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Rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2019. o poreznom tretmanu mirovinskih 
proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (2018/2002(INI))
Europski parlament,

– uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o 
paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) (COM(2017)0343),

– uzimajući u obzir preporuku Komisije o poreznom tretmanu osobnih mirovinskih 
proizvoda, uključujući i paneuropski osobni mirovinski proizvod (C(2017)4393),

– uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0481/2018), 

A. budući da je unutarnje tržište osobnih mirovinskih proizvoda i dalje vrlo fragmentirano, 
osobito u pogledu poreznih olakšica;

B. budući da je istraživanje izvedivosti europskog okvira za osobne mirovine iz lipnja 
2017. (FISMA/2015/146(02)/D) pokazalo da su fiskalni poticaji ključni za prihvaćanje 
PEPP-a;

C. budući da države članice imaju isključivu nadležnost u području izravnog oporezivanja;

D. budući da tretman svih pružatelja i proizvoda na unutarnjem tržištu mora biti jednak, 
neovisno o nacionalnosti ili državi članici podrijetla;

1. poziva Vijeće da u cilju boljeg prihvaćanja PEPP-a izradi prijedloge u vezi s poticajima 
za štediše PEPP-a;

2. predlaže da se razmotre sljedeći pristupi:

– analiza postojećih poreznih poticaja za osobne mirovinske proizvode i procjena 
njihovih troškova, djelotvornosti i učinaka preraspodjele te po potrebi rješavanje 
problema neučinkovitosti i regresivnih učinaka;

– odobrenje iste porezne olakšice za PEPP kao i za nacionalne osobne mirovinske 
proizvode, čak i u slučajevima kada obilježja PEPP-a ne odgovaraju u potpunosti 



svim nacionalnim kriterijima;

– odobrenje posebne porezne olakšice za PEPP, koja bi bila usklađena na razini 
Unije i koja bi se utvrdila multilateralnim poreznim sporazumom između država 
članica;

3. ističe da je oporezivanje u nadležnosti država članica te da stoga svaka država članica 
ima pravo odlučiti o odobrenju posebne porezne olakšice za PEPP;

4. podsjeća da države članice imaju mogućnost sudjelovati u pojačanoj suradnji; 

5. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.


