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Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/10 
- pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172. u vezi s 
člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 
29/18), Vlada Republike Hrvatske podnosi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske 
sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklađenosti s 
pravnom stečevinom Europske unije.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila dr. se. Zdravka Marića, potpredsjednika 
Vlade Republike Hrvatske i ministra financija, Zdravka Zrinušića, državnog tajnika u 
Ministarstvu financija, te Božidara Kutlešu, pomoćnika ministra financija - ravnatelja Porezne 
uprave.
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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Zagreb, studeni 2019.



KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, br. 115/16, 
130/17 i 106/18) u članku 2. stavku 1. iza točke 8. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se 
točka 9. koja glasi:

„9. Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u 
pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na 
prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje (SL L 139,5.6.2018.), (u daljnjem tekstu: 
Direktiva Vijeća (EU) 2018/822).“.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 
2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost 
(preinaka) (SL L 268, 12.10.2010) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010), 
Uredbe Vijeća (EU) 2017/2454 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o 
administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 
348, 29.12.2017) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2017/2454), Uredbe Vijeća (EU) 
2018/1541 od 2. listopada 2018. o izmjeni uredbi (EU) br. 904/2010 i (EU) 2017/2454 u 
pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost (SL 
L 259, 16.10.2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2018/1541) i Uredba Vijeća (EU) 
2018/1909 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/210 u pogledu razmjene 
informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmana za premještanje dobara (SL L 311, 
7.12.2018. (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2018/1909).“.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza riječi: „Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010“ riječ: “i“ zamjenjuje 
se zarezom, te se iza riječi: “Uredbe Vijeća (EU) 2017/2454“ dodaju riječi: „Uredbe Vijeća 
(EU) 2018/1541 i Uredbe Vijeća (EU) 2018/1909.“.

Članak 3.

Iza članka 35. dodaje se Odjeljak 5. s člancima 35.a do 35.k i naslovima iznad njih koji 
glase:

„Odjeljak 5.

Automatska razmjena informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje

Članak 35.a

(1) Prekogranični aranžman u smislu ovoga Zakona podrazumijeva aranžman koji se odnosi na 
više od jedne države članice ili na jednu državu članicu i treću zemlju, pri čemu je ispunjen 
najmanje jedan od sljedećih uvjeta:



2. jedan ili više sudionika u aranžmanu istodobno su rezidenti u porezne svrhe u više od jedne 
jurisdikcije

3. jedan ili više sudionika u aranžmanu posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne 
jedinice koja se nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman dio poslovanja ili cjelokupno 
poslovanje te stalne poslovne jedinice

4. jedan ili više sudionika u aranžmanu obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji, a da pritom 
nije rezident u porezne svrhe u toj jurisdikciji niti je u njoj uspostavio stalnu poslovnu 
jedinicu ili

5. takav aranžman može imati učinak na automatsku razmjenu informacija ili identifikaciju 
stvarnog vlasništva.

(2) Aranžmanom u smislu ovoga članka smatra se i niz aranžmana.

(3) Aranžman u smislu ovoga članka može sadržavati više koraka ili dijelova.

(4) Prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje podrazumijeva svaki prekogranični 
aranžman koji sadrži najmanje jedno obilježje koje ukazuje na potencijalni rizik od izbjegavanja 
plaćanja poreza.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje obilježja koja ukazuju na potencijalni rizik od 
izbjegavanja plaćanja poreza iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 35,b

(1) Posrednik u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva svaku osobu koja 
osmišljava, stavlja na tržište ili organizira prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje ili 
takav aranžman stavlja na raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili upravlja njegovom 
provedbom.

(2) Posrednik je i svaka osoba koja, uzimajući u obzir relevantne činjenice i okolnosti i na 
temelju dostupnih informacija i relevantnog stručnog znanja i razumijevanja potrebnog za 
pružanje takvih usluga, zna ili bi se od nje u razumnoj mjeri moglo očekivati da zna da se 
obvezala na pružanje, izravno ili posredstvom drugih osoba, potpore, pomoći ili savjeta u 
pogledu osmišljavanja, stavljanja na tržište, organiziranja, stavljanja na raspolaganje s ciljem 
provedbe, ili upravljanja provedbom prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje.

(3) Svaka osoba ima pravo dostaviti dokaze o tome da nije znala i da se od nje u razumnoj mjeri 
nije moglo očekivati da zna da je bila uključena u prekogranični aranžman o kojem se 
izvješćuje.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, osoba se može pozvati na sve relevantne činjenice i 
okolnosti, kao i na dostupne informacije i svoje relevantno stručno znanje i razumijevanje.

(5) Posrednik u smislu ovoga članka mora ispunjavati najmanje jedan od sljedećih dodatnih 
uvjeta:



2. u Republici Hrvatskoj ima stalnu poslovnu jedinicu preko koje se pružaju usluge u vezi s 
aranžmanom

3. osnovan je ili je uređen prema zakonima Republike Hrvatske ili

4. registriran je pri strukovnom udruženju u području pravnih, poreznih i savjetodavnih 
usluga u Republici Hrvatskoj.

Članak 35.c

Relevantni porezni obveznik u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva 
svaku osobu kojoj se prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavlja na raspolaganje s 
ciljem njegove provedbe, ili koja je spremna provesti prekogranični aranžman o kojem se 
izvješćuje, ili koja je provela prvi korak takvog aranžmana.

Članak 35.d

(1) Povezano poduzeće u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva osobu 
koja je povezana s drugom osobom na najmanje jedan od sljedećih načina:

1. osoba sudjeluje u upravljanju druge osobe tako što može ostvarivati znatan utjecaj na tu 
drugu osobu

2. osoba sudjeluje u kontroli nad drugom osobom na temelju udjela glasačkih prava koji 
premašuje 25%

3. osoba sudjeluje u kapitalu druge osobe na temelju prava vlasništva koje izravno ili 
neizravno premašuje 25% kapitala ili

4. osoba ima pravo na najmanje 25% dobiti druge osobe.

(2) Ako u upravljanju, kontroli, kapitalu ili dobiti iste osobe sudjeluje više osoba iz stavka 1. 
ovoga članka, tada se sve dotične osobe smatraju povezanim poduzećima.

(3) Ako iste osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u upravljanju, kontroli, kapitalu ili dobiti 
više od jedne osobe, tada se sve dotične osobe smatraju povezanim poduzećima.

(4) U smislu ovoga članka osoba koja djeluje zajedno s drugom osobom u pogledu glasačkih 
prava u subjektu ili u pogledu vlasništva kapitala subjekta smatra se da ima udio u svim 
glasačkim pravima tog subjekta koje ima druga osoba odnosno da ima udio u vlasništvu kapitala 
tog subjekta koji drži druga osoba.

(5) Kad je riječ o posrednim udjelima, ispunjenje zahtjeva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka 
utvrđuje se množenjem stopa udjela po sukcesivnim redovima.

(6) Ako osoba ima više od 50% glasačkih prava, smatra se osobom koja ima 100% tih prava.

(7) Fizička osoba, njen bračni drug ili neposredni predak ili potomak, u smislu ovoga članka 
smatraju se jednom osobom.



Članak 35.e

(1) Tržišni aranžman u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva 
prekogranični aranžman koji je osmišljen, stavljen na tržište, spreman za provedbu ili je stavljen 
na raspolaganje s ciljem njegove provedbe, a da pritom ne treba znatnu prilagodbu.

(2) Posebno prilagođeni aranžman podrazumijeva svaki prekogranični aranžman koji nije 
tržišni aranžman iz stavka 1. ovoga članka.

Obveza izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima

Članak 35.f

(1) Posrednici su obvezni informacije u vezi s prekograničnim aranžmanima o kojima se 
izvješćuje iz članka 35.k ovoga Zakona, a koje su im poznate, u njihovom su posjedu ili se 
nalaze pod njihovom kontrolom, dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od 30 
dana od:

1. dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s 
ciljem njegove provedbe ili

2. dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili

3. trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se 
izvješćuje

ovisno o tome što nastupi ranije.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, posrednici iz članka 35.b stavka 2. ovoga Zakona 
obvezni su podnijeti informacije u roku 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili 
posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet.

(3) U slučaju tržišnih aranžmana, posrednici su obvezni svaka tri mjeseca sastaviti periodično 
izvješće s ažuriranim informacijama o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje iz 
članka 35.k stavka 1. točki 1., 4., 7. i 8. ovoga Zakona, a koje su postale dostupne nakon 
podnošenja posljednjeg izvješća, i dostaviti ga Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka podnosi se u roku od jednog mjeseca od završetka 
tromjesečja u kojem su informacije postale dostupne.

Pravila izvješćivanja kada postoji više nadležnih tijela u više država članica

Članak 35.g

(1) Ako je posrednik dužan nadležnim tijelima u više od jedne države članice podnijeti 
informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje, takve informacije podnose 
se samo Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u sljedećim slučajevima:
1. ako je posrednik rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj



2. ako posrednik ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj preko koje se pružaju 
usluge u vezi s aranžmanom, a nije rezident u porezne svrhe u bilo kojoj drugoj državi 
članici

3. ako je posrednik osnovan ili je uređen prema zakonima Republike Hrvatske, a uvjeti iz 
točke 1. i 2. ovoga stavka nisu ispunjeni u nekoj drugoj državi članici ili

4. ako je posrednik registriran pri strukovnom udruženju u području pravnih, poreznih ili 
savjetodavnih usluga u Republici Hrvatskoj, a uvjeti iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka nisu 
ispunjeni u nekoj drugoj državi članici.

(2) Ako u skladu sa stavkom 1. ovoga članka postoji više obveza izvješćivanja, posrednik se 
izuzima od obveze podnošenja informacija Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ako ima 
dokaz da su iste informacije podnesene u drugoj državi članici.

Profesionalna tajna

Članak 35.h

(1) Posrednik je oslobođen obveze podnošenja informacija o prekograničnom aranžmanom o 
kojem se izvješćuje ako bi se obvezom izvješćivanja prekršila obveza čuvanja profesionalne 
tajne, kako je propisano propisima kojima se uređuje profesionalna tajna.

(2) Ako se posrednik pozove na profesionalnu tajnu, obvezan je u roku tri dana obavijestiti 
pisanim putem sve druge posrednike, ili ako takvih posrednika nema, relevantnog poreznog 
obveznika o obvezi izvješćivanja iz članka 35.i stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Posrednici imaju pravo na izuzeće iz stavka 1. ovoga članka samo u onoj mjeri u kojoj 
posluju unutar ograničenja iz propisa kojim se uređuje njihova djelatnost.

Članak 35.i

(1) Ako nema posrednika ili ako je posrednik obavijestio relevantnog poreznog obveznika ili 
drugog posrednika o primjeni izuzeća iz članka 35.h ovoga Zakona, obvezu podnošenja 
informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje snosi drugi obaviješteni 
posrednik ili, ako nema takvoga posrednika, relevantni porezni obveznik.

(2) Relevantni porezni obveznik koji ima obvezu izvješćivanja podnosi informacije iz članka 
35.k ovoga Zakona u roku 30 dana Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, počevši od dana 
nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen tom relevantnom poreznom 
obvezniku na raspolaganje s ciljem njegove provedbe, ili nakon što je taj aranžman spreman za 
provedbu od strane relevantnog poreznog obveznika, ili trenutka kada je napravljen prvi korak 
u njegovoj provedbi u vezi s relevantnim poreznim obveznikom, ovisno što nastupi ranije.

(3) Ako je relevantni porezni obveznik dužan nadležnim tijelima u više od jedne države članice 
podnijeti informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje, takve informacije 
podnose se samo Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u sljedećim slučajevima:

1. ako je rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj



2. ako ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj koja ostvaruje koristi od 
aranžmana, a nije rezident u porezne svrhe u bilo kojoj drugoj državi članici

3. ako ostvaruje dohodak ili dobit u Republici Hrvatskoj, a nije rezident u porezne svrhe i 
nema stalnu poslovnu jedinicu u drugoj državi članici ili

4. ako obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj, a uvjeti iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka nisu 
ispunjeni u nekoj drugoj državi članici.

