
Prioriteti grčkog predsjedanja Vijećem u području poreza 

 

 

Europski semestar 

EU je poduzela značajne korake kako bi poboljšala usklađivanje ekonomskih politika i nadzor unutar 
Unije. U tom smislu, Europski semestar, godišnji ciklus koordinacije na razini EU-a, pokrenut je u 
siječnju 2011. godine. Nakon što je prepoznalo važnost postupka usklađivanja, grčko predsjedništvo  
je svoj rad usmjerilo prema osiguranju neometanog funkcioniranja 4. Europskog semestra 2014, isto 
tako i poticanju daljnjeg sudjelovanje nacionalnih parlamenata.   

Europski semestar integrira multilateralni fiskalni i makroekonomski nadzor uz provedbu politika koje 
potiču pametan i održiv rast koji uključuje stvaranje radnih mjesta unutar EU, u skladu s „Europe 2020“ 
iz lipnja 2010. godine. Cilj je spriječiti buduće krize i učinkovito suočavanje s trenutnom. Europski 
semestar obilježen je kroz poboljšano centralno praćenje i nadzor nad politikama država članica. 

U travnju će se rasprava usredotočiti na Programe stabilnosti ili usklađivanja (u skladu s Paktom o 
stabilnosti i razvoju) i Programe nacionalnih reformi ( u smislu integriranih smjernica za provedbu 
strategije „Europe 2020“). Nadalje, tijekom tog istog perioda, Komisija će, na temelju „dubinskih 
analiza“, utvrditi da li postoji neravnoteža, i moguća prekomjerna nejednakost, te će donijeti 
odgovarajuće preporuke. Izvješćem o mehanizmu pravodobnog upozorenja 2014 (Alert Mechanism 
Report 2014), koje je također uključeno i u paket godišnjeg izvješća o  razvoju, već je utvrđeno u kojim 
državama članicama  je potrebno izvršiti dodatne analize kako bi se utvrdilo postoji li neravnoteža i 
potreba za političkim djelovanjem. 

Grčko predsjedništvo očekuje konstruktivnu suradnju između Komisije i država članica u svim fazama 
postupka, te jačanje nacionalnog upravljanja nad reformama u državama članicama.  

 

Područja djelovanja  

Vijeće ministara EU za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN) 

Vijeće ministara EU za ekonomske i financijske poslove, poznatije kao ECOFIN, jedno je od najstarijih 
struktura Vijeća. Sastoji se od ministara nadležnih za financije i gospodarstvo država članica, kao i od 
ministara za proračun kada se raspravlja o proračunskim pitanjima, a sastaje se jednom mjesečno. 

Grčka će tijekom predsjedanja ECOFIN-om raditi na daljnjem produbljivanju Europske monetarne 
unije (EMU) i jačanju koordinacije nacionalnih ekonomskih i fiskalnih politika, kako bi se očuvala 
cjelovitost  zajedničke valute i promicale potrebne reforme za ostvarivanje rasta. 

Promicanje Bankarske unije predstavljat će glavni cilj grčkog Predsjedništva, što će pridonijeti obnovi 
financijske stabilnosti, poboljšanju funkcioniranja unutarnjeg tržišta i jačanju povjerenja građana u 
financijski sustav.  

U istom kontekstu, grčko Predsjedništvo će se usredotočiti na pronalaženje načina za jačanje 
socijalne dimenzije Europske monetarne unije, koja predstavlja jedan od ključnih stupova za 
integraciju unutar eurozone.   



U isto vrijeme sudjelovati će u raspravama o financiranju gospodarstva s posebnim naglaskom na 
olakšavanje pristupa likvidnosti malim i srednjim poduzetnicima, s ciljem da se potakne održivi rast i 
stvaranje novih radnih mjesta. 

Konačno, radit će na učinkovitoj i temeljitoj pripremi sastanaka ministara G20 i guvernera središnjih 
banaka u sklopu ECOFIN-a. 

