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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

4. Zahtjev naveden u stavku 1. može 

sadržavati obrazložen zahtjev za posebnu 

istražnu radnju. Tijelo koje prima zahtjev 

provodi istražnu radnju u koordinaciji s 

tijelom koje podnosi zahtjev. Mogu se 

upotrijebiti alati i postupci iz članaka od 

28. do 30. ove Uredbe. Ako tijelo koje 

prima zahtjev smatra da istražna radnja 

nije potrebna, ono odmah obavješćuje 

tijelo koje podnosi zahtjev o razlozima 

takvog stajališta. 

4. Ako nadležno tijelo države članice 

smatra da je potrebna istražna radnja, 

ono mora podnijeti propisno obrazložen 

zahtjev. Tijelo koje prima zahtjev ne smije 

odbiti provesti tu istražnu radnju i, ako su 

informacije već dostupne, mora ih prije 

zaprimanja zahtjeva dostaviti tijelima koja 

podnose zahtjev. Države članice 

osiguravaju uspostavljanje aranžmana 

između tih tijela koja podnose zahtjev i 

tijela koje prima zahtjev u skladu s kojima 

službenici koje je ovlastilo tijelo koje 

podnosi zahtjev sudjeluju u istražnim 

radnjama koje se provode na državnom 

području države članice koja prima 

zahtjev u cilju prikupljanja informacija iz 

drugog podstavka. Takve istražne radnje 

zajednički obavljaju službenici tijela koja 

podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev 

u duhu suradnje i produktivnosti. 

Službenici tijela koje podnosi zahtjev 

imaju pristup istim informacijama, 

dokumentima i prostorima te, ako je to u 

skladu s pravom države članice koja prima 

zahtjev, moraju imati mogućnost izravnog 

ispitivanja fizičkih osoba u svrhu 

otkrivanja i suzbijanja prekograničnih 

prijevara u području PDV-a, koje su 

trenutačno uzrok smanjenja poreznih 

osnovica država članica. 



 

AM\1157495HR.docx  PE621.717v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, 

provedba istražne radnje u vezi s iznosima 

koje je prijavio porezni obveznik s 

poslovnim nastanom u državi članici tijela 

koje prima zahtjev te koji su oporezivi u 

državi članici tijela koje podnosi zahtjev, 

može biti odbijeno samo na temelju 

sljedećeg: 

 

(a) razloga predviđenih u članku 54. 

stavku 1. koje ocjenjuje tijelo koje prima 

zahtjev u skladu s izjavom o najboljim 

praksama u pogledu međudjelovanja ovog 

stavka i članka 54. stavka 1., a koje treba 

donijeti u skladu s postupkom 

predviđenim u članku 58. stavku 2.;  

 

(b) razloga predviđenih u članku 54. 

stavcima 2., 3. i 4.; 

 

(c) na temelju činjenice da je tijelo 

koje prima zahtjev već dostavilo tijelu koje 

podnosi zahtjev informacije o istom 

poreznom obvezniku dobivene tijekom 

istražne radnje provedene prije manje od 

dvije godine. 

 

Ako tijelo koje prima zahtjev odbija 

istražnu radnju navedenu u drugom 

podstavku zbog razloga određenih u 

točkama (a) ili (b), ono neovisno o tome 

dostavlja tijelu koje podnosi zahtjev 

datume i vrijednosti svih relevantnih 

isporuka koje je obavio porezni obveznik 

tijekom prethodne dvije godine u državi 

članici tijela koje podnosi zahtjev. 

 

Tijelo koje prima zahtjev ne smije odbiti 

provesti tu istražnu radnju ako nadležna 

tijela iz barem dvije države članice 

smatraju da je istražna radnja potrebna. 

Države članice osiguravaju uspostavljanje 

aranžmana između tih tijela koja podnose 

zahtjev i tijela koje prima zahtjev u skladu 

s kojima službenici koje je ovlastilo tijelo 

koje podnosi zahtjev sudjeluju u istražnim 

radnjama koje se provode na državnom 

području države članice koja prima 

zahtjev u cilju prikupljanja informacija iz 

drugog podstavka. Takve istražne radnje 

zajednički obavljaju službenici tijela koja 
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podnose zahtjev i tijela koje prima zahtjev. 

Službenici tijela koja podnose zahtjev 

imaju ovlasti inspekcije istovjetne 

ovlastima prenesenima na službenike 

tijela koje prima zahtjev. Službenici tijela 

koje podnosi zahtjev imaju pristup istim 

prostorima i dokumentima kao i 

službenici tijela koje prima zahtjev, no 

isključivo u svrhu provođenja istražne 

radnje. 

Or. en 

 

 