(4) Relevantni porezni obveznik izuzima se od obveze podnošenja informacija u Republici 
Hrvatskoj ako može dokazati da su, pod okolnostima iz stavka 3. ovoga članka, isti podaci iz 
članka 35.k stavka 1. ovoga Zakona već podneseni u drugoj državi članici.

Pravila izvješćivanja kada postoji više posrednika ili nekoliko relevantnih poreznih 
obveznika

Članak 35.j

(1) Ako postoji više posrednika, obvezu podnošenja informacija o prekograničnom aranžmanu 
o kojem se izvješćuje imaju svi posrednici koji sudjeluju u istom prekograničnom aranžmanu 
o kojem se izvješćuje.

(2) Posrednik se izuzima od obveze podnošenja informacija samo u mjeri u kojoj ima dokaz da 
je iste informacije iz članka 35.k stavka 1. ovoga Zakona već podnio drugi posrednik.

(3) Ako obvezu izvješćivanja ima relevantni porezni obveznik i ako postoji više od jednog 
relevantnog poreznog obveznika, obvezu podnošenja informacija u skladu s člankom 35.i 
stavkom 1. ovoga Zakona ima onaj relevantni porezni obveznik koji se nalazi prvi na sljedećem 
popisu:

1. relevantni porezni obveznik koji je s posrednikom dogovorio prekogranični aranžman o 
kojem se izvješćuje

2. relevantni porezni obveznik koji upravlja provedbom aranžmana.

(4) Relevantni porezni obveznik izuzima se od obveze podnošenja informacija samo ako može 
dokazati da je istu informaciju iz članka 35.k stavka 1. ovoga Zakona već podnio drugi 
relevantni porezni obveznik.

(5) Svaki relevantni porezni obveznik obvezan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi 
podnositi informacije o upotrebi aranžmana u svakoj godini u kojoj gaje upotrebljavao.

(6) Obavijest o upotrebi aranžmana podnosi se u roku tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj 
se aranžman upotrebljavao.



Informacije o kojima se izvješćuje

Članak 35.k

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava putem automatske razmjene informacija dostavlja 
nadležnim tijelima svih drugih država članica i Europskoj komisiji sljedeće informacije o 
prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje:

1. identifikaciju posrednika i relevantnih poreznih obveznika, uključujući njihovo ime, datum 
i mjesto rođenja (u slučaju fizičke osobe), rezidentnost u porezne svrhe i porezni 
identifikacijski broj te, po potrebi, osobe koje su povezana poduzeća relevantnog poreznog 
obveznika

2. pojedinosti o obilježjima koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza 
utvrđenima u pravilniku iz članka 35.a stavka 5. ovoga Zakona zbog kojih nastaje obveza 
izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima

3. sažetak sadržaja prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje, uključujući upućivanje 
na ime pod kojim je općenito poznat, ako postoji, apstraktni opis relevantnih poslovnih 
aktivnosti ili aranžmana na način da se ne otkriva poslovna, industrijska, ili profesionalna 
tajna, ni poslovni proces, ni informacije koje bi bile u suprotnosti s javnim poretkom

4. datum poduzimanja prvog koraka u provedbi prekograničnog aranžmana ili datum na koji 
će biti poduzet prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana

5. pojedinosti o propisima koji uređuju prekogranični aranžman iz članka 35.a ovoga Zakona

6. vrijednost prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje

7. navođenje države članice relevantnog poreznog obveznika ili više njih i svih drugih država 
članica na koje bi prekogranični aranžman mogao utjecati

8. navođenje svih drugih osoba u državi članici na koje bi prekogranični aranžman o kojem 
se izvješćuje mogao utjecati, uz navođenje država članica s kojima je ta osoba povezana.

(2) Nepostupanje Ministarstva financija, Porezne uprave u odnosu na prekogranični aranžman 
o kojem se izvješćuje, ne podrazumijeva valjanost poreznog tretmana tog aranžmana.

(3) Automatska razmjena informacija iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od mjesec 
dana od završetka tromjesečja u kojem su te informacije bile podnesene.,,

Članak 4.

U članku 66. stavku 1. iza točke 4. briše se točka i dodaju se točke od 5. do 9. koje glase:

„5. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano 
izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.f stavak 1.)

6. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano 
izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.i stavak 2.)



7. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano periodično izvješće s ažuriranim 
informacijama o kojima se izvješćuje i ako u roku ne podnose propisano izvješće Ministarstvu 
financija, Poreznoj upravi (članak 35.f stavak 3.)

8. pravna osoba ako u roku ne podnose propisano izvješće o informacijama o upotrebi 
prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi 
(članak 35.j stavci 5. i 6.)

9. pravna osoba ako se pozove na profesionalnu tajnu a ne obavijesti sve druge posrednike, ili 
ako takvih posrednika nema, relevantnog poreznog obveznika o obvezi izvješćivanja (članak 
35.h stavak 2.).“.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba 
u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točaka 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka.“.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 100.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točaka 
5., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava će do 31. listopada 2020. godine nadležnim 
tijelima država članica i Europskoj komisiji automatskom razmjenom dostaviti informacije iz 
odredbi članka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na informacije o kojima se izvješćuje 
počevši od 25. lipnja 2018. godine.

(2) Iznimno od odredbe članka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na rokove 
izvješćivanja, posrednici i relevantni porezni obveznici podnose Ministarstvu financija, 
Poreznoj upravi do 31. kolovoza 2020. godine informacije o prekograničnim aranžmanima o 
kojima se izvješćuje čiji je prvi korak proveden u razdoblju između 25. lipnja 2018. godine i 1. 
srpnja 2020. godine.

Članak 6.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području 
poreza (Narodne novine, br. 18/17 i 1/19) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od 
dana njegova stupanja na snagu.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. 
godine.



OBRAZLOŽENJE

I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, br. 115/16 i 
130/17) donesen je 2016. godine i stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. Zakonom o 
administrativnoj suradnji u području poreza propisane su odredbe kojima se uređuje 
administrativna suradnja u području poreza između Republike Hrvatske i država članica 
Europske unije, automatska razmjena informacija o financijskim računima između Republike 
Hrvatske i drugih jurisdikcija, automatska razmjena informacija o izvješćima po državama 
između Republike Hrvatske i jurisdikcija izvan Europske unije i provedba Sporazuma između 
Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja 
poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Foreign Account Tax 
Compliance Act).

Razlozi zbog koji se mijenja postojeći Zakon o administrativnoj suradnji u području 
poreza jesu potpuno usklađivanje s Direktivom Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o 
izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području 
oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje.

II. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKONOM

Ovim konačnim prijedlogom zakona propisuje se usklađivanje s Direktivom Vijeća 
(EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne 
automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične 
aranžmane o kojima se izvješćuje (dalje u tekstu: Direktiva Vijeća 2018/822). Preuzimanjem 
Direktive Vijeća 2018/822 proširuje se opseg obvezne automatske razmjene informacija na 
potencijalno agresivne prekogranične porezne aranžmane. Obveznoj razmjeni informacija neće 
podlijegati svi prekogranični aranžmani već samo određeni aranžmani koji imaju jedno od 
obilježja propisanih u Prilogu IV. Direktive Vijeća 2018/822. Neka obilježja su propisana bez 
potrebe ispitivanja osnovne koristi dok kod drugih postoji uvjet da se osim postojanja samog 
obilježja utvrdi i ispitivanje osnovne koristi poreznog aranžmana. Osnovna korist odnosi se na 
ispitivanje radi li se o ostvarivanju porezne pogodnosti kao osnovne koristi koja može proizaći 
iz aranžmana. Opća obilježja povezana su s testom osnovne koristi i odnose se na obilježja koja 
ukazuju na zaključak ispunjava Ii se uvjet povjerljivosti o načinu na koji bi se tim aranžmanima 
mogla osigurati porezna pogodnost, ostvaruju li posrednici (porezni savjetnici, odvjetnici, 
revizori, knjigovođe, konzultanti i si.) pravo na naknadu, te obuhvaća li aranžman 
standardiziranu dokumentaciju. Posebna obilježja povezana s ispitivanjem osnovne koristi 
odnose se na poduzimanje umjetnih koraka koji obuhvaćaju stjecanje poduzeća koje posluje s 
gubitkom i stvaranje poreznih pogodnosti na temelju tretmana gubitka, aranžman koji uključuje 
kružne transakcije radi fiktivnog trgovanja financijskim sredstvima. Nadalje, kod određivanja 
koji to aranžmani podliježu obvezi izvješćivanja u obzir se uzimaju posebna obilježja povezana 
s prekograničnim transakcijama kod kojih se u obzir uzima test osnovne koristi (prekogranična 
plaćanja koja uključuju jurisdikcije koje ne propisuju obvezu poreza na dobit, ili propisuju nultu 
ili gotovo nultu stopu poreza na dobit, ili su uvrštene na popis nesurađujućih jurisdikcija) i 
posebna obilježja povezana s prekograničnim transakcijama kod kojih nije potrebno dodatno 
ispitivati osnovnu korist aranžmana (odbici za istu amortizaciju mogu se odbiti u više od jedne 



jurisdikcije, oslobođenja povezana s izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja koriste se za iste 
stavke prihoda ili kapitala u više od jedne jurisdikcije). Osim navedenih posebnih obilježja, 
propisana su još posebna obilježja uz koje nije potrebno provoditi test osnovne koristi, a odnose 
se na zaobilaženje obveze automatske razmjene informacija i utvrđivanja stvarnih vlasnika 
imovine i na posebna obilježja povezana s transfernim cijenama, koja ukazuju na korištenje 
slabosti pravila o transfernim cijenama za stvaranje poreznih pogodnosti. Mjera kojom se 
povećava transparentnost od strane posrednika pružit će poreznim tijelima pravodobne, 
sveobuhvatne i relevantne informacije, te im omogućiti brzo reagiranje na štetne porezne prakse 
i uklanjanje praznina donošenjem zakonodavstva ili provedbom odgovarajućih procjena rizika 
i poreznih nadzora. Primjenjuje se na aranžmane koji se identificiraju kroz pet skupina 
prepoznatljivih obilježja koji čine karakteristike prekograničnih aranžmana koji ukazuju na 
potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza. Obveza izvješćivanja prvenstveno se 
određuje za posrednika, ako posrednika nema ili se primjenjuje izuzeće, tada se obveza prenosi 
na relevantnog poreznog obveznika. Prijedlog također regulira pravila koja sprječavaju 
dvostruko izvješćivanje. Na taj način se osigurava cjelovitost izvješćivanja, a istodobno 
izbjegava prekomjerno administrativno opterećenje kako za porezne obveznike tako i za 
porezno tijelo.

Konačni prijedlogom zakona u članku 5. propisuje se retroaktivnost primjene Zakona 
za razdoblje od 25. lipnja 2018. do 1. srpnja 2020. godine s rokom dostave do 31. kolovoza 
2020. godine. Odnosna retroaktivnost propisana u Zakonu posljedica je donošenja Direktive 
Vijeća 2018/822, u kojoj je odredbama članka 1. stavka 2. točke 12. propisano da se od 
posrednika i relevantnih poreznih obveznika zahtijeva da podnose informacije o 
prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje čiji je prvi korak proveden u razdoblju 
između datuma stupanja na snagu Direktive Vijeća 2018/822 i datuma njezina početka 
primjene, a što podrazumijeva razdoblje od 25. lipnja 2018. do 1. srpnja 2020.

Budući daje Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza propisano da su 
Ministarstvo financija, Porezna uprava i Carinska uprava nadležne za provedbu Uredbe Vijeća 
(EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u 
području poreza na dodanu vrijednost, kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 
2017/2454 od 5. prosinca2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji 
i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost, uz postojeće odredbe Zakona o 
administrativnoj suradnji u području poreza, u ovom konačnom prijedlogu zakona navode se i 
novi propisi Europske unije odnosno Uredba Vijeća (EU) 2018/1541 od 2. listopada 2018. o 
izmjeni uredbi (EU) br. 904/2010 i (EU) 2017/2454 u pogledu mjera za jačanje administrativne 
suradnje u području poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 
2018/1541) i Uredba Vijeća (EU) 2018/1909 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 
904/2010 u pogledu razmjene informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmana za 
premještanje dobara (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2018/1909).

