
Ciparsko predsjedavanje Vijećem Europske unije 

1. srpnja do 31. prosinca 2012. 
 

Sa završetkom 2012. godine završilo je i šestomjesečno razdoblje ciparskog predsjedanja Vijećem 
Europske unije  (1. srpnja - 31. prosinca 2012.). Na samom početku predsjedanja, Cipar je odredio 
ciljeve  usmjerene na bolju Europu u smislu promicanja daljnjeg razvoja i rasta,  stvaranje uvjeta za  
otvaranje novih radnih mjesta te na  Europsku uniju čiji će se rad temeljiti na načelima solidarnosti  što 
će u konačnosti osigurati bolju budućnost njenim građanima. Ciljevi su usmjereni i na jačanje na  
međunarodnoj sceni na kojoj će EU biti spremna odigrati dinamičnu ulogu. Ukratko, svi napori biti će 
usmjereni konačnom cilju: osigurati bolju Europu novim generacijama. Na putu prema boljoj Europi 
ciparsko predsjedavanje odredilo je slijedeća četiri prioriteta:  

1. Djelotvornija i postojanija Europa  

2.  Djelotvorno  gospodarstvo Europe  koje se temelji na  rastu  

3.  Europa koja će više značiti njenim  građanima i koja će se temeljiti  na načelima solidarnosti i   
      socijalnoj povezanosti 
 
4. Europa u Svijetu – još bliža svojim susjedima 
 

1. Prioriteti u području  porezne politike EU 

Gore navedena četiri prioriteta provlače se kroz sve politike EU pa tako i  kroz zajedničku poreznu 
politiku. U šestomjesečnom programu ciparskog predsjedništva u sklopu politike „Gospodarstvo i 
financije“ (obuhvaća područje upravljanja gospodarstvom, financijske usluge i poreze), navedeni su 
između ostalih i prioriteti zajedničke porezne politike.  

2. Prioriteti  porezne politike EU  za razdoblje 1. srpnja -31. prosinca 2012. 
 U području oporezivanja financijskog sektora, ciparsko predsjedništvo i dalje nastoji usmjeriti  

sve potrebne aktivnosti vezane uz rješavanja pitanja oko uvođenja oporezivanja financijskih 
transakcija (Financial Transaction Tax). Ciparsko predsjedništvo iskazuje spremnost i na 
razmatranje kompromisnih zakonskih prijedloga uključujući i pojačanu suradnju 
 

 U području neizravnog oporezivanja, ciparsko predsjedništvo kao prioritet je istaknulo 
osiguranje odgovarajuće samoprocjene Zaključaka Vijeća o budućnosti PDV-a., koji 
naglašavaju potrebu za jednostavnijim, snažnijim, efikasnijim i sigurnijim sustavom PDV (u 
smislu smanjivanja poreznih prijevara i poreznih utaja). Nadalje, kao prioritet se stavlja daljnje 
usmjeravanje aktivnosti vezanih uz predlaganje izmjena i dopuna Direktive Vijeća 
2006/112/EZ o zajedničkom sustavu PDV-a, vezanu uz porezni tretman vaučera. Nadalje, 
nastavak tehničkih rasprava vezanih uz prijedlog Direktive Vijeća o oporezivanju energenata s 
ciljem postizanja napretka u ovom području. 
 

 U području izravnog oporezivanja, ciparsko predsjedništvo prvenstveno radi na usvajanju 
mandata za pregovore s trećim državama (Švicarska, Lihtenštajn, Monako, Andora i San 
Marino)  u cilju sklapanja ugovora oko jednakih mjera  vezanih uz razmjenu podatka o o 
isplaćenim kamatama na štednju na temelju Direktive Vijeća 2003748/EZ o isplaćenim 
kamatama na štednju.  Nadalje, predsjedništvo će  usmjeriti  aktivnosti vezane uz reviziju 
Direktive Vijeća o zajedničkom sustavu oporezivanja isplaćenih kamata i autorskih prava  
između povezanih društava različitih država članica. Predsjedništvo će i dalje nastaviti s 
raspravama o tehničkim pitanjima vezanih uz Zajedničko konsolidiranu poreznu osnovicu  
 

 Predsjedništvo će svoj rad usmjeriti i na razmatranje  prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta 
i Vijeća kojom se uspostavlja akcijski program za carinu i poreze za period 2014-2020 



(FISCUS 2020) u smislu da li će se instrument provođenja carinske i porezne politike spojiti ili 
ne.   

