


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/22-01/87
URBROJ: 50301-05/16-22-9

Zagreb, 29. rujna 2022.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u 
području poreza

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine11, br. 85/10. 
-pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172. Poslovnika 
Hrvatskoga sabora („Narodne novine11, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - 
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske podnosi 
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 ministra financija dr. sc. Marka Primorca, 
državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu Župana i Stjepana Čuraja te ravnatelja Porezne uprave 
Božidara Kutlešu.
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Zagreb, rujan 2022.



PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA 

 

I. USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA  

 

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. 

Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka 

Ustavnog suda Republike Hrvatske).  

 

II. OCJENA  STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

a)  Ocjena stanja 

 

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza („Narodne novine“, br. 115/16., 130/17., 

106/18. i 121/19.) donesen je 2016. godine i stupio je na snagu 1. siječnja 2017. 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). Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza propisane su odredbe 

nužne za usklađenje sa sljedećim direktivama: Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 

2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere, 

Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području 

oporezivanja i stavljanja izvan snage Direktive 77/799/EEZ, Direktiva Vijeća 2014/107/EU od 

9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene 

informacija u području oporezivanja, Direktiva Vijeća (EU) 2015/2060 od 10. studenoga 2015. 

o stavljanju izvan snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju, 

Direktiva Vijeća (EU) 2015/2376 od 8. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u 

pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja, Direktiva Vijeća 

(EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne 

automatske razmjene informacija u području oporezivanja, 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 i 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.  

 

Nadalje, Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza propisane su odredbe nužne 

za primjenu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih 

Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi 

FATCA-e. Sporazumom nisu propisane sve odredbe potrebne za utvrđivanje obveza hrvatskih 

financijskih institucija kao i rokovi u kojima se te obveze moraju izvršiti. Isto tako, 

Sporazumom nisu propisane prekršajne odredbe za poštivanje spomenutih obveza već su iste 

propisane Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza. 
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b)  Pitanja koja se trebaju urediti Zakonom 

 

Ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o administrativnoj suradnji u 

području poreza (u daljnjem tekstu: Prijedlog zakona) propisuje se usklađivanje s Direktivom 

Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj 

suradnji u području oporezivanja (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 2021/514). 

Preuzimanjem Direktive Vijeća (EU) 2021/514 proširuje se opseg obvezne automatske 

razmjene informacija između država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) u pogledu 

relevantnih aktivnosti koje se provode putem digitalnih platformi. Kako bi se osiguralo ispravno 

funkcioniranje sustava razmjene informacija, stvorili jednaki uvjeti i spriječila nelojalna 

konkurencija, obveza izvješćivanja može se primjenjivati i na digitalne platforme koje nisu 

rezidenti u porezne svrhe u državi članici EU, ali djeluju unutar EU. U skladu s navedenim, 

obveze izvješćivanja primjenjuju se na svakog operatera platforme koji je rezident u porezne 

svrhe u državi članici EU i na operatere platformi koji nisu rezidenti u porezne svrhe u državi 

članici EU, ali omogućuju obavljanje relevantne aktivnosti prodavateljima o kojima se 

izvješćuje ili relevantne aktivnosti koja uključuje najam nekretnine koja se nalazi u državi 

članici EU. Operateri platformi koji izvješćuju dostavljaju informacije o sljedećim 

aktivnostima: 1) prodaji dobara, 2) najam bilo kakve vrste prijevoza, 3) osobnim uslugama te 

4) najmu nekretnina. Cilj je obuhvatiti primitke koji se ostvaruju od obavljanja djelatnosti 

putem digitalnih platformi u više jurisdikcija u cilju sprječavanja izbjegavanja plaćanja poreza, 

te povećanja porezne transparentnosti. Nadalje, cilj je na temelju poboljšanja odredbi o 

administrativnoj suradnji povećati učinkovitost poreznih uprava te povećati poreznu sigurnost. 

Prijedlogom zakona se obvezuju operateri platformi na dostavu informacija o prodavateljima 

dobara i pružateljima usluga koji svoje usluge i dobra plasiraju putem digitalnih platformi. 

Prijedlog zakona 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. 

 

Nadalje, Direktiva Vijeća (EU) 2021/514 sadrži niz odredbi kojima se dodatno pojašnjava okvir 

i glavna načela koja bi se trebala primjenjivati kada se nadležna tijela država članica EU odluče 

za zajednički nadzor. Zajednički nadzor je dodatni alat za administrativnu suradnju među 

državama članicama u području oporezivanja kojim bi se dopunio postojeći okvir kojim se 

predviđa mogućnost prisutnosti službenika druge države članice u službenim prostorijama 

poreznog tijela, sudjelovanje u upravnim radnjama i usporedni nadzori. Zajednički nadzori 

odvijali bi se u obliku upravnih radnji koje zajednički obavljaju porezno tijelo i nadležna tijela 

jedne ili više država članica EU i koja uključuju jednu ili više osoba od zajedničkog ili 

komplementarnog interesa u nadležnim tijelima tih država članica. 