Uredba Vijeća (EU) 2018/1541 propisuje određene izmjene u postojećem zajedničkom 
sustavu za administrativnu suradnju poreznih uprava država članica kako bi se pojačala 
administrativna suradnja i borba protiv PDV prijevara između država članica. Na temelju 
Uredbe Vijeća (EU) 2018/1541 poreznim upravama je osiguran pravni okvir za učinkovitije i 
efikasnije instrumente u borbi protiv 3 glavna tipa PDV prijevara kod prekograničnih 
transakcija: 1) prijevare povezane s nestalim poduzetnikom/missing traderom (kružne 
prijevare), 2) prijevare povezane s rabljenim automobilima i posebnim postupkom oporezivanja 
marže i 3) prijevare povezane s carinskim postupkom 42 i 63.



Na temelju odredbi Uredbe Vijeća (EU) 2018/1541 ojačat će se suradnja među 
državama članicama kroz uspostavu Online sustava za Eurofisc, otvorit će se novi 
komunikacijski kanali i razmjena informacija između poreznih uprava i EU tijela za izvršavanje 
zakonodavstva, uvedena je obvezujuća razmjena informacija između poreznih i carinskih 
uprava o uvozu dobara izvan EU povezano s carinskim postupcima 42 i 63, Eurofisc 
službenicima omogućen je automatski pristup o nacionalnim registracijama vozila (putem 
EUCARIS sustava), uvedena je mogućnost provedbe tzv. Zajedničke istražne radnje (inspektori 
više država članica provode zajednički nadzor u jednog državi, svi imaju iste ovlasti), 
omogućena je razmjena informacija sa tijelima EU za izvršavanje zakonodavstva (Europol, 
OLAF), uvedena je mogućnost za traženje pristanka poreznog obveznika za izravan prijenos 
povrata PDV-a državi članici poslovnog nastanka gdje su evidentirane neplaćene porezne 
obveze. Odredbe glede pristupa informacijama o nacionalnim registracijama, otvaranja Online 
sustava za Eurofisc, mogućnosti izravnog prijenosa povrata PDV-a državi članici poslovnog 
nastana gdje su evidentirane porezne obveze primjenjivat će se od 1. siječnja 2020. godine. Na 
temelju odredbi Uredbe Vijeća (EU) 2018/1909 osigurat će se pravilno praćenje aranžmana za 
premještanje dobara kako bi nadležna tijela država članica imala automatiziran pristup 
podacima prikupljenima od poreznih obveznika u pogledu takvih transakcija, s primjenom od 
1. siječnja 2020. godine.

III. OBJAŠNJENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA

Uz članak 1.

Navodi se novonastala pravna stečevina Europske unije odnosno Direktiva Vijeća (EU) 
2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske 
razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima 
se izvješćuje. Navedeno je u skladu s obvezom iz Odluke o instrumentima za usklađivanje 
zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije (Narodne novine, 
broj 44/17).

Navodi se novonastala pravna stečevina Europske unije odnosno Uredba Vijeća (EU) 
2018/1541 od 2. listopada 2018. o izmjeni uredbi (EU) br. 904/2010 i (EU) 2017/2454 u 
pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost, 
Uredba Vijeća (EU) 2018/1909 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/210 u 
pogledu razmjene informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmana za premještanje 
dobara, a koja se prenosi u tekst ovoga Zakona. Navedeno je u skladu s obvezom iz Odluke o 
instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom 
Europske unije (Narodne novine, broj 44/17.).

Uz članak 2.

Uz postojeću odredbu članka 3. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza kojom 
je propisano da je Ministarstvo financija, preko upravnih organizacija u svojem sastavu 
nadležno za provedbu Uredbe Vijeća 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju 
prijevara u području PDV-a, navode se i novi propisi Europske unije odnosno Uredba Vijeća 
(EU) 2018/1541 od 2. listopada 2018. o izmjeni uredbi (EU) br. 904/2010 i (EU) 2017/2454 u 
pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost i 
Uredba Vijeća (EU) 2018/1909 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/210 u 
pogledu razmjene informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmana za premještanje 
dobara.



Uz članak 3.

U članku 35.a Zakona definira se pojam prekograničnog aranžmana. Prekogranični aranžman 
o kojem se izvješćuje znači dogovor koji uključuje više od jedne države članice ili države 
članice EU-a i treće zemlje i koji sadrži najmanje jedno obilježje koje ukazuje na potencijalni 
rizik od izbjegavanja plaćanja poreza. Propisuje se obveza ministra financija da pravilnikom 
propiše obilježja prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje, a koja snažno ukazuju na 
izbjegavanje plaćanja poreza.

U članku 35.b propisuje se pojam posrednika.

U članku 35.c propisuje se pojam relevantni porezni obveznik.

U članku 35.d propisuje se pojam povezano društvo.

U članku 35.e propisuje se pojam tržišni aranžman.

U članku 35.f propisuje se rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima 
se izvješćuje. Rok za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima je 30 dana od dana 
nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje s ciljem 
njegove provedbe ili dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman 
za provedbu ili trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o 
kojem se izvješćuje. Posrednici dostavljaju informacije u roku od 30 dana počevši od dana 
nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet.

U članku 35.g uređuju se pravila izvješćivanja kada postoji više nadležnih tijela u više država 
članica, odnosno redoslijed prijavljivanja koji se temelji na faktoru povezanosti s određenom 
državom. Ako je utvrđena obveza višestrukog izvješćivanja, posrednik je oslobođen 
podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima samo ako dokaže daje iste podatke 
već dostavio nadležnom tijelu druge države članice.

U članku 35.h uređuje se profesionalna tajna. Posrednik je oslobođen podnošenja informacija 
o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje ako bi na taj način povrijedio obvezu 
čuvanja profesionalne tajne, kako je propisano zakonom kojim se uređuje profesionalna tajna 
ili kako je propisano zakonom kojim se uređuje njihova djelatnost.

U članku 35.i propisuje se obveza podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima za 
druge posrednike i relevantne porezne obveznike. Obveza podnošenja informacija prvenstveno 
se određuje za posrednika. Ako nema posrednika ili se radi o primjeni izuzeća zbog obveze 
čuvanja profesionalne tajne, obveza izvješćivanja prenosi se na relevantnog poreznog 
obveznika. Uređuje se rok za podnošenje informacije, te pravila izvješćivanja kada postoji više 
nadležnih tijela u više država članica.

U članku 35.j uređuje se obveza podnošenja informacija o prekograničnim aranžmanima kada 
postoji više posrednika ili više relevantnih poreznih obveznika. Propisana pravila sprječavaju 
dvostruko izvješćivanje, te nedostatke u izvješćivanju. Osigurava se cjelovitost izvješćivanja 
uz izbjegavanje prekomjernog administrativnog opterećenja kako za porezne obveznike tako i 
za porezno tijelo.



U članku 35.k propisuju se informacije o prekograničnim aranžmanima koje Ministarstvo 
financija, Porezna uprava automatskom razmjenom informacija dostavlja nadležnim tijelima 
svih drugih država članica i Europskoj komisiji. Razmjenjivat će se informacije o identifikaciji 
posrednika i relevantnih poreznih obveznika, pojedinosti o prepoznatljivim obilježjima, sažetak 
sadržaja prekograničnog sporazuma, datum i vrijednost aranžmana, pojedinosti o odredbama 
nacionalnog prava, identifikacija svih drugih osoba i država članica na koje bi se prekogranični 
aranžman mogao odnositi.

Ako Porezna uprava ne poduzme radnje vezano uz prekogranični aranžman o kojem se 
izvješćuje to neće značiti priznavanje usklađenosti prekograničnog aranžmana s poreznim 
zakonodavstvom ili porezni tretman tog aranžmana. Stoga je propisano da se prekogranični 
aranžman o kojem se izvješćuje, a u odnosu na koji porezno tijelo nije postupilo ili nije 
poduzelo određene radnje, neće smatrati daje u skladu s poreznim zakonodavstvom ili da nema 
nezakonite učinke. To također ne znači da u pogledu takvog aranžmana kasniji porezni nadzori 
ne bi bili mogući.

Uz članak 4.

Propisuju se prekršajne odredbe za pravne osobe radi neizvješćivanja o prekograničnim 
aranžmanima o kojima se izvješćuje u propisanom roku i obliku Ministarstvu financija, 
Poreznoj upravi sukladno člancima 35.f, 35.h, 35.i i 35.j ovoga Zakona.

Propisuju se prekršajne odredbe za fizičke osobe radi neizvješćivanja o prekograničnim 
aranžmanima o kojima se izvješćuje u propisanom roku i obliku Ministarstvu financija, 
Poreznoj upravi sukladno člancima 35.f, 35.h, 35.i i 35.j ovoga Zakona. Nadalje, propisuju se 
prekršajne odredbe za odgovorne osobe u pravnim osobama radi ne izvješćivanja o 
prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje u propisanom roku i obliku Ministarstvu 
financija, Poreznoj upravi sukladno člancima 35.fi, 35.h, 35.i i 35.j ovoga Zakona.

Uz članka 5.

Propisuje se rok u kojem posrednici i relevantni porezni obveznici podnose informacije 
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje 
čiji je prvi korak proveden u razdoblju između 25. lipnja 2018. i 01. srpnja 2020. Odnosna 
retroaktivnost posljedica je donošenja Direktive Vijeća 2018/822, u kojoj je odredbama članka
1. stavka 2. točke 12. propisano da se od posrednika i relevantnih poreznih obveznika zahtijeva 
da podnose informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje čiji je prvi korak 
proveden u razdoblju između datuma stupanja na snagu Direktive Vijeća 2018/822 i datuma 
njezina početka primjene, a što podrazumijeva razdoblje od 25. lipnja 2018. do 1. srpnja 2020. 
Cilj navedene odredbe Direktive je omogućiti poreznim tijelima država članica da prikupe što 
više informacija o potencijalno agresivnim prekograničnim aranžmanima čiji je prvi korak 
učinjen u navedenom prijelaznom razdoblju. Na taj način ostvarila bi se sama svrha i cilj 
Direktive kao što je suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza na unutarnjem tržištu.

Uz članak 6.

Propisuje se ovlast ministru financija da uskladi Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija 
u području poreza (Narodne novine, br. 18/17 i 1/19) s odredbama ovoga Zakona kojim će se 
detaljno urediti obilježja prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje.



Uz članak 7.

Propisuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.

IV. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 
proračunu Republike Hrvatske.

V. RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU KONAČNIM 
PRIJEDLOGOM ZAKONA U ODNOSU NA RJEŠENJA IZ PRIJEDLOGA 
ZAKONA I RAZLOZI ZBOG KOJIH SU TE RAZLIKE NASTALE

U odnosu na tekst Prijedloga zakona u tekstu Konačnog prijedloga zakona nastale su 
izvjesne razlike kao posljedica uvažavanja primjedbi iznesenih tijekom prvog čitanja i 
promišljanja predlagatelja u cilju poboljšanja odredbi Konačnog prijedloga zakona.

Prema prihvaćenim primjedbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora u 
cijelosti, tekst Konačnog prijedloga zakona dorađen je u nomotehničkom smislu i to:

- u članku 2. dorađen je izričaj na način da su se riječi koje se brišu zamijenile riječima 
koje se dodaju

- u članku 3. u dodanom članku 35.k odredba stavka 4. koja propisuje obvezu 
Ministarstva financija, Porezne uprave da do 31. listopada 2020. nadležnim tijelima država 
članica i Europskoj komisiji automatskom razmjenom dostavi informacije počevši od 25. lipnja 
2018. a koja sadržajno ne pripada normativnom dijelu propisa premještena je u prijelazne i 
završne odredbe

- u članku 4. odredba novog stavka 2. je stavljena kao zadnji stavak temeljnog članka 
jer prema nomotehničkim pravilima kaznene odnosno prekršajne odredbe sistematiziraju se 
tako da se najprije utvrđuje kaznena odnosno prekršajna odgovornost pravne osobe, zatim 
odgovorne osobe u pravnoj osobi te odgovornost fizičke osobe. Nadalje, renumeracija izmjena 
i dopuna pojedinih stavaka unutar članaka izvršena je postepeno kako bi se izbjeglo ponavljanje

- u članku 5. odredba stavka 1. kojom se propisuje usklađenje Pravilnika o automatskoj 
razmjeni informacija u području poreza s odredbama ovoga Zakona stavljena je u zaseban 
članak, a odredba stavka 2. je brisana.