 Glede pitanja zajedničke porezne koordinacije, ciparsko predsjedništvo će raspravljati o 
ključnim pitanjima porezne politike u cilju osiguranja razmjene iskustava radi primjene najbolje 
prakse prvenstveno  radi borbe protiv poreznih utaja i porezne evazije. 

 

3. Postignuća ciparskog predsjedanja u području  porezne politike  

 

3.1. Oporezivanje financijskih transakcija (FTT)  

Tijekom ciparskog predsjedanja, postignut je dogovor o jedinstvenom mehanizmu za praćenje 
financijskih transakcija  koji Europu vodi prema bankarskoj uniji. Za sada je 11 država članica odobrilo 
pojačanu suradnju. Ostvareni su preduvjeti za dobivanje Odluke Vijeća kojom se odobrava pojačana 
suradnja  međutim,   još nije usvojen pravni okvir za ovo područje.  

3.2. Porez na dodanu vrijednost  

- Mini One Stop Shop (MOSS) 
Prihvaćen je Prijedlog Uredbe Vijeća kojom se mijenja  i dopunjuje  Uredba Vijeća (EU) br. 
282/2011,  vezano uz posebne postupke za porezne obveznike bez poslovnog nastanka 
(sjedište u EU, ne u državi članici potrošnje) koji obavljaju telekomunikacijske usluge,  usluge 
radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koji nisu porezni 
obveznici.  
 

- Prijedlog za oporezivanje vaučera 
O ovom prijedlogu  izmjene Direktive Vijeća 2006/112/EZ u svezi tretmana vaučera u cilju  
usvajanja  zajedničkih pravila oko tretmana i kasnijeg oporezivanja vaučera raspravljalo se na 
tri sastanka, za sada nije postignut dogovor.  
 

- Mehanizam za brzo djelovanje protiv PDV utaja  
Komisija je 31. srpnja. 2012. predstavila prijedlog za izmjenu Direktive Vijeća 2006/112/EZ () 
vezano uz mehanizam za brzo djelovanje u borbi protiv PDV utaja.  O prijedlogu se 
raspravljalo na 4 sastanka tijekom ciparskog predsjedavanja sto je rezultiralo kompromisnim 
prijedlogom (dokument 16049/12 FISC 160).  
 

- Mehanizam za obrnutu naplatu poreza za isporuke određenih dobara i usluga podložnih 
utajama. 
U ožujku 2010. Vijeće je prihvatilo Direktivu 2010/23/EU u svezi opcionalne i privremene 
primjene mehanizma za obrnutu naplatu poreza za CO2 cerifikate. Ciparsko predjednistvo je 
otvorilo raspravu budući da je Vijeće najavilo nastavak rada na ostalim elementima prijedloga 
poput primjene mehanizma na mobilne aparate i eleketroničke uredaje. Većina  država članica 
podrzava nastavak diskusije dok je sa druge strane nekoliko država članica  izrazilo 
suzdrzanost.  

 

4. Oporezivanje energenata 
 
U području oporezivanja energenata  predstavljen  je  kompromisni prijedlog pravnog okvira. Prijedlog 
polazi od temeljnih načela oko kojih se slaže  25 država članica (Rumunjska i Poljska se  protive 
prijedlogu da se CO2 komponenta uzme i kao referentna komponenta za izračun, iako se je CO2 
komponenta u kompromisnom prijedlogu izostavila kao obvezna za oporezivanje). 
 

 



5. Konsolidirana opća porezna osnovica na dobit 
 
Vezano uz uvođenje novog pravnog okvira, završena je prva tehnička analiza prijedloga o Zajedničkoj 
konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB). Na kraju ciparskog predsjedanja, mišljenja država 
članica i dalje su  podijeljena oko sadržaja prijedloga. Potrebne su dodatne tehničke informacije kako 
bi članice mogle dati mišljenje na cijeli prijedlog.   
 