 

Direktiva Vijeća (EU) 2021/514 također sadrži i izmjenu postojećih odredbi Direktive o 

administrativnoj suradnji te predlaže niz izmjena koje se odnose na: područje razmjene 

informacija na zahtjev (definicija standarda predvidive relevantnosti), automatske razmjene 

informacija (proširenje razmjene na autorske naknade, obvezne razmjene najmanje dvije 

kategorije dohotka, te od 2024. najmanje četiri kategorije dohotka), druge oblike 

administrativne suradnje (izmjene pojmova usporednih nadzora te izmjena rokova u Direktivi 

Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i 

stavljanja izvan snage Direktive 77/799/EEZ), korištenje informacija zaprimljenih razmjenom, 

uvođenje obveze evaluacije za države članice vezano za učinkovitost administrativne suradnje 

te izmjena odredbi vezano za obustavu razmjene podataka između država članica u slučaju 

kršenja odredbi o zaštiti podataka. 
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Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj 

uniji postala stranka Ugovora o Europskoj uniji, kao i Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju. Upotreba eura kao jedinstvene 

valute u Ekonomskoj i monetarnoj uniji regulirana je trima uredbama Vijeća EU-a. To su 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1103/97 od 17. lipnja 1997. o određenim odredbama koje se odnose na 

uvođenje eura, Uredba Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura i Uredba 

Vijeća (EZ) br. 2866/98 od 31. prosinca 1998. o stopama konverzije između eura i valuta država 

članica koje usvajaju euro.  

 

Budući da je uspostava ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro definirana Ugovorom 

o Europskoj uniji iz 1992. (članak 3. pročišćene verzije tog Ugovora), Republika Hrvatska je 

putem svoga pristupnog ugovora preuzela obvezu uvođenja eura nakon što ispuni propisane 

uvjete kao i druge odredbe koje se odnose na države članice koje rabe zajedničku valutu. 

 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. donijela Nacionalni plan 

zamjene hrvatske kune eurom u kojem je dan pregled svih važnijih aktivnosti koje će sudionici 

priprema za uvođenje eura, iz privatnog i javnog sektora, provoditi u okviru priprema za 

uvođenje eura. 

 

S ciljem provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom Vlada Republike Hrvatske 

16. rujna 2021. donijela je Zaključak o provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s 

uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojim je utvrdila popis zakona i 

podzakonskih propisa koje je potrebno izmijeniti radi pune prilagodbe hrvatskog 

zakonodavstva uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, sukladno Odluci o 

donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom („Narodne novine“, broj 146/20.).  

 

Radi provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom s ciljem da Republika 

Hrvatska postane dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro, odnosno za potrebe 

pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, ovim Prijedlogom zakona predlaže 

se izmjena odredbi povezanih s kunom radi uvođenja eura.  

 

Ovim Prijedlogom zakona provodi se prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura, čime 

se doprinosi provedbi Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom kako bi Republika 

Hrvatska postala dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta euro. 

 

 c)  Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći 

 

Na temelju proširenja predmetnog obuhvata administrativne suradnje što podrazumijeva 

razmjenu informacija između država članica EU u pogledu relevantnih aktivnosti koje se 

provode putem digitalnih platformi podići će se porezna transparentnost. Na temelju 

poboljšanja odredbi o administrativnoj suradnji povećat će se učinkovitost poreznih uprava te 

povećati porezna sigurnost.  

 

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

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

Republike Hrvatske. 
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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., 106/18. i 121/19.) u članku 2. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: „u pravni poredak 

Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:“ zamjenjuje se riječima: „u 

hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju sljedeći akti Europske unije:“. 

 

U stavku 1. iza točke 9. briše se točka, stavlja se zarez i dodaje se točka 10. koja glasi:  

 

„10. Direktiva Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o 

administrativnoj suradnji u području oporezivanja (SL L 104, 25.3.2021., u daljnjem tekstu: 

Direktiva Vijeća (EU) 2021/514/EU).“.  

 

Članak 2.  

 

U članku 7.a dodaju se novi stavci 1. do 3. te stavak 4. koji glase: 

 

„(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću prikupljana 

propisanih informacija i nad provedbom dubinske analize u smislu ovoga Zakona koju su 

obvezne provoditi izvještajne financijske institucije,  te jesu li izvještajne financijske institucije 

utvrdile račune o kojima se izvješćuje i jesu li o njima izvijestile u roku koji je propisan ovim 

Zakonom.  

 

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću i potpunosti  

popunjenih propisanih izvješća, te jesu li izvještajne financijske institucije podnijele propisano 

izvješće u roku koji je propisan ovim Zakonom. 