VI. PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA DANI NA PRIJEDLOG ZAKONA KOJE 
PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, S OBRAZLOŽENJEM

U okviru rasprave održane na 14. sjednici Hrvatskoga sabora, 12. studenoga 2019. 
godine nisu iznesene primjedbe i mišljenja vezana uz Prijedloga zakona.



TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, 
ODNOSNO DOPUNJUJU

DIO PRVI

UVODNE ODREDBE

Prijenos i provedba propisa Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive 
Europske unije:

1. Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod 
naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere (SL L 84,
31.3.2010. ), (u daljnjem tekstu: Direktiva 2010/24/EU)

2. Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u 
području oporezivanja i stavljanja izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64,
11.3.2011. ), (u daljnjem tekstu: Direktiva 2011/16/EU)

3. Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 
2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području 
oporezivanja (SL L 359, 16.12.2014.), (u daljnjem tekstu: Direktiva 
2014/107/EU)

4. Direktiva Vijeća (EU) 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od 
kamate na štednju (SL L 157, 26.6.2003., str. 38.), (u daljnjem tekstu: Direktiva 
2003/48/EZ)

5. Direktiva Vijeća (EU) 2015/2060 od 10. studenoga 2015. o stavljanju izvan 
snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju (SL 
L 301, 18.11.2015.), (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 2015/2060)

6. Direktiva Vijeća (EU) 2015/2376 od 8. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 
2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području 
oporezivanja (SL L 332, 18.12.2015.), (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 
2015/2376)

7. Direktiva Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 
2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području 
oporezivanja (SL L 146, 3.6.2016.), (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 
2016/881)



8. Direktiva Vijeća (EU) 2016/2258 od 6. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 
2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprječavanju 
pranja novca (SL L 342, 16.12.2016.), (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 
2016/2258).

(2) Ovim se Zakonom uspostavlja pravni okvir za provedbu Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 
od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na 
dodanu vrijednost (preinaka), (SL L 268, 12.10.2010.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 
br. 904/2010), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) 2017/2454 od 5. 
prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju 
prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 348, 29. 12. 2017.); (u daljnjem tekstu: 
Uredba Vijeća (EU) 2017/2454).

Nadležnost

Članak 3.

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava i Carinska uprava nadležni su za administrativnu 
suradnju na području poreza.

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava i Carinska uprava nadležni su za provedbu Uredbe 
Vijeća (EU) br. 904/2010 i Uredbe Vijeća (EU) 2017/2454.

Odjeljak 4.

Automatska razmjena informacija o izvješćima po državama

Članak 35.

(1) Skupine multinacionalnih poduzeća čiji ukupni konsolidirani prihod skupine u prethodnoj 
poreznoj godini prelazi kunski iznos od 750 milijuna eura i čija su krajnja matična društva u 
svrhu oporezivanja rezidenti Republike Hrvatske obvezna su Ministarstvu financija, Poreznoj 
upravi dostaviti izvješće po državama iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona u roku od 12 
mjeseci od posljednjeg dana porezne godine za koju se izvješće po državama podnosi.

(2) Automatska razmjena informacija iz stavka 1. ovoga članka odvija se u roku od 15 mjeseci 
od posljednjeg dana porezne godine za koju se izvješće po državama podnosi. Prvo izvješće po 
državama dostavlja se za poreznu godinu koja počinje 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma, u 
roku od 18 mjeseci od posljednjeg dana te porezne godine.

(3) Ministar financija pravilnikom će urediti sadržaj, oblik i pravila za ispunjavanje izvješća po 
državama potrebne za provedbu automatske razmjene informacija o izvješćima po državama.



PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 66.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. pravna osoba ako ne prikuplja propisane informacije, ne provodi dubinsku analizu, ne 
utvrđuje račune o kojima se izvješćuje i ne izvješćuje o njima, ili ne izvješćuje u roku, 
Ministarstvo financija, Poreznu upravu (članak 27.)

2. pravna osoba ako ne podnese točno popunjeno propisano izvješće, ako ne podnese potpuno 
propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj 
upravi (članak 35. stavak 1.)

3. hrvatska izvještajna financijska institucija ako Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ne 
dostavi propisane informacije u odnosu na sve račune o kojima se izvješćuje, ili propisane 
informacije ne dostavi u propisanom roku ili obliku (članak 61.)

4. hrvatska izvještajna i neizvještajna financijska institucija ako ne prikuplja propisane 
informacije, ne provodi dubinsku analizu ili ne utvrđuje račune o kojima se izvješćuje (članak 
62. stavci 1. i 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba 
u hrvatskoj izvještajnoj i neizvještajnoj financijskoj instituciji za prekršaj iz stavka 1. točaka 3. 
i 4. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba 
u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba 
u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.



PRILOZI - Izjava o usklađenosti prijedloga propisa s pravnom stečevinom 
Europske unije
Usporedni prikaz podudaranja odredbi propisa Europske unije s 
prijedlogom propisa



IZJAVA O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA PROPISA S PRAVNOM STEČEVINOM 
EUROPSKE UNIJE

1. Naziv prijedloga propisa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (II. 
čitanje)

2. Stručni nositelj izrade prijedloga propisa

MINISTARSTVO FINANCIJA

3. Veza s Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne 
stečevine Europske unije

Predviđeno Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne 
stečevine Europske unije za 2019. godinu.
Rok: IV. kvartal 2019.

4. Preuzimanje odnosno provedba pravne stečevine Europske unije

a) Odredbe primarnih izvora prava Europske unije

Ugovor o funkcioniranju Europske unije
članak/članci 113. i 115.

b) Sekundarni izvori prava Europske unije

Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u 
pogledu obvezne automatske razmjene, informacija u području oporezivanja u odnosu na 
prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje (SL L 139, 5.6.2018.)

320181.0822

- Prilog 1. bit će preuzeto: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o automatskoj 
razmjeni informacija u području poreza (29.11.2019)

Uredba Vijeća (EU) 2018/1541 od 2. listopada 2018. o izmjeni uredbi (EU) br. 904/2010 i 
(EU) 2017/2454 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje u području poreza na 
dodanu vrijednost (SL L 259, 16.10.2018.)

32018R1541

Uredba Vijeća (EU) 2018/1909 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u 
pogledu razmjene informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmana za premještanje 
dobara (SL L 311, 7.12.2018.. ) 

32018R1909



c) Ostali izvori prava Europske unije

5. Prilog: tablice usporednih prikaza za propise kojima se preuzimaju odredbe 
sekundarnih izvora prava Europske unije u zakonodavstvo Republike Hrvatske

Da.

Potpis EU koordinatora stručnog nositelja izrade prijedloga propisa, datum i pečat

Stipe Župan 

pomoćnik, ministra

(potpis) (datum i pečat)

Potpis EU koordinatora Ministarstva vanjskih i europskih poslova, datum i pečat

Andreja Metelko - Zgornbić

državna tajnica

(potpis)



USPOREDNI PRIKAZ PODUDARANJA ODREDBI PROPISA EUROPSKE UNIJE S PRIJEDLOGOM PROPISA

1. Naziv propisa Europske unije
Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u 
području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje

2. Naziv prijedloga propisa
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

3. Usklađenost odredbi propisa Europske unije (sekundarni izvori prava) s odredbama prijedloga propisa

a) b) c) d)
Odredbe propisa Europske unije Odredbe prijedloga propisa Je li 

sadržaj 
odredbe 
propisa 
Europsk 
e unije u 
potpuno 
sti 
preuzet 
u

Obrazlož 
enje (ako 
sadržaj 
odredbe 
propisa 
Europske 
unije nije 
preuzet 
ili je 
djelomič



odredbu 
prijedlo 
ga 
propisa?

no 
preuzet u 
odredbu 
prijedlog 
a 
propisa)

Članak 1.

Direktiva 2011/16/EU mijenja se kako 
slijedi:

1. Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a) točka 9. mijenja se kako slijedi:

i. u prvom podstavku točka (a) 
zamjenjuje se sljedećim:

„(a) za potrebe članka 8. 
stavka 1. te članaka 8.a, 
8.aa i 8.ab sistemsko 
priopćavanje prethodno 
definiranih informacija 
drugoj državi članici, bez 
prethodnog zahtjeva, u 
prethodno utvrđenim 
pravilnim intervalima. Za 
potrebe članka 8. 
stavka 1. upućivanje na 
dostupne informacije 
odnosi se na informacije 
iz poreznih podataka 
države članice koja

„Odjeljak 5.

Automatska razmjena informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima 
se izvješćuje

Članak 35.a

(1) Prekogranični aranžman u smislu ovoga Zakona podrazumijeva 
aranžman koji se odnosi na više od jedne države članice ili na jednu državu članicu i 
treću zemlju, pri čemu je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. sudionici u aranžmanu nisu svi rezidenti u porezne svrhe u istoj jurisdikciji

2. jedan ili više sudionika u aranžmanu istodobno su rezidenti u porezne svrhe 
u više od jedne jurisdikcije

3. jedan ili više sudionika u aranžmanu posluje u drugoj jurisdikciji preko 
stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman dio 
poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice

4. jedan ili više sudionika u aranžmanu obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji, 
a da pritom nije rezident u porezne svrhe u toj jurisdikciji niti je u njoj 
uspostavio stalnu poslovnu jedinicu ili

5. takav aranžman može imati učinak na automatsku razmjenu informacija ili 
identifikaciju stvarnog vlasništva.

U 
potpuno s 
ti 
preuzeto



priopćuje informacije 
koje su raspoložive u 
skladu s postupcima za 
prikupljanje i obradu 
podataka u toj državi 
članici;”;

ii. u prvom podstavku točka (c) 
zamjenjuje se sljedećim:

,,(c) za potrebe svih odredaba 
ove Direktive osim 
članka 8. stavaka 1. i 3.a 
te članaka 8.a, 8.aa i 
8.ab sistemsko 
priopćavanje prethodno 
definiranih informacija 
predviđeno u 
podtočkama (a) i (b) ove 
točke.”;

iii. u drugom podstavku prva 
rečenica zamjenjuje se 
sljedećim:

,,U kontekstu članka 8. 
stavaka 3.a i 7.a, članka 21. 
stavka 2., članka 25. 
stavaka 2. i 3. i Priloga IV. 
svaki pojam ispisan kurzivom 
ima značenje iz odgovarajuće 
definicije iz Priloga I.”;

(b) dodaju se sljedeće točke:

„18. ,prekogranični aranžman’
znači aranžman koji se 
odnosi na više od jedne

(2) Aranžmanom u smislu ovoga članka smatra se i niz aranžmana.

(3) Aranžman u smislu ovoga članka može sadržavati više koraka ili 
dijelova.

(4) Prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje podrazumijeva svaki 
prekogranični aranžman koji sadrži najmanje jedno obilježje koje ukazuje na 
potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje obilježja koja ukazuju na 
potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 35.b

(1) Posrednik u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva 
svaku osobu koja osmišljava, stavlja na tržište ili organizira prekogranični aranžman 
o kojem se izvješćuje ili takav aranžman stavlja na raspolaganje s ciljem njegove 
provedbe ili upravlja njegovom provedbom.

