
 

 

Europski parlament 
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USVOJENI TEKSTOVI 

P8_TA(2016)0221 

Obvezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja * 

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. svibnja 2016. o prijedlogu 

direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske 

razmjene informacija u području oporezivanja (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 

2016/0010(CNS)) 

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje) 

 

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2016)0025), 

– uzimajući u obzir članke 113. i 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na 

temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0030/2016), 

– uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje švedskog Parlamenta, podneseno okviru 

protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se 

izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti, 

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0157/2016), 

1. prihvaća prijedlog Komisije s predloženim izmjenama; 

2. poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. 

stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; 

3. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament 

prihvatio; 

4. poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti 

prijedlog Komisije; 

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 

nacionalnim parlamentima. 

Amandman  1 



 

 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 1. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(1) Porezna prijevara i porezna utaja 

posljednjih godina predstavljaju sve veći 

izazov te su postale glavni predmet 

zabrinutosti u Uniji i na globalnoj razini. 

Automatska razmjena informacija 

predstavlja važan instrument u tom 

pogledu te je Komisija u Komunikaciji od 

6. prosinca 2012. koja sadržava akcijski 

plan za jačanje borbe protiv porezne 

prijevare i porezne utaje istaknula potrebu 

za snažnim promicanjem automatske 

razmjene informacija kao budućeg 

europskog i međunarodnog standarda za 

transparentnost i razmjenu informacija u 

poreznim stvarima. Europsko vijeće u 

zaključcima od 22. svibnja 2013. zatražilo 

je proširenje automatske razmjene 

informacija na razini Unije i na globalnoj 

razini s ciljem borbe protiv porezne 

prijevare, porezne utaje i agresivnog 

poreznog planiranja. 

(1) Porezna prijevara, izbjegavanje poreza 

i porezna utaja posljednjih godina 

predstavljaju sve veći izazov te su postale 

glavni predmet zabrinutosti u Uniji i na 

globalnoj razini. Automatska razmjena 

informacija predstavlja važan instrument u 

tom pogledu te je Komisija u Komunikaciji 

od 6. prosinca 2012. koja sadržava akcijski 

plan za jačanje borbe protiv porezne 

prijevare i porezne utaje istaknula potrebu 

za snažnim promicanjem automatske 

razmjene informacija kao budućeg 

europskog i međunarodnog standarda za 

transparentnost i razmjenu informacija u 

poreznim stvarima. Europsko vijeće u 

zaključcima od 22. svibnja 2013. zatražilo 

je proširenje automatske razmjene 

informacija na razini Unije i na globalnoj 

razini s ciljem borbe protiv porezne 

prijevare, porezne utaje i agresivnog 

poreznog planiranja. 

 

Amandman  2 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(2) Budući da su skupine multinacionalnih 

poduzeća (MNP-ova) aktivne u različitim 

zemljama, one mogu sudjelovati u 

praksama agresivnog poreznog planiranja 

koje nisu dostupne domaćim trgovačkim 

društvima. Takvi bi postupci MNP-ova 

mogli pogoditi domaća poduzeća, koja su 

obično mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), 

jer je njihovo porezno opterećenje veće od 

poreznog opterećenja skupina MNP-ova. 

S druge strane, sve države članice mogle 

bi pretrpjeti gubitak prihoda i postoji rizik 

od tržišnog natjecanja za privlačenje 

skupina MNP-ova tako što bi im se nudile 

dodatne porezne olakšice. Stoga postoji 

(2) Budući da su skupine multinacionalnih 

poduzeća (MNP-ova) aktivne u različitim 

zemljama, one mogu sudjelovati u 

praksama agresivnog poreznog planiranja 

koje nisu dostupne domaćim trgovačkim 

društvima. Takvi bi postupci MNP-ova 

mogli pogoditi domaća poduzeća, koja su 

obično mala i srednja poduzeća (MSP-ovi), 

jer plaćaju efektivnu poreznu stopu koja 

je bliža zakonskim stopama od one koju 

plaćaju MNP-ovi, što narušava unutarnje 

tržište i uzrokuje nepravilnosti u njegovu 

funkcioniranju te narušava tržišno 

natjecanje na štetu MSP-ova. Kako bi se 

izbjeglo narušavanje tržišnoga natjecanja, 



 

 

problem za pravilno funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta. 
domaća poduzeća ne bi trebala biti u 

nepovoljnom položaju zbog svoje veličine 

ili nedostatka prekogranične trgovine. 