 

6. Oporezivanje kamata na štednju  
 
U području oporezivanja kamata na štednju nije postignut napredak u cilju izmjene pravnog okvira koji 
bi osigurao jednake mjere vezane uz oporezivanje kamata na štednju na području EU. Austrija i 
Luxemburg  odbile su dati ovlaštenje  Komisiji  za vođenje pregovora u cilju  sklapanja ugovora sa 
trećim državama.  
 

7. Fiscalis 2020 

 

Odustalo se od priejdloga uvođenja programa FISCUS (spajanje carisnke i porezne politike). Tijekom 

ciparskog predsjedanja prezentiran je Prijedlog Komisije za program Fiscalis 2020. U šestomjesečnom 

razdoblju održana su tri sastanka na kojima su izrađena dva kompromisna prijedloga. Međutim, 

potreban je daljnji rad na ovom podruičju u kako bi se postigao dogovor između  Vijeća i Parlamenta. 

 
8. Koordinacija poreznih politika 

 
Vezano uz koordinaciju poreznih politka provođene su aktivnosti u okivru Radne  grupa za Kodeks o 
postupanju pri oporezivanju poslovanja kako bi se provele mjere u cilju izbjegavanja šteten porezne 
konkurencije. Jedna od zadaća ove  radne grupe je da  redovito izvješćčuje ECOFIN o rezultatima. 
Izvješća se dostavljaju svakih šest mjeseci. Ostala koordinacija odnosila se na a) rezultate radnih 
sastanak u cilju razmjene informacija na temelju zakona FATCA (Foreign Account Tax Compliance) i 
b) aktivnosti vezane uz razmjenu najbolje prakse između država članica na području praktičnih 
rješenja u borbi protiv porezne utaje i evazije.  

 
Na radnim sastancima vezano uz primjenu zakona  FATCA  raspravljalo se  rezultatima pregovora 5 
država članica (Njemačka,  Velika Britanija, Italija, Španjolska i Francuska) s američkim ministarstvom 
financija oko izrade jedinstvenog obrasca ugovora koji će sve države članice sklopiti s američkom 
administracijom. Jednoglasnom odlukom država članica  izabran je model ugovora (tzv. model 1),  na 
razini razmjene informacija između administracija (goverment to goverment aproach). Vijeće je 
naznačilo da se na budućim sastancima visoke razine treba raspraviti o IT rješenjima za 
implementaciju, pitanju zaštite podataka i zajedničkog pristupa individualnim problemima. 

 
9. Završetak ciparskog predsjedavanja- zaključno 

 
Tijekom ciparskog predsjedavanja najveći dio aktivnosti bi je usmjeren  na područje borbe protiv utaja 
poreza i porezne evazije na području EU,  uključujući i odnose s trećim državama. Po završetku 
predsjedanja, zaključeno je da je nadalje potrebno usmjeriti  napore osim u području neizravnog 
oporezivanja i  u području izravnog oporezivanja,  gdje je prvenstveno potrebno  izmijeniti  Direktivu 
2003/48/EZ o  oporezivanju kamata na štednju,  te sklopiti  ugovore sa trećim državama. Istaknut je i 
značaj razvitka učinkovite suradnje u  razmjeni informacija između država članica  te kako je potrebno 
razmotriti mogućnost razvijanja administrativne suradnje na području izravnog oporezivanja. 

Nakon ciparskog predsjedanja od 1. siječnja 2013. predsjedanje Vijećem preuzima Irska. Glavni 
prioriteti irskog predsjedanja  kratko su : 

 Dugotrajni oporavak koji treba biti koncentriran na ljude 



 Poticanje ulaganja u cilju rast  zapošljavanje na  jedinstvenom tržištu 
 Dogovor o budućim financijama Europske  unije od 2014.-2020. 

 
Ukratko, u području porezne politike tijekom irskog predsjedavanja očekuje se usvajanje Odluke 
Vijeća vezano uz odobravanje pojačanje suradnje radi provođenja oporezivanja financijskih 
transakcija(FTT)  te predstavljanje i akcijskog plana koji se odnosi ma mjere usmjerene u bornu  protiv 
porezne utaje i porezne evazije.  

 