(2) Posrednik je i svaka osoba koja, uzimajući u obzir relevantne činjenice i 
okolnosti i na temelju dostupnih informacija i relevantnog stručnog znanja i 
razumijevanja potrebnog za pružanje takvih usluga, zna ili bi se od nje u razumnoj 
mjeri moglo očekivati da zna da se obvezala na pružanje, izravno ili posredstvom 
drugih osoba, potpore, pomoći ili savjeta u pogledu osmišljavanja, stavljanja na 
tržište, organiziranja, stavljanja na raspolaganje s ciljem provedbe, ili upravljanja 
provedbom prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje.

(3) Svaka osoba ima pravo dostaviti dokaze o tome da nije znala i da se od 
nje u razumnoj mjeri nije moglo očekivati da zna da je bila uključena u 
prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, osoba se može pozvati na sve 
relevantne činjenice i okolnosti, kao i na dostupne informacije i svoje relevantno



države članice ili na jednu 
državu članicu i treću 
zemlju, pri čemu je ispunjen 
najmanje jedan od sljedećih 
uvjeta:

(a) sudionici u aranžmanu 
nisu svi rezidenti u 
porezne svrhe u istoj 
jurisdikciji;

(b) jedan ili više sudionika 
u aranžmanu 
istodobno su rezidenti 
u porezne svrhe u više 
od jedne jurisdikcije;

(c) jedan ili više sudionika 
u aranžmanu posluje u 
drugoj jurisdikciji 
preko stalne poslovne 
jedinice koja se nalazi 
u toj jurisdikciji, a taj 
je aranžman dio 
poslovanja ili 
cjelokupno poslovanje 
te stalne poslovne 
jedinice;

(d) jedan ili više 
sudionika u 
aranžmanu obavlja 
djelatnost u drugoj 
jurisdikciji, a da 
pritom nije rezident u 
porezne svrhe u toj 
jurisdikciji niti je u

stručno znanje i razumijevanje.

(5) Posrednik u smislu ovoga članka mora ispunjavati najmanje jedan od 
slijedećih dodatnih uvjeta:

rezident je u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj

u Republici Hrvatskoj ima stalnu poslovnu jedinicu preko koje se pružaju usluge u 
vezi s aranžmanom

osnovan je ili je uređen prema zakonima Republike Hrvatske ili

registriran je pri strukovnom udruženju u području pravnih, poreznih i 
savjetodavnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Članak 35.c

Relevantni porezni obveznik u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona 
podrazumijeva svaku osobu kojoj se prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje 
stavlja na raspolaganje s ciljem njegove provedbe, ili koja je spremna provesti 
prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje, ili koja je provela prvi korak takvog 
aranžmana.

Članak 35.d

(1) Povezano poduzeće u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona 
podrazumijeva osobu koja je povezana s drugom osobom na najmanje jedan od



njoj uspostavio stalnu 
poslovnu j edinicu;

(e) takav aranžman može 
imati učinak na 
automatsku razmjenu 
informacija ili 
identifikaciju stvarnog 
vlasništva.

Za potrebe točaka od 18. do 
25. ovog članka, članka 8.ab 
i Priloga IV. aranžmanom se 
ujedno smatra i niz 
aranžmana. Aranžman se 
može sastojati od više 
koraka ili dijelova.

19. , prekogranični aranžman o 
kojem se izvješćuje’ znači 
svaki prekogranični 
aranžman koji sadržava 
najmanje jedno od obilježja 
iz Priloga IV.

20. ,obilježje’ znači svojstvo ili 
značajka prekograničnog 
aranžmana kako su navedeni 
u Prilogu IV., koji ukazuju na 
potencijalni rizik od 
izbjegavanja plaćanja poreza.

21. ,posrednik’ znači svaka osoba 
koja osmišljava, stavlja na 
tržište ili organizira 
prekogranični aranžman o 
kojem se izvješćuje ili takav 
aranžman stavlja na

sljedećih načina:

1. osoba sudjeluje u upravljanju druge osobe tako što može ostvarivati 
znatan utjecaj na tu drugu osobu

2. osoba sudjeluje u kontroli nad drugom osobom na temelju udjela 
glasačkih prava koji premašuje 25%

3. osoba sudjeluje u kapitalu druge osobe na temelju prava vlasništva koje 
izravno ili neizravno premašuje 25% kapitala ili

4. osoba ima pravo na najmanje 25% dobiti druge osobe.

(2) Ako u upravljanju, kontroli, kapitalu ili dobiti iste osobe sudjeluje više 
osoba iz stavka 1. ovoga članka, tada se sve dotične osobe smatraju povezanim 
poduzećima.

(3) Ako iste osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u upravljanju, 
kontroli, kapitalu ili dobiti više od jedne osobe, tada se sve dotične osobe smatraju 
povezanim poduzećima.

(4) U smislu ovoga članka osoba koja djeluje zajedno s drugom osobom u 
pogledu glasačkih prava u subjektu ili u pogledu vlasništva kapitala subjekta 
smatra se da ima udio u svim glasačkim pravima tog subjekta koje ima druga 
osoba odnosno da ima udio u vlasništvu kapitala tog subjekta koji drži druga 
osoba.

(5) Kad je riječ o posrednim udjelima, ispunjenje zahtjeva iz točke 3. 
stavka 1. ovoga članka utvrđuje se množenjem stopa udjela po sukcesivnim 
redovima.

(6) Ako osoba ima više od 50% glasačkih prava, smatra se osobom koja
ima 100% tih
prava.



raspolaganje s ciljem njegove 
provedbe ili upravlja 
njegovom provedbom.

To ujedno znači svaka osoba 
koja, uzimajući u obzir 
relevantne činjenice i 
okolnosti i na temelju 
dostupnih informacija i 
relevantnog stručnog znanja i 
razumijevanja potrebnog za 
pružanje takvih usluga, zna ili 
bi se od nje u razumnoj mjeri 
moglo očekivati da zna da se 
obvezala na pružanje, izravno 
ili posredstvom drugih osoba, 
potpore, pomoći ili savjeta u 
pogledu osmišljavanja, 
stavljanja na tržište, 
organiziranja, stavljanja na 
raspolaganje s ciljem 
provedbe, ili upravljanja 
provedbom prekograničnog 
aranžmana o kojem se 
izvješćuje. Svaka osoba ima 
pravo dostaviti dokaze o tome 
da nije znala i da se od nje u 
razumnoj mjeri nije moglo 
očekivati da zna daje bila 
uključena u prekogranični 
aranžman o kojem se 
izvješćuje. U tu svrhu, ta se 
osoba može pozvati na sve 
relevantne činjenice i

(7) Fizička osoba, njen bračni drug ili neposredni predak ili potomak, u 
smislu ovoga članka smatraju se jednom osobom.

Članak 35.e

(1) Tržišni aranžman u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona 
podrazumijeva prekogranični aranžman koji je osmišljen, stavljen na tržište, 
spreman za provedbu ili je stavljen na raspolaganje s ciljem njegove provedbe, a 
da pritom ne treba znatnu prilagodbu.

(2) Posebno prilagođeni aranžman podrazumijeva svaki prekogranični 
aranžman koji nije tržišni aranžman iz stavka 1. ovoga članka.

Obveza izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima

Članak 35.f

(1) Posrednici su obvezni informacije u vezi s prekograničnim aranžmanima 
o kojima se izvješćuje iz članka 35.k ovoga Zakona, a koje su im poznate, u 
njihovom su posjedu ili se nalaze pod njihovom kontrolom, dostaviti Ministarstvu 
financija. Poreznoj upravi u roku od 30 dana od:

1. dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na 
raspolaganje s ciljem njegove provedbe ili

2. dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman



okolnosti, kao i na dostupne 
informacije i svoje relevantno 
stručno znanje i 
razumijevanje.

Kako bi bila posrednik osoba 
mora ispunjavati najmanje 
jedan od sljedećih dodatnih 
uvjeta:

(a) rezident je u porezne 
svrhe u državi članici;

(b) u državi članici ima 
stalnu poslovnu jedinicu 
preko koje se pružaju 
usluge u vezi s 
aranžmanom;

(c) osnovana je u državi 
članici ili je uređena 
zakonima države 
članice;

(d) registrirana je pri 
strukovnom udruženju u 
području pravnih, 
poreznih ili 
savjetodavnih usluga u 
državi članici.

22. ,relevantni porezni obveznik’
znači svaka osoba kojoj se 
prekogranični aranžman o 
kojem se izvješćuje stavlja na 
raspolaganje s ciljem njegove 
provedbe, ili koja je spremna 
provesti prekogranični 
aranžman o kojem se

za provedbu ili

3. trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog 
aranžmana o kojem se izvješćuje

ovisno o tome što nastupi ranije.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, posrednici iz članka 35.b stavka 2. 
ovoga Zakona obvezni su podnijeti informacije u roku 30 dana počevši od dana 
nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili 
savjet.

(3) U slučaju tržišnih aranžmana, posrednici su obvezni svaka tri mjeseca 
sastaviti periodično izvješće s ažuriranim informacijama o prekograničnim 
aranžmanima o kojima se izvješćuje iz članka 35.k stavka 1. točki 1., 4., 7. i 8. 
ovoga Zakona, a koje su postale dostupne nakon podnošenja posljednjeg izvješća, i 
dostaviti ga Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka podnosi se u roku od jednog 
mjeseca od završetka tromjesečja u kojem su informacije postale dostupne.

Pravila izvješćivanja kada postoji više nadležnih tijela u više država članica

Članak 35.g

(1) Ako je posrednik dužan nadležnim tijelima u više od jedne države 
članice podnijeti informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se 
izvješćuje, takve informacije podnose se samo Ministarstvu financija, Poreznoj 
upravi u sljedećim slučajevima:

1. ako je posrednik rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj

2. ako posrednik ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj preko 
koje se pružaju usluge u vezi s aranžmanom, a nije rezident u porezne svrhe 
u bilo kojoj drugoj državi članici

3. ako je posrednik osnovan ili je uređen prema zakonima Republike Hrvatske,



izvješćuje, ili koja je provela 
prvi korak takvog 
aranžmana.

23. za potrebe članka 8.ab
,povezano društvo’ znači 
osoba koja je povezana s 
drugom osobom na najmanje 
jedan od sljedećih načina:

(a) osoba sudjeluje u 
upravljanju druge 
osobe tako što može 
ostvarivati znatan 
utjecaj na tu drugu 
osobu;

(b) osoba sudjeluje u 
kontroli nad drugom 
osobom na temelju 
udjela glasačkih prava 
koji premašuje 25 %;

(c) osoba sudjeluje u 
kapitalu druge osobe 
na temelju prava 
vlasništva koje izravno 
ili neizravno premašuje 
25 % kapitala;

(d) osoba ima pravo na 
najmanje 25 % dobiti 
druge osobe.

Ako, kako je navedeno u 
točkama od (a) do (d), u 
upravljanju, kontroli, kapitalu 
ili dobiti iste osobe sudjeluje 
više od jedne osobe, sve

a uvjeti iz točke 1. i 2. ovoga stavka nisu ispunjeni u nekoj drugoj državi 
članici ili

4. ako je posrednik registriran pri strukovnom udruženju u području pravnih, 
poreznih ili savjetodavnih usluga u Republici Hrvatskoj, a uvjeti iz točke 1., 
2. i 3. ovoga stavka nisu ispunjeni u nekoj drugoj državi članici.

(2) Ako u skladu sa stavkom 1. ovoga članka postoji više obveza 
izvješćivanja, posrednik se izuzima od obveze podnošenja informacija 
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ako ima dokaz da su iste informacije 
podnesene u drugoj državi članici.

Profesionalna tajna

Članak 35.h

(1) Posrednik je oslobođen obveze podnošenja informacija o 
prekograničnom aranžmanom o kojem se izvješćuje ako bi se obvezom 
izvješćivanja prekršila obveza čuvanja profesionalne tajne, kako je propisano 
posebnim propisima kojima se uređuje profesionalna tajna.

(2) Ako se posrednik pozove na profesionalnu tajnu, obvezan je u roku 3 
dana obavijestiti sve druge posrednike, ili ako takvih posrednika nema, 
relevantnog poreznog obveznika o obvezi izvješćivanja iz članka 35.i stavka 1. 
ovoga Zakona.