Štoviše, sve države članice mogle bi 

pretrpjeti gubitak prihoda i postoji rizik od 

nepoštenog tržišnog natjecanja među 

njima za privlačenje skupina MNP-ova 

tako što bi im se nudile dodatne porezne 

olakšice. Stoga postoji problem za pravilno 

funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U tom bi 

pogledu trebalo naglasiti da je Komisija 

nadležna za pravilno funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta. 

 

Amandman  3 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 2.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (2.a) Izrazito je važno za Uniju da se 

porezna pravila osmisle na način kojim se 

neće spriječiti rast ili ulaganja, staviti 

trgovačka društva u Uniji u nepovoljni 

položaj u tržišnom natjecanju ili povećati 

rizik dvostrukog oporezivanja te da se 

osmisle na način kojim će se minimizirati 

troškovi i administrativna opterećenja za 

trgovačka društva. 

 

Amandman  4 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(3) Poreznim tijelima Unije potrebne su 

sveobuhvatne i relevantne informacije o 

skupinama MNP-ova u pogledu njihove 

strukture, politike transfernih cijena i 

unutarnjih transakcija unutar EU-a i izvan 

njega. Tim će se informacijama omogućiti 

poreznim tijelima da reagiraju na štetnu 

poreznu praksu promjenama u 

zakonodavstvu ili prikladnim procjenama 

rizika i poreznim revizijama te da utvrde 

(3) Poreznim tijelima država članica 

potrebne su sveobuhvatne i relevantne 

informacije o skupinama MNP-ova u 

pogledu njihove strukture, politike 

transfernih cijena, poreznih nagodbi, 

poreznih kredita i unutarnjih transakcija 

unutar Unije i izvan nje. Tim će se 

informacijama omogućiti poreznim tijelima 

da reagiraju na štetnu poreznu praksu 

promjenama u zakonodavstvu ili 



 

 

jesu li se trgovačka društva bavila praksom 

koja ima učinak fiktivnog prebacivanja 

znatnih iznosa prihoda u porezno 

povoljnija okruženja. 

prikladnim procjenama rizika i poreznim 

revizijama te da utvrde jesu li se trgovačka 

društva bavila praksom koja ima učinak 

fiktivnog prebacivanja znatnih iznosa 

prihoda u porezno povoljnija okruženja. 

Komisija bi također trebala imati pristup 

informacijama koje su razmijenila 

porezna tijela država članica kako bi se 

zajamčila usklađenost s relevantnim 

propisima o tržišnom natjecanju. Komisija 

bi te informacije trebala smatrati 

povjerljivima i poduzeti sve primjerene 

mjere za njihovu zaštitu. 

 

Amandman  5 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 4. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(4) Povećanom transparentnošću 

poreznih tijela moglo bi se potaknuti 

skupine MNP-ova da napuste određenu 

praksu i plaćaju svoj dio poreza u zemlji u 

kojoj su ostvarili dobit. Povećanje 

transparentnosti skupina MNP-ova stoga je 

važan dio suzbijanja smanjenja porezne 

osnovice i preusmjeravanja dobiti. 

(4) Pružanjem odgovarajuće razine 

informacija poreznim tijelima država 

članica i Komisiji te razmjenom tih 

informacija među njima moglo bi se 

potaknuti skupine MNP-ova da napuste 

određene prakse i plaćaju poreze u zemlji 

u kojoj je stvorena vrijednost. To bi 

također povećalo pritisak koji države 

članice vrše jedna na drugu i usmjerilo 

pažnju financijskih tržišta na fiskalnu 

odgovornost MNP-ova. Stoga je povećanje 

transparentnosti skupina MNP-ova bez 

kočenja konkurentnosti Unije važan dio 

suzbijanja smanjenja porezne osnovice i 

preusmjeravanja dobiti te u konačnici 

izbjegavanja plaćanja poreza. 