 

- Produbljivanje Europske monetarne unije: Usklađivanje ekonomskih politika i 
socijalna dimenzija 

Grčko predsjedništvo će usmjeriti svoje napore ka postizanju napretka primjenom prethodno 
usklađenih ekonomskih reformi. Također će nastojati olakšati raspravu o uspostavi „Partnerstva za 
razvoj, zapošljavanje i konkurentnost“, što će omogućiti  promicanje strukturnih reformi i ulaganje u 
razvoj i politiku zapošljavanja u državama članicama. 

Osim neophodnog usklađenja na makroekonomskom i fiskalnim području, naglašavanje socijalne 
dimenzije EMU pitanje je od iznimne važnosti za grčko predsjedanje, s obzirom da ono prema 
dogovoru europskih čelnika predstavlja ključni stup u produbljivanju EMU. 

- Bankarska unija 

Stvaranja Bankarske unije preduvjet je za jačanje povjerenja, uklanjanje fragmentacije tržišta i 
povećanje likvidnosti u europskom gospodarstvu, kao i očuvanje financijske stabilnosti u Europi. 

Na području bankarskih rješenja, slijedeći opći pristup u stvaranju mehanizma jedinstvenog rješenja 
dogovoreng od strane Vijeća, koji će predstavljati temelj za Bankarsku uniju, grčko predsjedništvo ima 
za cilj zaključiti pregovore s Europskim parlamentom. Plodonosna suradnja s Vijećem i Europskim 
parlamentom biti će od iznimne važnosti za uspješno rješavanje ovog pitanja. 

Konačno, predsjedništvo će omogućiti blagi prijelaz na novi institucionalni okvir za provođenje nadzora 
nad bankama, osiguravajući da novi mehanizam jedinstvenog nadzora za kreditne institucije bude 
pušten u rad od jeseni 2014. godine. 

- Europski semestar   

Grčko Predsjedništvo će nastojati učinkovito upravljati četvrtim Europskim semestrom, kako bi se 
osigurala vjerodostojnost procesa i sustavno vrednovanje reformi u državama članicama EU.  

- Dugoročno financiranje gospodarstva 

Financiranje europskog gospodarstva temeljeno je u velikoj mjeri na financiranju od strane banaka. 
Tijekom financijske krize, dugoročno financiranje banaka je uvelike smanjeno. To, dakle, dovodi do 
potrebe pronalaženja, između ostalog, alternativnih izvora financiranja za poduzetnike.  

U tom okviru, Grčka namjerava promicati dijalog oko mjera dugoročnog  financiranja koje Europska 
komisija planira predložiti, a vezano uz dugoročno financiranje ekonomije i olakšavanje pristupa 
financiranju za malo i srednje poduzetništvo. 

U istom kontekstu, slijedeći zajedničku inicijativu Europske komisije i Europske banke za obnovu i 
razvoj oko financiranja gospodarstva, osobito olakšavanje pristupa financiranju za malo i srednje 
poduzetništvo, predsjedništvo će pomoći ECOFIN-u u praćenju razvoja financijskih alata, koji imaju za 
cilj jačanje održivog razvoja i promicanje stvaranja novih radnih mjesta. 

 



-  Reforma nadzornog okvira za financijski sektor 

Rad grčkog Predsjedništva ima za cilj revidiranje regulatornog okvira za nadzor financijskog sektora, 
kako bi se ojačalo povjerenje i povećala likvidnost u europskom gospodarstvu. 

Pridonijet će sigurnijem i konkurentnijem  tržištu plaćanja unutar EU, kroz poticanje revizije pravnog 
okvira za usluge plaćanja, što će omogućiti niže troškove, transparentnost i veće pogodnosti za 
potrošače. 

U isto vrijeme, raditi će se na postizanju  dogovora unutar Vijeća o novom okviru za borbu protiv 
pranja novca i financiranja terorizma. 

 

- Godišnji proračun EU za 2014. godinu  

Grčko Predsjedništvo će nastojati osigurati neometano izvršenje proračuna za 2014. godinu,  na 
temelju načela dobrog financijskog upravljanja, utvrđivanjem smjernica za proračun 2015., uzimajući u 
obzir potrebu za realnim procjenama, odobravajući Europskoj komisiji smanjenje u odnosu na 
izvršenje proračuna za 2012. i daljnju razradu  i vrednovanje budućih revizija sustava vlastitih izvora, 
kako bi se istovremeno osigurao kontinuitet u pravodobnom financiranju poslova EU i njegov 
maksimalan doprinos u zaštiti gospodarskih interesa  EU. 