(3) Posrednici imaju pravo na izuzeće iz stavka 1. ovoga članka samo u 
onoj mjeri u kojoj posluju unutar ograničenja iz propisa kojim se uređuje njihova 
djelatnost.

Članak 35.i

(1) Ako nema posrednika ili ako je posrednik obavijestio relevantnog



dotične osobe smatraju se 
povezanim društvima.

Ako iste osobe sudjeluju, 
kako je navedeno u točkama 
od (a) do (d), u upravljanju, 
kontroli, kapitalu ili dobiti 
više osoba, sve dotične osobe 
smatraju se povezanim 
društvima.

Za potrebe ove točke smatra 
se da osoba koja djeluje 
zajedno s drugom osobom u 
pogledu glasačkih prava u 
subjektu ili u pogledu 
vlasništva kapitala subjekta 
ima udio u svim glasačkim 
pravima tog subjekta koje 
ima druga osoba odnosno da 
ima udio u vlasništvu 
kapitala tog subjekta koji drži 
druga osoba.

Kad je riječ o posrednim 
udjelima, ispunjenje zahtjeva 
iz točke (c) utvrđuje se 
množenjem stopa udjela po 
sukcesivnim redovima. 
Smatra se da osoba koja 
posjeduje više od 50 % 
glasačkih prava posjeduje 
100 % tih prava.

Pojedinac, njegov bračni

poreznog obveznika ili drugog posrednika o primjeni izuzeća iz članka 35.h ovoga 
Zakona, obvezu podnošenja informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se 
izvješćuje snosi drugi obaviješteni posrednik ili, ako nema takvoga posrednika, 
relevantni porezni obveznik.

(2) Relevantni porezni obveznik koji ima obvezu izvješćivanja podnosi 
informacije iz članka 35.k ovoga Zakona u roku 30 dana Ministarstvu financija, 
Poreznoj upravi, počevši od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se 
izvješćuje stavljen tom relevantnom poreznom obvezniku na raspolaganje s ciljem 
njegove provedbe, ili nakon što je taj aranžman spreman za provedbu od strane 
relevantnog poreznog obveznika, ili trenutka kada je napravljen prvi korak u 
njegovoj provedbi u vezi s relevantnim poreznim obveznikom, ovisno što nastupi 
ranije.

(3) Ako je relevantni porezni obveznik dužan nadležnim tijelima u više od 
jedne države članice podnijeti informacije o prekograničnim aranžmanima o 
kojima se izvješćuje, takve informacije podnose se samo Ministarstvu financija, 
Poreznoj upravi u sljedećim slučajevima:

1. ako je rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj

2. ako ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj koja ostvaruje 
koristi od aranžmana, a nije rezident u porezne svrhe u bilo kojoj drugoj 
državi članici

3. ako ostvaruje dohodak ili dobit u Republici Hrvatskoj, a nije rezident u 
porezne svrhe i nema stalnu poslovnu jedinicu u drugoj državi članici ili

4. ako obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj, a uvjeti iz točke 1., 2. i 3. 
ovoga stavka nisu ispunjeni u nekoj drugoj državi članici.

(4) Relevantni porezni obveznik izuzima se od obveze podnošenja 
informacija u Republici Hrvatskoj ako može dokazati da su, pod okolnostima iz 
stavka 3. ovoga članka, isti podaci iz članka 35.k stavka 1. ovoga Zakona već 
podneseni u drugoj državi članici.



drug i njegov neposredni 
predak ili potomak smatraju 
se jednom osobom.

24. ,utrživi aranžman’ znači 
prekogranični aranžman koji 
je osmišljen, stavljen na 
tržište, spreman za provedbu 
ili je stavljen na raspolaganje 
s ciljem njegove provedbe, a 
da pritom ne treba znatnu 
prilagodbu.

25. ,posebno prilagođeni 
aranžman’ znači svaki 
prekogranični aranžman koji 
nije utrživ aranžman.”.

2. Umeće se sljedeći članak:

„Članak 8.ab

Područje primjene i uvjeti obvezne 
automatske razmjene informacija o 
prekograničnim aranžmanima o kojima 
se izvješćuje

1. Svaka država članica poduzima 
mjere koje su potrebne kako bi se od 
posrednika zahtijevalo da informacije u 
vezi s prekograničnim aranžmanima o 
kojima se izvješćuje, koje su im poznate, 
u njihovu su posjedu ili se nalaze pod 
njihovom kontrolom, podnesu 
nadležnim tijelima u roku od trideset 
dana od:

(a) dana nakon što je prekogranični

Pravila izvješćivanja kada postoji više posrednika ili nekoliko relevantnih 
poreznih obveznika

Članak 35.j

(1) Ako postoji više posrednika, obvezu podnošenja informacija o 
prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje imaju svi posrednici koji 
sudjeluju u istom prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje.

(2) Posrednik se izuzima od obveze podnošenja informacija samo u mjeri 
u kojoj ima dokaz daje iste informacije iz članka 35.k stavka 1. ovoga Zakona već 
podnio drugi posrednik.

(3) Ako obvezu izvješćivanja ima relevantni porezni obveznik i ako 
postoji više od jednog relevantnog poreznog obveznika, obvezu podnošenja 
informacija u skladu s člankom 35.i stavkom 1. ovoga Zakona ima onaj relevantni 
porezni obveznik koji se nalazi prvi na slijedećem popisu:

1. relevantni porezni obveznik koji je s posrednikom dogovorio 
prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje

2. relevantni porezni obveznik koji upravlja provedbom aranžmana.

(4) Relevantni porezni obveznik izuzima se od obveze podnošenja 
informacija samo ako može dokazati daje istu informaciju iz članka 35.k stavka 1. 
ovoga Zakona već podnio drugi relevantni porezni obveznik.

(5) Svaki relevantni porezni obveznik obvezan je Ministarstvu financija, 
Poreznoj upravi podnositi informacije o upotrebi aranžmana u svakoj od godina u 
kojima gaje upotrebljavao.

(6) Obavijest o upotrebi aranžmana podnosi se u roku tri mjeseca nakon 
isteka godine u kojoj se aranžman upotrebljavao.

Informacije o kojima se izvješćuje



aranžman o kojem se izvješćuje 
stavljen na raspolaganje s ciljem 
njegove provedbe; ili

(b) dana nakon što je prekogranični 
aranžman o kojem se izvješćuje 
spreman za provedbu; ili

(c) trenutka kada j e napravlj en prvi 
korak u provedbi prekograničnog 
aranžmana o kojem se izvješćuje,

ovisno o tome što nastupi ranije.

Neovisno o prvom podstavku, 
posrednici iz članka 3. točke 21. drugog 
stavka ujedno su obvezni podnijeti 
informacije u roku od trideset dana 
počevši od dana nakon što su, izravno ili 
posredstvom drugih osoba, pružili 
potporu, pomoć ili savjet.

2. U slučaju utrživih aranžmana, države 
članice poduzimaju mjere koje su 
potrebne kako bi se od posrednika 
zahtijevalo da svaka tri mjeseca sastavi 
periodično izvješće s ažuriranim 
informacijama o kojima se izvješćuje iz 
stavka 14. točaka (a), (d), (g) i (h), a 
koje su postale dostupne nakon 
podnošenja posljednjeg izvješća.

3. Ako je posrednik dužan nadležnim 
tijelima u više od jedne države članice 
podnijeti informacije o prekograničnim 
aranžmanima o kojima se izvješćuje, 
takve informacije podnose se samo u

Članak 35.k

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava putem automatske razmjene 
informacija dostavlja nadležnim tijelima svih drugih država članica i Europskoj 
komisiji sljedeće informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se 
izvješćuje:

1. identifikaciju posrednika i relevantnih poreznih obveznika, uključujući 
njihovo ime, datum i mjesto rođenja (u slučaju fizičke osobe), rezidentnost u 
porezne svrhe i porezni identifikacijski broj te, po potrebi, osobe koje su 
povezana poduzeća relevantnog poreznog obveznika

2. pojedinosti o obilježjima koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja 
plaćanja poreza utvrđenima u pravilniku iz članka 35.a stavka 5. ovoga 
Zakona zbog kojih nastaje obveza izvješćivanja o prekograničnim 
aranžmanima

3. sažetak sadržaja prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje, 
uključujući upućivanje na ime pod kojim je općenito poznat, ako postoji, 
apstraktni opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili aranžmana na način da se 
ne otkriva poslovna, industrijska, ili profesionalna tajna, ni poslovni proces, 
ni informacije koje bi bile u suprotnosti s javnim poretkom

4. datum poduzimanja prvog koraka u provedbi prekograničnog aranžmana ili 
datum na koji će biti poduzet prvi korak u provedbi prekograničnog 
aranžmana

5. pojedinosti o domaćim propisima koji čine temelj prekograničnog 
aranžmana o kojem se izvješćuje

6. vrijednost prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje

7. navođenje države članice relevantnog poreznog obveznika ili više njih i 
svih drugih država članica kojih bi se prekogranični aranžman mogao ticati

8. navođenje svih drugih osoba u državi članici na koje bi prekogranični 
aranžman o kojem se izvješćuje mogao utjecati, uz navođenje država članica 
s kojima je ta osoba povezana.



državi članici koja je prva na popisu u 
nastavku:

(a) država članica u kojoj je 
posrednik rezident u porezne 
svrhe;

(b) država članica u kojoj posrednik 
ima stalnu poslovnu jedinicu 
preko koje se pružaju usluge u 
vezi s aranžmanom;

(c) država članica u kojoj je 
posrednik osnovan ili je uređen 
njezinim zakonima;

(d) država članica u kojoj je 
posrednik registriran pri 
strukovnom udruženju u 
području pravnih, poreznih ili 
savjetodavnih usluga.

4. Ako u skladu sa stavkom 3. postoji 
više obveza izvješćivanja, posrednik se 
izuzima od obveze podnošenja 
informacija ako ima dokaz, u skladu s 
nacionalnim pravom, da su iste 
informacije podnesene u drugoj državi 
članici.

5. Svaka država članica može poduzeti 
mjere koje su potrebne kako bi 
posrednicima omogućilo izuzeće od 
obveze podnošenja informacija o 
prekograničnom aranžmanu o kojem se 
izvješćuje, ako bi se obvezom 
izvješćivanja prekršila obveza čuvanja 
profesionalne tajne na temelju

(2) Nepostupanje Ministarstva financija, Porezne uprave u odnosu na 
prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje, ne podrazumijeva valjanost 
poreznog tretmana tog aranžmana.

(3) Automatska razmjena informacija iz stavka 1. ovoga članka provodi 
se u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja u kojem su te informacije bile 
podnesene.

(4) Prve informacije iz stavka 1. ovoga članka priopćavaju se do 31. 
listopada 2020. počevši od 25. lipnja 2018.,,

Članak 4.

U članku 66. stavku 1. iza točke 4. dodaju se točke 5.do 8. koje glase:

„ 5. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne 
podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.f 
stavak 1.)

6. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne 
podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.i 
stavak 2.)

7. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano periodično izvješće s 
ažuriranim informacijama o kojima se izvješćuje i ako u roku ne podnose propisano 
izvješće Ministarstvu financija. Poreznoj upravi (članak 35.f stavak 3.)

8. pravna osoba ako u roku ne podnose propisano izvješće o 
informacijama o upotrebi prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje 
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.j stavak 5.)

9. pravna osoba ako se pozove na profesionalnu tajnu a ne obavijesti sve 
druge posrednike, ili ako takvih posrednika nema, relevantnog poreznog obveznika 
o obvezi izvješćivanja (članak 35.h stavak 2.)“.



nacionalnog prava te države članice. U 
takvim okolnostima, svaka država 
članica poduzima mjere koje su potrebne 
kako bi se od posrednika zahtijevalo da 
bez odgode obavijeste sve druge 
posrednike ili, ako takvih posrednika 
nema, relevantnog poreznog obveznika 
o obvezama izvješćivanja kojima 
podliježu na temelju stavka 6.