 

Amandman  6 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 6. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(6) U izvješću po državama skupine MNP-

ova trebale bi svake godine i za svaku 

poreznu jurisdikciju u kojoj posluju navesti 

(6) U izvješću po državama skupine MNP-

ova trebale bi svake godine i za svaku 

poreznu jurisdikciju u kojoj posluju navesti 



 

 

iznos prihoda, dobit prije poreza na 

dohodak te plaćeni i obračunani porez na 

dohodak. Skupine MNP-ova trebale bi 

također prijaviti broj zaposlenih, prijavljeni 

kapital, zadržanu dobit i materijalnu 

imovinu u svakoj poreznoj jurisdikciji. 

Naposljetku, skupine MNP-ova trebale bi 

navesti svaki subjekt u skupini koji posluje 

u određenoj poreznoj jurisdikciji te 

poslovne djelatnosti kojima se bavi svaki 

subjekt. 

iznos prihoda, dobit prije poreza na 

dohodak te plaćeni i obračunani porez na 

dohodak, kao i porezne kredite. Skupine 

MNP-ova trebale bi također prijaviti broj 

zaposlenih, prijavljeni kapital, zadržanu 

dobit i materijalnu imovinu u svakoj 

poreznoj jurisdikciji. Naposljetku, skupine 

MNP-ova trebale bi navesti svaki subjekt u 

skupini koji posluje u određenoj poreznoj 

jurisdikciji te poslovne djelatnosti kojima 

se bavi svaki subjekt. 

 

Amandman  7 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 8. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(8) U cilju osiguranja pravilnog 

funkcioniranja unutarnjeg tržišta EU mora 

osigurati pošteno tržišno natjecanje između 

skupina MNP-ova u EU-u i skupina MNP-

ova izvan EU-a s najmanje jednim 

subjektom u EU-u. Na oba bi se stoga 

trebala primjenjivati obveza izvješćivanja. 

(8) U cilju osiguranja pravilnog 

funkcioniranja unutarnjeg tržišta Unija 

mora osigurati pošteno tržišno natjecanje 

između skupina MNP-ova u EU-u i 

skupina MNP-ova izvan EU-a s najmanje 

jednim subjektom u Uniji. Na obje vrste 

skupina bi se stoga trebala primjenjivati 

obveza izvješćivanja. Države članice 

trebale bi u tom pogledu biti nadležne za 

primjenu obveze izvješćivanja MNP-ova, 

na primjer uvođenjem koraka za 

kažnjavanje MNP-ova u slučaju 

neizvješćivanja. 

 

Amandman  8 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 9.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (9.a) Države članice trebale bi zajamčiti 

održavanje ili povećanje razine ljudskih, 

tehničkih i financijskih resursa 

posvećenih automatskoj razmjeni 

informacija među poreznim upravama i 

obradi podataka u poreznim upravama. 

 



 

 

Amandman  9 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 11.  

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(11) U vezi s razmjenom informacija 

između država članica, u Direktivi Vijeća 

2011/16/EU od 15. veljače 2011. o 

administrativnoj suradnji u području 

oporezivanja i stavljanju izvan snage 

Direktive 77/799/EEZ već je predviđena 

obveza automatska razmjena informacija 

u nizu područja. Njezino područje primjene 

trebalo bi stoga proširiti na obveznu 

automatsku razmjenu informacija o 

izvješćima po državama između država 

članica. 

(11) U vezi s razmjenom informacija 

između država članica, u Direktivi Vijeća 

2011/16/EU od 15. veljače 2011. o 

administrativnoj suradnji u području 

oporezivanja i stavljanju izvan snage 

Direktive 77/799/EEZ već je predviđena 

obveza automatske razmjene informacija u 

nizu područja. Njezino područje primjene 

trebalo bi stoga proširiti na obveznu 

automatsku razmjenu informacija o 

izvješćima po državama između država 

članica i na dostavu tih izvješća Komisiji. 

Nadalje, Komisija bi trebala koristiti 

izvješća po državama kako bi procijenila 

usklađenost država članica s pravilima 

Unije o državnim potporama, s obzirom 

na to da u pogledu nepoštenih poreznih 

praksi u području oporezivanja dobiti 

poduzeća postoji i dimenzija povezana s 

državnim potporama. 

