju poreznog opterećenja rada. One države članice  koje ne sudjeluju u  pojačanoj 
suradnji,  pozvao je da i dalje sudjeluju u raspravi na tehničkoj razini.  

6. Tretman vaučera PDV-om 
 
Komisija je usvojila prijedlog o izmjeni PDV Direktive u svibnju 2012., kako bi se osigurala 
zajednička pravila EU za porezni tretman vaučera, budući da je analiza pokazala da države 
članice različito tretiraju, odnosno oporezuju ovakvu vrstu transakcija. Ove promjene se 
smatraju potrebnima za potporu tvrtkama koje posluju prekogranično i kako bi se spriječili 
slučajevi dvostrukog oporezivanja i neoporezivanja. Prema raspravi na sastancima radne 
skupine Vijeća EU postalo je jasno da su se države članice složile o potrebi jednakog 
tretiranja vaučera. Također su rasprave pokazale da postoji potreba da se ove izmjene usvoje 
do kraja ove godine, odnosno prije stupanja na snagu novih odredbi o pravilima isporuka B2C 
(business to consumer) u 2015. godini,  s obzirom na veliku učestalost prodaje putem vaučera 



za e-usluge i telekomunikacije. Talijansko predsjedništvo predložilo je postepeni pristup koji 
bi se u prvoj fazi fokusirao na telekomunikacijske vaučere i vaučere sličnih obilježja, a 
složenija pitanja riješila bi se u drugom koraku (lanac distribucije, neotkupljeni vaučeri, 
diskontni vaučeri i sl.). Posebna pažnja je na sastancima radne skupine Vijeća usmjerena na 
definicije vaučera (opća definicija te definicija jednonamjenskih i višenamjenskih vaučera), 
utvrđivanje oporezivog događaja, oporezive transakcije i sl. Ni oko ovog prijedloga još uvijek 
nije postignuta suglasnost na razini radne skupine Vijeća. 
 

7. Standardna prijava PDV-a 
 
Europska komisija je 23. listopada 2013., predstavila prijedlog standardizirane PDV porezne 
prijave za poduzetnike u EU od 2017. godine. Prema tom prijedlogu i analizi koju je 
prethodno provela EK, očekivalo se da će i poduzetnici i javni sektor biti na dobitku.  
 
Prema analizi učinka inicijalnog prijedloga EK,  standardizirana prijava bi poduzetnicima 
mogla dovesti do smanjenja troškova za 15 milijardi eura godišnje. Prema istraživanju EK je 
PDV jaz (razlika između poreza koji je trebao biti uplaćen i iznosa koji je stvarno prikupljen) 
u 2011. iznosio 193 milijarde eura, a EK smatra da dio problema leži u prekompliciranim 
poreznim sustavima te da bi ovo pojednostavljenje moglo dovesti do jedne win-win situacije 
za poduzetnike i javni sektor.    
 
Za vrijeme talijanskog predsjedanja održano je 6 sastanaka radne skupine Vijeća te se 
nastojala postići ravnoteža između postizanja ekonomski održive razine pojednostavljenja i 
određenog stupnja fleksibilnosti koju su zahtijevale države članice radi kontrole ili prevencije 
poreznih prijevara i utaje poreza u području PDV-a. Što se tiče formata obrasca, većina 
država članica je pozdravilo zajednički format, ali još uvijek postoje različiti stavovi o stupnju 
te standardizacije. Rasprava je pokazala da još uvijek postoje različita stajališta među 
državama članicama te su pojedine države članice posebno izrazile svoju sumnju o 
prednostima standardnog formata prijave koja bi sadržavala opcionalna polja koja se ne bi 
morala popunjavati. 
 
Talijansko predsjedništvo je na ECOFIN-u 7. studenog 2014. ministrima financija predložilo 
postizanje dogovora oko paketa koji bi uključivao: standardizaciju sadržaja, standardizaciju 
formata i PDV web portal. Predsjedništvo je također istaknulo važnost ovog prijedloga u 
smislu smanjenja administrativnih opterećenja za poduzetnike i napomenulo da je i dalje 
potrebno razmotriti ovaj prijedlog kako bi se pronašla prava ravnoteža između standardizacije 
i fleksibilnosti koju traže države članice. Međutim, dogovor još nije postignut. 
 
 

8. Koordinacija u području poreza - Grupa Kodeks ponašanja pri oporezivanju 
poslovanja  

U kontekstu uklanjanja štetnih poreznih mjera, grupa se tijekom talijanskog predsjedanja 
našla sastala tri puta u cilju kontinuiranog  rada na „standstill“ i „rollback“ mjerama.  



Vezano uz suradnju s trećim državama posebno Švicarskom, s kojom je na ECOFIN-u 
potpisana zajednička izjava o ukidanju štetnih režima i s Lihtenštajnom, za čiji dijalog je 
Komisija već dobila mandat prije 3 godine te će ponovno početi raditi na tome. Komisija je 
pozvala države članice  da predlože moguća problematična pitanja o kojima bi trebalo 
raspraviti. Rasprava se vodila i oko „patent boxa“ te  je Komisija ponovno pojasnila pristup 
„nexus“ no pojedine države članice i dalje nisu suglasne s tim pristupom i više podupiru 
pristup transfernih cijena. Komisija je pripremila i radni dokument u svezi analize 4. kriterija 
u kojem je identificirala 4 važna područja koja su relevantna za „patent box“. Samo se 
nekoliko država članica  javilo za riječ i istaknulo određene problematične elemente te je 
talijansko predsjedništvo zaključio,  da će i na ovom kriteriju biti potreban daljnji rad..  

9. Kodeks ponašanja pri oporezivanju poslovanja-pravila protiv zlouporabe, 
Podskupina za a hibridne neusklađenosti 

Ova Grupa se tijekom talijanskog predsjedanja sastala dva puta radi rasprave o uvođenju 
pravila protiv zlopurabe u cilju sprječavanja hibridnih neusklađenosti. Potreban je daljnji rad 
u suradnju sa OECD-om 
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