Posrednici imaju pravo na izuzeće iz 
prvog podstavka samo u mjeri u kojoj 
posluju unutar ograničenja mjerodavnog 
nacionalnog zakonodavstva kojim se 
uređuje njihova djelatnost.

6. Ako nema posrednika ili ako je 
posrednik obavijestio relevantnog 
poreznog obveznika ili drugog 
posrednika o primjeni izuzeća iz 
stavka 5., svaka država članica 
poduzima mjere koje su potrebne kako 
bi drugi obaviješteni posrednik, ili, ako 
nema takvog posrednika, relevantni 
porezni obveznik snosio obvezu 
podnošenja informacija o 
prekograničnom aranžmanu o kojem se 
izvješćuje.

U članku 66. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 100.000,00 kuna za 
prekršaj iz stavka 1. točaka 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka kaznit će se fizička 
osoba.“.

Dosadašnji stavci 2.,3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

U članku 66. iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. dodaje se 
stavak 6. koji glasi:

„(6) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se 
i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točaka 5., 6., 7. i 8. ovoga 
članka.“.

7. Relevantni porezni obveznik koji 
ima obvezu izvješćivanja podnosi 
informacije u roku od trideset dana, 
počevši od dana nakon što je 
prekogranični aranžman o kojem se 
izvješćuje stavljen tom relevantnom



poreznom obvezniku na raspolaganje s 
ciljem njegove provedbe, ili nakon što je 
taj aranžman spreman za provedbu od 
strane relevantnog poreznog obveznika, 
ili trenutka kada je napravljen prvi korak 
u njegovoj provedbi u vezi s relevantnim 
poreznim obveznikom, ovisno o tome 
što nastupi ranije.

Ako je relevantni porezni obveznik 
obvezan nadležnim tijelima u više od 
jedne države članice podnijeti 
informacije o prekograničnom 
aranžmanu o kojem se izvješćuje, takve 
informacije podnose se samo nadležnim 
tijelima države članice koja je prva na 
popisu u nastavku:

(a) država članica u kojoj je 
relevantni porezni obveznik 
rezident u porezne svrhe;

(b) država članica u kojoj relevantni 
porezni obveznik ima stalnu 
poslovnu jedinicu koja ostvaruje 
koristi od aranžmana;

(c) država članica u kojoj 
relevantni porezni obveznik 
prima dohodak ili ostvaruje 
dobit, iako relevantni porezni 
obveznik nije rezident u 
porezne svrhe i nema stalnu 
poslovnu jedinicu u bilo kojoj 
državi članici;

(d) država članica u kojoj 
relevantni porezni obveznik



obavlja djelatnost, iako 
relevantni porezni obveznik 
nije rezident u porezne svrhe i 
nema stalnu poslovnu jedinicu 
u bilo kojoj državi članici.

8. Ako na temelju stavka 7. postoji više 
obveza izvješćivanja, relevantni porezni 
obveznik izuzima se od obveze 
podnošenja informacija ako ima dokaz, 
u skladu s nacionalnim pravom, da su 
iste informacije podnesene u drugoj 
državi članici.

9. Svaka država članica poduzima 
potrebne mjere kojima se zahtijeva da, 
ako postoji više od jednog posrednika, 
obvezu podnošenja informacija o 
prekograničnom aranžmanu o kojem se 
izvješćuje imaju svi posrednici koji 
sudjeluju u istom prekograničnom 
aranžmanu o kojem se izvješćuje.

Posrednik se izuzima od obveze 
podnošenja informacija samo u mjeri u 
kojoj ima dokaz, u skladu s nacionalnim 
pravom, daje iste informacije iz 
stavka 14. već podnio drugi posrednik.

10. Svaka država članica poduzima 
potrebne mjere kojima se zahtijeva da, 
ako obvezu izvješćivanja ima relevantni 
porezni obveznik i ako postoji više od 
jednoga relevantnog poreznog 
obveznika, relevantni porezni obveznik



koji podnosi informacije u skladu sa 
stavkom 6. bude onaj koji je prvi na 
popisu u nastavku:

(a) relevantni porezni obveznik koji 
je s posrednikom dogovorio 
prekogranični aranžman o kojem 
se izvješćuje;

(b) relevantni porezni obveznik koji 
upravlja provedbom aranžmana.

Svaki relevantni porezni obveznik 
izuzima se od obveze podnošenja 
informacija samo u mjeri u kojoj ima 
dokaz, u skladu s nacionalnim pravom, 
daje iste informacije iz stavka 14. već 
podnio drugi relevantni porezni 
obveznik.

11. Svaka država članica poduzima 
potrebne mjere kojima se zahtijeva da 
svaki relevantni porezni obveznik 
poreznoj upravi podnosi informacije o 
svojoj upotrebi aranžmana u svakoj od 
godina u kojima gaje upotrebljavao.

12. Svaka država članica poduzima 
potrebne mjere kojima se od posrednika 
i relevantnih poreznih obveznika 
zahtijeva da podnose informacije o 
prekograničnim aranžmanima o kojima 
se izvješćuje čiji je prvi korak proveden 
u razdoblju između datuma stupanja na 
snagu ove Direktive i datuma njezina 
početka primjene. Posrednici i relevantni



porezni obveznici, prema potrebi, 
podnose informacije o tim 
prekograničnim aranžmanima o kojima 
se izvješćuje do 31. kolovoza 2020.

13. Nadležno tijelo države članice u 
kojoj su podnesene informacije na 
temelju stavka od 1. do 12. ovog članka 
nadležnim tijelima svih drugih država 
članica priopćuje informacije iz 
stavka 14. ovog članka s pomoću 
automatske razmjene u skladu s 
praktičnim postupcima donesenima na 
temelju članka 21.

14. Informacij e koj e nadležno tij elo 
države članice priopćuje na temelju 
stavka 13. sadržavaju sljedeće, ovisno o 
slučaju:

(a) identifikaciju posrednika i 
relevantnih poreznih obveznika, 
uključujući njihovo ime, datum i 
mjesto rođenja (u slučaju 
pojedinca), rezidentnost u porezne 
svrhe i porezni identifikacijski 
broj te, prema potrebi, osobe koje 
su povezana društva relevantnog 
poreznog obveznika;

(b) pojedinosti o obilježjima 
utvrđenim u Prilogu IV. zbog 
kojih nastaje obveza izvješćivanja 
o prekograničnom aranžmanu;

(c) sažetak sadržaja prekograničnog 
aranžmana o kojem se izvješćuje,



uključujući upućivanje na ime pod 
kojim je općenito poznat, ako 
postoji, i opis relevantnih 
poslovnih aktivnosti ili aranžmana 
u apstraktnom smislu u kojem se 
ne otkrivaju poslovne, industrijske 
ili profesionalne tajne ni poslovni 
proces, ni informacije čije bi 
otkrivanje bilo u suprotnosti s 
javnim poretkom;

(d) datum na koji je poduzet ili na 
koji će biti poduzet prvi korak u 
provedbi prekograničnog 
aranžmana o kojem se izvješćuje;

(e) pojedinosti o nacionalnim 
odredbama koje čine temelj 
prekograničnog aranžmana o 
kojem se izvješćuje;

(f) vrijednost prekograničnog 
aranžmana o kojem se izvješćuje;

(g) navođenje države članice 
relevantnog poreznog obveznika 
ili više njih i svih drugih država 
članica kojih bi se prekogranični 
aranžman o kojem se izvješćuje 
mogao ticati;

(h) navođenje svih drugih osoba u 
državi članici na koje bi 
prekogranični aranžman o kojem 
se izvješćuje mogao utjecati, uz 
navođenje država članica s 
kojima je ta osoba povezana.

15. Činjenica da porezna uprava na



reagira na prekogranični aranžman o 
kojem se izvješćuje ne podrazumijeva 
prihvaćanje valjanosti ili poreznog 
tretmana tog aranžmana.

16. Kako bi olakšala razmjenu 
informacija iz stavka 13. ovog članka, 
Komisija donosi praktične postupke 
potrebne za provedbu ovog članka, 
uključujući mjere za standardizaciju 
priopćavanja informacija iz stavka 14. 
ovog članka, u okviru postupka za 
utvrđivanje standardnog obrasca iz 
članka 20. stavka 5.

17. Komisija nema pristup 
informacijama iz stavka 14. točaka (a), 
(c)i(h).

18. Automatska razmj ena informacij a 
provodi se u roku od jednog mjeseca od 
završetka tromjesečja u kojem su te 
informacije bile podnesene. Prve 
informacije priopćavanju se do
31. listopada 2020.”.

3. U članku 20. stavak 5. zamjenjuje se 
sljedećim:

„5. Komisija donosi standardne 
obrasce, uključujući jezična rješenja, u 
skladu s postupkom iz članka 26. 
stavka 2., u sljedećim slučajevima:

(a) za automatsku razmjenu 
informacija o prethodnim



poreznim mišljenjima s 
prekograničnim učinkom i 
prethodnim sporazumima o 
transfernim cijenama na temelju 
članka 8.a prije 1. siječnja 2017.;

(b) za automatsku razmjenu 
informacija o prekograničnim 
aranžmanima o kojima se 
izvješćuje na temelju članka 8.ab 
prije 30. lipnja 2019.

Ti standardni obrasci ne premašuju 
sastavnice za razmjenu informacija 
navedenih u članku 8.a stavku 6. i 
članku 8.ab stavku 14. ni druga srodna 
područja koja su povezana s tim 
sastavnicama koje su potrebne za 
ostvarivanje ciljeva iz članaka 8.a 
odnosno 8.ab.

Jezičnim rješenjima iz prvog podstavka 
ne smije se onemogućiti države članice 
da informacije iz članaka 8.a i 8.ab 
priopćuju na bilo kojem od službenih 
jezika Unije. Međutim, tim se jezičnim 
rješenjima može predvidjeti da se 
ključni elementi takvih informacija šalju 
i na nekom drugom službenom jeziku 
Unije.”.

4. U članku 21. stavak 5. zamjenjuje se 
sljedećim:

„5. Komisija do 31. prosinca 2017. 
izrađuje siguran središnji direktorij za 
države članice o administrativnoj



suradnji u području oporezivanja u 
kojem se informacije koje se priopćuju 
u okviru članka 8.a stavaka 1. i 2. 
evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za 
automatsku razmjenu iz tih stavaka te 
pruža tehničku i logističku potporu za 
njega.

Komisija do 31. prosinca 2019. izrađuje 
siguran središnji direktorij za države 
članice o administrativnoj suradnji u 
području oporezivanja u kojem se 
informacije koje se priopćuju u okviru 
članka 8.ab stavaka 13., 14. i 16. 
evidentiraju radi ispunjenja zahtjeva za 
automatsku razmjenu iz tih stavaka te 
pruža tehničku i logističku potporu za 
njega.

Nadležna tijela svih država članica 
imaju pristup informacijama koje se 
evidentiraju u tom direktoriju. Komisija 
također ima pristup informacijama 
evidentiranima u tom direktoriju, no u 
okviru ograničenja utvrđenih u 
članku 8.a stavku 8. i članku 8.aab 
stavku 17. Komisija donosi potrebne 
praktične postupke u skladu s 
postupkom iz članka 26. stavka 2.

U razdoblju prije nego što taj sigurni 
središnji direktorij postane operativan 
automatska razmjena iz članka 8.a 
stavaka 1. i 2. te članka 8.ab 
stavaka 13., 14. i 16. provodi se u



skladu sa stavkom 1. ovog članka i 
primjenjivim praktičnim postupcima.”.

5. U članku 23. stavak 3. zamjenjuje se 
sljedećim:

„3. Države članice priopćuju Komisiji 
godišnju ocjenu djelotvornosti 
automatske razmjene informacija iz 
članaka 8., 8.a, 8.aa i 8.ab, kao i 
postignute praktične rezultate. 
Komisija provedbenim aktima donosi 
oblik i uvjete priopćavanja za tu 
godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti 
donose u skladu s postupkom iz 
članka 26. stavka 2.”.