 

Amandman  10 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 12. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(12) Obvezna automatska razmjena 

izvješća po državama između država 

članica trebala bi u svakom slučaju 

uključivati priopćavanje definiranog skupa 

osnovnih informacija koje bi bile 

pristupačne onim državama članicama u 

kojima je, na temelju informacija iz 

izvješća po državama, najmanje jedan 

subjekt skupine MNP-ova rezident u svrhu 

oporezivanja ili je porezni obveznik u 

pogledu djelatnosti koje se obavljaju putem 

stalne poslovne jedinice skupine MNP-ova. 

(12) Obvezna automatska razmjena 

izvješća po državama između država 

članica i s Komisijom trebala bi u svakom 

slučaju uključivati priopćavanje 

definiranog skupa osnovnih informacija 

koje bi se trebale temeljiti na ujednačenim 

definicijama i koje bi bile pristupačne 

onim državama članicama u kojima je, na 

temelju informacija iz izvješća po 

državama, najmanje jedan subjekt skupine 

MNP-ova rezident u svrhu oporezivanja ili 

je porezni obveznik u pogledu djelatnosti 

koje se obavljaju putem stalne poslovne 

jedinice skupine MNP-ova. 



 

 

 

Amandman  11 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 16. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(16) Nužno je utvrditi jezične zahtjeve za 

razmjenu informacija između država 

članica u izvješćima po državama. Također 

je nužno prihvatiti praktične instrumente 

potrebne za nadogradnju mreže CCN. Radi 

osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu 

članka 20. stavka 6. i članka 21. stavka 7. 

provedbene ovlasti trebalo bi prenijeti na 

Komisiju. Te bi ovlasti trebalo provoditi u 

skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 

Europskog parlamenta i Vijeća. 

(16) Nužno je utvrditi jezične zahtjeve za 

razmjenu informacija između država 

članica i dostavu tih informacija Komisiji 

o izvješćima po državama. Također je 

nužno prihvatiti praktična rješenja 

potrebna za nadogradnju mreže CCN i 

pobrinuti se da se izbjegava 

udvostručavanje standarda kojim se 

povećavaju administrativni troškovi za 

poslovne subjekte. Radi osiguranja 

ujednačenih uvjeta za provedbu članka 20. 

stavka 6. i članka 21. stavka 7. provedbene 

ovlasti trebalo bi prenijeti na Komisiju. Te 

bi ovlasti trebalo provoditi u skladu s 

Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog 

parlamenta i Vijeća. 

 

Amandman  12 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 18.a (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (18.a) U godišnjim izvješćima država 

članica Komisiji u skladu s ovom 

Direktivom trebale bi se nalaziti 

pojedinosti o opsegu podnošenja izvješća 

u skladu s člankom 8.aa i točkom 1. 

Priloga III. odjeljka II. ove Direktive te 

popis svih jurisdikcija u kojima su 

matična trgovačka društva sastavnog 

subjekta iz Unije rezidenti, a u kojima 

nisu predana ili razmijenjena potpuna 

izvješća. 

 

Amandman  13 

Prijedlog direktive 



 

 

Uvodna izjava 18.b (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (18b) Trebala bi postojati mogućnost da 

se informacije u skladu s ovom 

Direktivom ne razmjenjuju ako bi ta 

razmjena dovela do otkrivanja trgovinske, 

industrijske ili poslovne tajne, trgovinskog 

postupka ili informacija čije bi otkrivanje 

bilo suprotno javnom interesu. 

 

Amandman  14 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 18.c (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (18c) Trebalo bi voditi računa o Rezoluciji 

Europskog parlamenta od 25. studenoga 

2015. o odlukama o porezima i ostalim 

mjerama slične prirode ili učinka, izvješću 

Odbora za pravne poslove Europskog 

parlamenta o prijedlogu za direktivu 

Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni 

Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja 

dugoročnog sudjelovanja dioničara i 

Direktive 2013/34/EU u pogledu 

određenih elemenata izvješća o 

korporativnom upravljanju, kao i o 

vlastitoj Rezoluciji od 16. prosinca 2015. s 

preporukama Komisiji o uvođenju 

transparentnosti, koordinacije i 

konvergencije u politike poreza na dobit u 

Uniji. 