- Zastupanje EU u G20 

Rad grčkog Predsjedništva biti će usmjeren na učinkovitu i temeljitu pripremu sastanaka ministara 
G20 i guvernera središnjih banaka u sklopu ECOFIN-a . Grčko predsjedništvo doprinijeti će u 
stvaranju zajedničkog stajališta EU oko prioritetnih pitanja o kojima raspravlja G20, kao što je 
ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta, financiranje dugoročnih investicija i porezna transparentnost. 

- Oporezivanje  

        Nastavak stvaranja pravednijeg poreznog sustava i pojačana borba protiv poreznih prijevara i 
utaja 

 

Prioriteti u području porezne politike  

Grčko predsjedništvo će dati smjernice koje proizlaze iz napora prethodnih predsjedništava oko 
stvaranja pravednijeg poreznog sustava, pojačane borbe protiv porezne prijevare i porezne utaje i, u 
vezi s trećim zemljama, izbjegavanje štetne porezne prakse i iskorištavanja u potpunosti dobrobiti  
unutarnjeg tržišta.  

1. Izravni porezi 
 
Direktiva o automatskoj razmjeni informacija - grčko Predsjedništvo  će učinkovito raditi na 
postizanju političkog dogovora oko proširenja automatske razmjene informacija početkom 
2014. godine. Cilj je proširenje predmetnog obuhvata automatske razmjene informacija u 
području izravnih poreza (dohodak od nesamostalnog rada, primici  članova upravnih odbora i 
upravnih vijeća, proizvodi životnog osiguranja, mirovine, vlasništvo nekretnina te dohodak od 
imovine i imovinskih prava) na dividende,  kapitalne dobitke, stanje na računima,  sve isplate 
od strane financijskih institucija svakako će doprinijeti učinkovitosti borbe protiv poreznih 
prijevara i evazije.  



Direktiva o oporezivanju dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata- grčko 
Predsjedništvo  namjerava do ožujka 2014. godine donijeti predložene izmjene u cilju 
učinkovitijeg oporezivanja kamata ne štednju u onoj državi članici u kojoj je stvarni korisnik 
rezident te proširenja predmetnog obuhvata direktive na „inovativne“ financijske instrumente i 
„inovativne“ oblike ulaganja.  
 
 Direktiva o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit – nastavit će se sa 
radom na ovoj direktivi u cilju usuglašavanja stavova oko kompromisnog teksta direktive koja 
bi se prvo trebala postići oko pitanja  konsolidacije porezne osnovice a potom oko pitanja 
raspodjele porezne osnovice po državama članicama 
 
Direktiva o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i 
povezana društva iz različitih država članica-  cilj je rješavanje problema agresivnog 
poreznog planiranja te sprječavanja  zlouporabe postojećeg zakonskog okvira u području 
oporezivanja dobiti povezanih društava 

 

2. Neizravni porezi 
 

  Direktiva o oporezivanju PDV-om u vezi sa tretmanom vaučera –nastavit će se sa radom 
 na ovoj direktivi u cilju donošenja zajedničkih PDV pravila u pogledu poreznog  tretmana 
 vaučera što će dati pravnu sigurnost poreznim vlastima i poduzetnicima koji izdaju 
 vaučere.  

 
 Direktiva o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost – nastavit će se sa radom 
na ovoj direktive  u cilju propisivanja standardne prijavu PDV-a, kako bi se pojednostavio PDV 
sustav i smanjili troškovi za poduzeća i poreznu upravu.  
 
Direktiva o oporezivanju financijskih transakcija, kroz pojačanu suradnju -  dodatno će 
napredovati, kako bi se osiguralo pravednije sudjelovanje financijskog sektora u troškovima 
nastalim krizom. 

Osim navedenog zakonskog okvira, Predsjedništvo će se usredotočiti i na revidiranje Direktive o 
oporezivanju energetskih proizvoda.    

 