6. Članak 25.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 25.a

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o 
sankcijama koje se primjenjuju u 
slučaju kršenja nacionalnih odredaba 
donesenih na temelju ove Direktive 
koje se odnose na članke 8.aa i 8.ab i 
poduzimaju sve potrebne mjere radi 
osiguranja njihove provedbe. 
Predviđene sankcije moraju biti 
učinkovite, proporcionalne i 
odvraćajuće.”.

7. Članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 27.



Izvješćivanje

1. Svakih pet godina nakon 1. siječnja 
2013. Komisija podnosi izvješće o 
primjeni ove Direktive Europskom 
parlamentu i Vijeću.

2. Svake dvije godine nakon 1. srpnja 
2020. države članice i Komisija 
ocjenjuju relevantnost Priloga IV. i 
Komisija podnosi izvješće Vijeću. Uz 
izvješće se prema potrebi prilaže 
zakonodavni prijedlog.”.

8. Dodaje se Prilog IV., čiji je tekst 
utvrđen u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1. Države članice do 31. prosinca 2019. 
donose i objavljuju zakone i druge propise 
koji su potrebni radi usklađivanja s ovom 
Direktivom. One Komisiji odmah 
dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 1. srpnja 
2020.

Kada države članice donose te odredbe, one 
sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili 
se na nju upućuje prilikom njihove službene 
objave. Države članice određuju načine tog 
upućivanja.

2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst 
glavnih odredaba nacionalnog prava koje 
donesu u području na koje se odnosi ova

Nije 
potrebno 
preuzima 
nje

Radi se o 
prijelazni 
m i 
završnim 
odrdbama



Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog 
dana od dana objave u Službenom listu 
Europske unije.

Nije 
potrebno 
preuzima 
nje

Radi se o 
prijelazni 
m i 
završnim 
odredbam 
a

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama 
članicama.

Nije 
potrebno 
preuzima 
nje

Radi se o 
prijelazni 
m i 
završnim 
'odredbam
a

PRILOG

PRILOG IV.

OBILJEŽJA

Dio I. Ispitivanje osnovne koristi

Nije 
preuzeto

Bit će 
preuzeto 
u: 
Pravilnik 
0 
izmjenam 
a i 
dopunam 
a



Opća obilježja u okviru kategorije A i 
posebna obilježja u okviru kategorije B i 
kategorije C stavka 1. točke (b) podtočke i. i 
stavka 1 .točaka (c) i (d) mogu se uzeti u 
obzir samo ako zadovoljavaju „ispitivanje 
osnovne koristi”.

To se ispitivanje smatra zadovoljenim ako se 
može utvrditi daje ostvarivanje porezne 
pogodnosti osnovna korist ili jedna od 
osnovnih koristi za koje, uzimajući u obzir 
sve relevantne činjenice i okolnosti, osoba 
može razumno očekivati da će proizići iz 
aranžmana.

U kontekstu obilježja u okviru kategorije C 
stavka 1., prisutnost uvjeta utvrđenih u 
kategoriji C stavku 1. točki (b) podtočki i. i 
stavku 1. točki (c) ili (d) ne može samo po 
sebi biti razlog za zaključivanje da aranžman 
zadovoljava ispitivanje osnovne koristi.

Dio II. Kategorije obilježja

A Opća obilježja povezana s ispitivanjem 
osnovne koristi

1. Aranžman u kojem se relevantni 
porezni obveznik ili sudionik u 
aranžmanu obvezuje ispuniti uvjet 
povjerljivosti kojim se od njega može 
zahtijevati da drugim posrednicima ili 
poreznim tijelima ne otkriva način na 
koji bi se tim aranžmanom mogla 
osigurati porezna pogodnost.

Pravilnika 
0 
automatsk 
oj 
razmjeni 
informaci 
jau 
području 
poreza 
(29.11.20 
19)



2. Aranžman u kojem posrednik ima 
pravo na naknadu (ili udio, naknadu za 
trošak financiranja ili druge naknade) 
za aranžman i ta je naknada određena 
uzimajući u obzir:
(a) iznos porezne pogodnosti koja 

je proizišla iz aranžmana; ili
(b) pitanje je li ta porezna 

pogodnost zaista proizišla iz 
aranžmana. To bi uključivalo 
obvezu posrednika da 
djelomično ili u cijelosti izvrši 
povrat naknada ako se 
namjeravana porezna 
pogodnost proizišla iz 
aranžmana ne ostvari 
djelomično ili u cijelosti.

3. Aranžman koji obuhvaća bitno 
standardiziranu dokumentaciju i/ili 
strukturu te je dostupan više nego 
jednom relevantnom poreznom 
obvezniku bez potrebe za bitnim 
prilagodbama radi provedbe.

B Posebna obilježja povezana s 
ispitivanjem osnovne koristi

1. Aranžman na temelj u koj ega 
sudionik u aranžmanu poduzima 
umjetne korake koji obuhvaćaju 
stjecanje poduzeća koje posluje s 
gubitkom, prekid glavne djelatnosti 
tog poduzeća i upotrebu njegovih 
gubitaka radi smanjenja svoje 
porezne obveze, među ostalim



prijenosom tih gubitaka u drugu 
jurisdikciju ili ubrzanom primjenom 
tih gubitaka.

2. Aranžman koji ima učinak 
pretvaranja prihoda u kapital, darove 
ili druge kategorije prihoda koje se 
oporezuju nižom poreznom stopom 
ili su oslobođene od poreza.

3. Aranžman koj i uklj učuj e kružne 
transakcije koje za posljedicu imaju 
fiktivno trgovanje financijskim 
sredstvima (round-tripping), i to 
uključivanjem posrednih subjekata bez 
druge primame komercijalne funkcije 
ili transakcija koje se međusobno 
prebijaju ili poništavaju ili koje imaju 
slične značajke.

C Posebna obilježja povezana s 
prekograničnim transakcijama

1. Aranžman koji uključuje prekogranična 
plaćanja između dvaju ili više 
povezanih društava koja se mogu odbiti 
od poreza, pri čemu je ispunjen barem 
jedan od sljedećih uvjeta:
(a) primatelj nije rezident u porezne 

svrhe ni u jednoj poreznoj 
jurisdikciji;

(b) iako je primatelj rezident u 
porezne svrhe u određenoj 
jurisdikciji, ta jurisdikcija:

i. ne propisuje obvezu plaćanja 
poreza na dobit ili propisuje



plaćanje nulte ili gotovo nulte 
stope poreza na dobit; ili 

ii. uvrštena je na popis 
jurisdikcija trećih zemalja koje 
su države članice zajedno ili u 
okviru OECD-a ocijenile kao 
nekooperativne;

(c) plaćanje je u cijelosti izuzeto od 
poreza u jurisdikciji u kojoj je 
primatelj rezident u porezne 
svrhe;

(d) plaćanje podliježe povlaštenom 
poreznom režimu u jurisdikciji u 
kojoj je primatelj rezident u 
porezne svrhe.

2. Odbici za istu amortizaciju imovine 
potražuju se u više od jedne 
jurisdikcije.

3. Oslobođenje od dvostrukog 
oporezivanja u pogledu iste stavke 
prihoda ili kapitala potražuje se u više 
od jedne jurisdikcije.

4. Postoji aranžman koji obuhvaća 
prijenose imovine i u kojem postoji 
materijalna razlika u iznosu koji se 
smatra plativim u zamjenu za imovinu 
u uključenim jurisdikcijama.

D Posebna obilježja u vezi s automatskom 
razmjenom informacija i stvarnim 
vlasništvom

1. Aranžman kojim se može dovesti u 
pitanje obveza izvješćivanja u skladu s 
propisima kojima se provodi



zakonodavstvo Unije ili bilo kojim 
jednako vrijednim sporazumima o 
automatskoj razmjeni informacija o 
financijskim računima, uključujući 
sporazume s trećim zemljama, ili kojim 
se iskorištava nepostojanje takvog 
zakonodavstva ili sporazuma. Takvi 
aranžmani uključuju barem sljedeće:
(a) upotrebu računa, proizvoda ili 

ulaganja koje nije, ili se za njega 
tvrdi da nije, financijski račun, 
ali ima značajke koje su u bitnoj 
mjeri slične značajkama 
financijskog računa;

(b) prijenos financijskih računa ili 
imovine ili upotrebu jurisdikcija 
koje ne obvezuje automatska 
razmjena informacija o 
financijskim računima s 
državom rezidentnosti 
relevantnog poreznog 
obveznika;

(c) ponovnu klasifikaciju prihoda i 
kapitala u proizvode ili plaćanja 
koji ne podliježu automatskoj 
razmjeni informacija o 
financijskim računima;

(d) prijenos ili konverziju 
financijske institucije ili 
financijskog računa ili njihove 
imovine u financijsku instituciju 
ili financijski račun ili imovinu 
koji ne podliježu izvješćivanju u 
skladu s automatskom



razmjenom informacija o 
financijskim računima;

(e) upotrebu pravnih subjekata, 
aranžmana ili struktura kojima 
se uklanja ili se za njih tvrdi da 
uklanjaju izvješćivanje jednog ili 
više imatelja računa ili osoba 
koje imaju kontrolu u skladu s 
automatskom razmjenom 
informacija o financijskim 
računima;

(f) aranžmani kojima se dovode u 
pitanje postupci dubinske analize 
ili iskorištavaju slabosti postupaka 
dubinske analize kojima se 
financijske institucije služe radi 
ispunjavanja svojih obveza 
izvješćivanja informacija o 
financijskim računima, 
uključujući upotrebu jurisdikcija s 
neprimjerenim ili slabim 
sustavima provedbe 
zakonodavstva o sprečavanju 
pranja novca ili sa slabim 
zahtjevima u pogledu 
transparentnosti za pravne osobe 
ili pravne aranžmane.

2. Aranžman koji uključuje 
netransparentan lanac pravnog ili 
stvarnog vlasništva uz upotrebu osoba, 
pravnih aranžmana ili struktura: 
(a) koje ne obavljaju znatnu 

gospodarsku djelatnost s pomoću 
odgovarajućeg osoblja, opreme,



imovine i zgrada; i
(b) koje su osnovane ili pod 

kontrolom ili se njima upravlja 
ili imaju rezidentnost ili 
poslovni nastan u bilo kojoj 
jurisdikciji koja nije jurisdikcija 
rezidentnosti jednog ili više 
stvarnih vlasnika imovine koju 
drže takve osobe, pravni 
aranžmani ili strukture; i

(c) pri čemu se ne može identificirati 
stvarne vlasnike takvih osoba, 
pravnih aranžmana ili struktura, 
kako su definirani u Direktivi 
(EU) 2015/849.

E Posebna obilježja povezana s transfernim 
cijenama

1. Aranžman koj i uklj učuj e upotrebu 
jednostranih pravila sigurne luke.

2. Aranžman koj i uklj učuj e prij eno s 
nematerijalne imovine čiju je 
vrijednost teško utvrditi. Pojam 
nematerijalne imovine čiju je 
vrijednost teško utvrditi obuhvaća 
nematerijalnu imovinu ili prava u 
okviru nematerijalne imovine za koju, 
u trenutku njihova prijenosa između 
povezanih društava:
(a) ne postoje pouzdane 

usporedive vrijednosti; i
(b) u vrij eme pokretanj a 

transakcije, predviđanja budućih 
novčanih tokova ili prihoda za



koje se očekuje da će proizići iz 
prenesene nematerijalne 
imovine ili pretpostavke koje se 
primjenjuju pri utvrđivanju 
vrijednosti nematerijalne 
imovine vrlo su nepouzdani, 
zbog čega je teško predvidjeti 
razinu konačnog uspjeha 
nematerijalne imovine u 
trenutku prijenosa.

3. Aranžman koj i uklj učuj e
prekogranični prijenos funkcija i/ili 
rizika i/ili imovine unutar grupe ako 
predviđena godišnja dobit prije 
kamata i poreza (EBIT) tijekom 
trogodišnjeg razdoblja nakon 
prijenosa, prenositelja ili prenositelja, 
iznosi manje od 50 % predviđenoga 
godišnjeg EBIT-a tog prenositelja ili 
tih prenositelja u slučaju da prijenos 
nije izvršen.
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