 

Amandman  15 

Prijedlog direktive 

Uvodna izjava 20. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(20) Budući da cilj ove Direktive, tj. 

učinkovitu administrativnu suradnju među 

državama članicama pod uvjetima koji su 

(20) Budući da cilj ove Direktive, tj. 

učinkovitu administrativnu suradnju među 

državama članicama i s Komisijom pod 



 

 

spojivi s pravilnim funkcioniranjem 

unutarnjeg tržišta, ne mogu dostatno 

ostvariti same države članice, nego ih se 

zbog ujednačenosti i djelotvornosti može 

na bolji način ostvariti na razini Unije, 

Unija može donijeti mjere u skladu s 

načelom supsidijarnosti utvrđenim u 

članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U 

skladu s načelom proporcionalnosti 

utvrđenim u tom članku ova Direktiva ne 

prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje 

tog cilja. 

uvjetima koji su spojivi s pravilnim 

funkcioniranjem unutarnjeg tržišta, ne 

mogu dostatno ostvariti same države 

članice, nego ih se zbog ujednačenosti i 

djelotvornosti može na bolji način ostvariti 

na razini Unije, Unija može donijeti mjere 

u skladu s načelom supsidijarnosti 

utvrđenim u članku 5. Ugovora o 

Europskoj uniji. U skladu s načelom 

proporcionalnosti utvrđenim u tom članku 

ova Direktiva ne prelazi ono što je 

potrebno za ostvarivanje tog cilja. 

 

Amandman  16 

Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 1. – stavak 1. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (-1) Članak 1. stavak 1. zamjenjuje se 

sljedećim: 

1. Ova Direktiva utvrđuje pravila i 

postupke u skladu s kojima države članice 

međusobno surađuju s namjerom razmjene 

informacija koje mogu biti značajne za 

administraciju i izvršenje nacionalnih 

zakonodavstava država članica vezano uz 

poreze iz članka 2. 

„1. Ova Direktiva utvrđuje pravila i 

postupke u skladu s kojima države članice 

surađuju međusobno i s Komisijom s 

namjerom razmjene informacija koje mogu 

biti značajne za administraciju i izvršenje 

nacionalnih zakonodavstava država članica 

vezano uz poreze iz članka 2.” 

 

Amandman  17 

Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka -a (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 3. – točka 2. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 (-a) članak 3. stavak 2. zamjenjuje se 

sljedećim: 

2. „središnji ured za vezu” znači ured koji 

je kao takav određen i čija su glavna 

odgovornost kontakti s drugim državama 

članicama u području upravne suradnje; 

„ 2. „središnji ured za vezu” znači ured 

koji je kao takav određen i čija su glavna 

odgovornost kontakti s drugim državama 

članicama i s Komisijom u području 



 

 

upravne suradnje;” 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 3. – točka 9. – podtočka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) za potrebe članka 8. stavka 1. i članaka 

8.a i 8.aa sustavno priopćavanje prethodno 

definiranih informacija drugoj državi 

članici, bez prethodnog zahtjeva, u 

prethodno utvrđenim pravilnim razmacima, 

za potrebe članka 8. stavka 1. upućivanje 

na raspoložive informacije odnosi se na 

informacije iz poreznih podataka države 

članice koja priopćava informacije koje su 

dostupne u skladu s postupcima za 

prikupljanje i obradu podataka u toj državi 

članici; 

(a) za potrebe članka 8. stavka 1. i članaka 

8.a i 8.aa sustavno priopćavanje prethodno 

definiranih informacija drugoj državi 

članici i Komisiji, bez prethodnog zahtjeva, 

u prethodno utvrđenim pravilnim 

razmacima, za potrebe članka 8. stavka 1. 

upućivanje na raspoložive informacije 

odnosi se na informacije iz poreznih 

podataka države članice koja priopćava 

informacije koje su dostupne u skladu s 

postupcima za prikupljanje i obradu 

podataka u toj državi članici; 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 4. – stavak 6. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 1.a Članak 4. stavak 6. zamjenjuje se 

sljedećim: 

6. Kad služba za vezu ili nadležni 

službenik pošalje ili primi zahtjev za 

suradnju ili odgovor na zahtjev za 

suradnju, on obavješćuje središnji ured za 

vezu svoje države članice u skladu s 

postupcima koje određuje ta država 

članica. 

„6. Kad služba za vezu ili nadležni 

službenik pošalje ili primi zahtjev za 

suradnju ili odgovor na zahtjev za 

suradnju, on obavješćuje središnji ured za 

vezu svoje države članice i Komisiju u 

skladu s postupcima koje određuje ta 

država članica.” 
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Prijedlog direktive 



 

 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 6. – stavak 2. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 1.b Članak 6. stavak 2. zamjenjuje se 

sljedećim: 

2. Zahtjev spomenut u članku 5. može 

sadržavati argumentiran zahtjev za 

posebnu istražnu radnju. Ako tijelo koje 

prima zahtjev smatra da nije potrebna 

istražna radnja, ono hitno obavješćuje tijelo 

koje podnosi zahtjev o razlozima takve 

odluke. 

„2. Zahtjev spomenut u članku 5. može 

sadržavati argumentiran zahtjev za 

posebnu istražnu radnju. Ako tijelo koje 

prima zahtjev smatra da nije potrebna 

istražna radnja, ono hitno obavješćuje tijelo 

koje podnosi zahtjev i Komisiju o 

razlozima takve odluke.” 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.c (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 8. – stavak 1. – točka ea (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 1.c U članku 8. stavku 1. dodaje se 

sljedeća točka: 

 „(ea) izvješća po državama,” 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 8.aa – stavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

2. Nadležno tijelo države članice u kojoj je 

zaprimljeno izvješće po državama u skladu 

sa stavkom 1. dostavlja to izvješće 

automatskom razmjenom svakoj drugoj 

državi članici u kojoj je, na temelju 

informacija iz izvješća po državama, 

najmanje jedan sastavni subjekt skupine 

MNP-ova subjekta koji podnosi izvješće 

rezident u svrhu oporezivanja ili porezni 

2. Nadležno tijelo države članice u kojoj je 

zaprimljeno izvješće po državama u skladu 

sa stavkom 1. čim prije automatskom 

razmjenom dostavlja to izvješće svakoj 

drugoj državi članici u kojoj je, na temelju 

informacija iz izvješća po državama, 

najmanje jedan sastavni subjekt skupine 

MNP-ova subjekta koji podnosi izvješće 

rezident u svrhu oporezivanja ili porezni 



 

 

obveznik zbog djelatnosti koju obavlja 

putem stalne poslovne jedinice u roku 

propisanom u stavku 4.  

obveznik zbog djelatnosti koju obavlja 

putem stalne poslovne jedinice u roku 

propisanom u stavku 4. Nadležno tijelo 

države članice dostavlja Komisiji i izvješće 

po državama, a Komisija je odgovorna za 

centralizirani registar izvješća po 

državama, dostupan njezinim nadležnim 

službama. 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 8.aa – stavak 3. – točka a 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(a) objedinjene informacije o iznosu 

prihoda, dobiti (gubitku) prije poreza na 

dohodak, plaćenom porezu na dohodak, 

obračunanom porezu na dohodak, 

prijavljenom kapitalu, akumuliranoj dobiti, 

broju zaposlenika i materijalnoj imovini 

koja nije gotovina ili ekvivalent gotovine 

za svaku jurisdikciju u kojoj posluje 

skupina MNP-ova; 

(a) objedinjene informacije o iznosu 

prihoda, dobiti (gubitku) prije poreza na 

dohodak, plaćenom porezu na dohodak, 

obračunanom porezu na dohodak, 

prijavljenom kapitalu, akumuliranoj dobiti, 

broju zaposlenika, materijalnoj imovini 

koja nije gotovina ili ekvivalent gotovine 

za svaku jurisdikciju u kojoj posluje 

skupina MNP-ova, primljenim javnim 

subvencijama, vrijednosti imovine i 

godišnjem trošku njezina održavanja te 

prodaji i nabavi koje je izvršila skupina; 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 8.aa – stavak 3. – točka ba (nova) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 (ba) budući europski porezni 

identifikacijski broj naveden u Akcijskom 

planu Komisije iz 2012. za jačanje borbe 

protiv prijevara i utaje poreza. 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 8.aa – stavak 4.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 4.a Kako bi se povećala transparentnost 

za građane, Komisija na temelju podataka 

iz centraliziranog registra izvješća po 

državama objavljuje zbirni sažetak tih 

izvješća. Pri tome Komisija poštuje 

odredbe članka 23.a o povjerljivosti. 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 2.a Uvodni dio članka 9. stavka 1. 

zamjenjuje se sljedećim: 

1. Nadležno tijelo svake države članice 

dostavlja informacije navedene u članku 1. 

stavku 1. nadležnom tijelu svake 

predmetne države članice, u nekoj od 

sljedećih situacija: 

„1. Nadležno tijelo svake države članice 

dostavlja informacije navedene u članku 1. 

stavku 1. nadležnom tijelu svake 

predmetne države članice i Komisiji, u 

nekoj od sljedećih situacija:” 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 9. – stavak 2. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 2.b Članak 9. stavak 2. zamjenjuje se 

sljedećim: 

2. Nadležna tijela svake države članice 

mogu spontanom razmjenom dostaviti 

nadležnim tijelima druge države članice 

sve informacije koje znaju i koje bi mogle 

„2. Nadležna tijela svake države članice 

mogu spontanom razmjenom dostaviti 

nadležnim tijelima druge države članice i 

Komisiji sve informacije koje znaju i koje 



 

 

biti korisne nadležnim tijelima drugih 

država članica. 

bi mogle biti korisne nadležnim tijelima 

drugih država članica.” 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.a (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 23. – stavak 2. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 4.a Članak 23. stavak 2. zamjenjuje se 

sljedećim: 

2. Države članice dostavljaju Komisiji sve 

relevantne informacije potrebne za ocjenu 

učinkovitosti upravne suradnje u skladu s 

ovom Direktivom u suzbijanju porezne 

utaje i izbjegavanju poreza. 

„2. Države članice dostavljaju Komisiji sve 

relevantne informacije potrebne za ocjenu 

učinkovitosti upravne suradnje u skladu s 

ovom Direktivom u suzbijanju 

izbjegavanja plaćanja poreza, porezne 

utaje i porezne prijevare.ˮ 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 23. – stavak 3. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

3. Države članice dostavljaju Komisiji 

godišnju ocjenu učinkovitosti automatske 

razmjene informacija iz članaka 8.,8.a i 

8.aa te postignute praktične rezultate. 

Komisija provedbenim aktima odlučuje o 

obliku i uvjetima priopćavanja o toj 

godišnjoj ocjeni. Ti se provedbeni akti 

donose u skladu s postupkom ispitivanja iz 

članka 26. stavka 2. 

3. Države članice dostavljaju Komisiji 

godišnju ocjenu učinkovitosti automatske 

razmjene informacija iz članaka 8., 8.a i 

8.aa te postignute praktične rezultate. 

Komisija obavješćuje Europski parlament 

i Vijeće o tim rezultatima na prikladan 

način, na primjer godišnjim 

konsolidiranim izvješćem u kojem se 

razmatraju ishod i rezultati postupka 

izvješćivanja. Komisija provedbenim 

aktima odlučuje o obliku i uvjetima 

priopćavanja o toj godišnjoj ocjeni. Ti se 

provedbeni akti donose u skladu s 

postupkom ispitivanja iz članka 26. stavka 

2. 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 23. – stavak 3.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 5.a U članku 23. umeće se sljedeći stavak: 

 „3.a Komisija Europskom parlamentu i 

Vijeću podnosi godišnje konsolidirano 

izvješće o godišnjim ocjenama 

učinkovitosti automatske razmjene 

informacija, kao i o praktičnim 

rezultatima koji su postignuti.” 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 23. – stavak 3.b (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 5.b U članku 23. umeće se sljedeći stavak: 

 „3.b U slučaju da Komisija u svojoj 

procjeni učinka o posljedicama 

objavljivanja informacija iz izvješća po 

državama utvrdi da nema negativnih 

posljedica za skupine MNP-ova, ona bez 

odgađanja predlaže zakonodavstvo kako 

bi te informacije postale dostupne 

javnosti.” 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.c (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 24. – stavak 1. 

 

Tekst na snazi Izmjena 

 5.c Članak 24. stavak 1. zamjenjuje se 

sljedećim: 



 

 

1. Kad nadležno tijelo države članice primi 

od treće zemlje informacije za koje se 

predviđa da su relevantne za administraciju 

i provedbu nacionalnog zakonodavstva te 

države članice koje se odnosi na poreze, 

kako se navodi u članku 2., to tijelo može, 

ako je to omogućeno u skladu sa 

sporazumom s tom trećom zemljom 

osigurati informacije nadležnim tijelima 

država članica za koja te informacije mogu 

biti korisne i svim tijelima koja podnose 

zahtjev. 

1. Kad nadležno tijelo države članice primi 

od treće zemlje informacije za koje se 

predviđa da su relevantne za administraciju 

i provedbu nacionalnog zakonodavstva te 

države članice koje se odnosi na poreze, 

kako se navodi u članku 2., to tijelo može, 

ako je to omogućeno u skladu sa 

sporazumom s tom trećom zemljom, 

osigurati informacije nadležnim tijelima 

država članica za koja te informacije mogu 

biti korisne, svim tijelima koja podnose 

zahtjev i Komisiji. 
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Prijedlog direktive 

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.a (nova) 

Direktiva 2011/16/EU 

Članak 27.a (novi) 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 7.a Umeće se sljedeći članak: 

 „Članak 27.a 

 Preispitivanje 

 Komisija preispituje djelotvornost ove 

Direktive najkasnije ... tri godine od 

datuma stupanja na snagu ove 

Direktive.” 
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Prijedlog direktive 

Prilog – prilog III. – odjeljak II. – stavak 1. – podstavak 2. 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

 Ako su više sastavnih subjekata iste 

skupine MNP-ova rezidenti Unije u svrhu 

oporezivanja i primjenjuje se najmanje 

jedan uvjet iz točke (b), skupina MNP-ova 

mora odrediti jedan od tih sastavnih 

subjekata da podnese izvješće po zemljama 

u skladu sa zahtjevima iz članka 8.aa 

stavka 1. za bilo koju izvještajnu fiskalnu 

godinu u roku iz članka 8.aa stavka 1. i da 

obavijesti državu članicu da bi se 

Ako su više sastavnih subjekata iste 

skupine MNP-ova rezidenti Unije u svrhu 

oporezivanja i primjenjuje se najmanje 

jedan uvjet iz točke (b), skupina MNP-ova 

može odrediti jedan od tih sastavnih 

subjekata, po mogućnosti onaj s najvećim 

prometom, da podnese izvješće po 

zemljama u skladu sa zahtjevima iz članka 

8.aa stavka 1. za bilo koju izvještajnu 

fiskalnu godinu u roku iz članka 8.aa 



 

 

podnošenjem trebao zadovoljiti zahtjev 

podnošenja izvještaja svih sastavnih 

subjekata takve skupine MNP-ova koji su 

rezidenti u Uniji u svrhu oporezivanja. Ta 

država članica u skladu s člankom 8.aa 

stavkom 2. dostavlja to izvješće 

automatskom razmjenom svakoj drugoj 

državi članici u kojoj je, na temelju 

informacija iz izvješća po državama, 

najmanje jedan sastavni subjekt skupine 

MNP-a kojoj pripada subjekt koji podnosi 

izvješće rezident u svrhu oporezivanja ili 

porezni obveznik zbog djelatnosti koju 

obavlja putem stalne poslovne jedinice. 

stavka 1. i da obavijesti državu članicu da 

bi se podnošenjem trebao zadovoljiti 

zahtjev podnošenja izvještaja svih 

sastavnih subjekata takve skupine MNP-

ova koji su rezidenti u Uniji u svrhu 

oporezivanja. Ta država članica u skladu s 

člankom 8.aa stavkom 2. dostavlja to 

izvješće svakoj drugoj državi članici u 

kojoj je, na temelju informacija iz izvješća 

po državama, najmanje jedan sastavni 

subjekt skupine MNP-a kojoj pripada 

subjekt koji podnosi izvješće rezident u 

svrhu oporezivanja ili porezni obveznik 

zbog djelatnosti koju obavlja putem stalne 

poslovne jedinice. 

 

 