 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću prikupljanja propisanih 

informacija i nad provedbom dubinske analize koju  su obvezni provoditi operateri platformi te 

provjerava jesu li operateri platformi podnijeli potpuno propisano izvješće i jesu li ga podnijeli 

u roku koji je propisan ovim Zakonom. 

 

(4) Na postupak nadzora koji provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava primjenjuju se u 

odgovarajućem dijelu i propisi koji uređuju ovlasti i postupanje Ministarstva financija, Porezne 

uprave prilikom provođenja postupaka iz svoje nadležnosti.“. 

 

Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 5., 6. i 7. 

 

Članak 3. 

 

U članku 10. stavku 1. iza riječi: „iz članka 4. ovoga Zakona“ dodaju se riječi: „te PDV-a i 

drugih neizravnih poreza“. 

 

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase: 
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„(4) Porezno tijelo može nadležnom tijelu države članice priopćiti popis svrha za koje se 

dostavljene informacije i dokumenti mogu koristiti.  

 

(5) Država članica koja prima informacije može upotrijebiti dostavljene informacije bez 

pristanka iz stavka 2. ovoga članka za bilo koju svrhu navedenu na popisu iz stavka 4. ovoga 

članka.“. 

 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. 

 

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 7. riječi: „od stavaka 1. do 4.“ zamjenjuju se 

riječima: „od stavaka 1. do 6.“. 

 

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8. 

 

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 9. riječi: „od 1. do 6. ovoga članka“ zamjenjuje se 

riječima: „od 1. do 8. ovoga članka“. 

 

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 10. 

 

Članak 4. 

 

Iza članka 10. dodaju se članci 10.a i 10.b i naslovi iznad njih koji glase: 

 

„Zaštita podataka 

 

Članak 10.a 

 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava, izvještajne financijske institucije, posrednici i 

operateri platformi koji izvješćuju smatraju se voditeljima obrade podataka kada samostalno ili 

zajednički utvrđuju svrhu i načine obrade osobnih podataka u skladu s propisom kojim se 

uređuje zaštita osobnih podataka.  

 

(2) Izvještajne financijske institucije, posrednik ili operater platforme za izvješćivanje 

obavještavaju osobu o kojoj se izvješćuje da će informacije koje se na njega odnose prikupljati 

i dostavljati u skladu s ovim Zakonom, te pružaju toj osobi sve informacije u skladu s propisima 

kojima se uređuje zaštita osobnih podataka prije izvješćivanja o tim informacijama kako bi 

osoba mogla ostvariti svoja prava na zaštitu podataka.  

 

(3) Operateri platforme koja izvješćuje obavještavaju prodavatelje o kojima se izvješćuje o 

prijavljenoj naknadi.   

 

Povreda podataka 

 

Članak 10.b 

 

(1) Povreda podataka u smislu ovoga Zakona podrazumijeva povredu sigurnosti koja dovodi 

do uništenja, gubitka, izmjene ili bilo kakvog neprimjerenog i neovlaštenog pristupa 

informacijama, njihova otkrivanja ili uporabe, uključujući osobne podatke koji se prenose, 

pohranjuju ili na drugi način obrađuju, kao rezultat namjernih nezakonitih radnji, nepažnje ili 

nesreća.  
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(2) Povreda podataka iz stavka 1. ovoga članka može se odnositi na povjerljivost, dostupnost i 

cjelovitost podataka. 

 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava će bez odgode obavijestiti Europsku komisiju o 

svakoj povredi podataka i svim naknadnim korektivnim mjerama. 

 

(4) Ministarstvo financija, Porezna uprava će u pisanom obliku zatražiti od Europske komisije 

da obustavi pristup CCN mreži (Zajednička komunikacijska mreža – CCN) za potrebe ovoga 

Zakona u slučaju da se povreda podataka ne može odmah i na odgovarajući način staviti pod 

kontrolu. 

 

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava može pisanim putem obavijestiti Europsku komisiju 

i državu članicu u kojoj je došlo do povrede podataka o obustavi razmjene informacija s 

navedenom državom članicom.  

 

(6) Obustava razmjene informacija iz stavka 5. ovoga članka stupa na snagu odmah.“.  

 

Članak 5. 

 

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Povratna informacija iz članka 9. ovoga Zakona, razmjena informacija na zahtjev iz članka 

15. ovoga Zakona i obavijesti iz članka 17. ovoga Zakona, obavijesti iz članka 10. stavaka 2. i 

3. ovoga Zakona, spontana razmjena informacija iz članka 18. ovoga Zakona i potvrda o 

njihovu primitku iz članka 20. ovoga Zakona, obvezna automatska razmjena informacija iz 

članaka 21. i 35.l ovoga Zakona, prosljeđivanje obavijesti iz članka 43. ovoga Zakona odvija 

se u elektroničkom obliku, na za to propisanim standardnim obrascima.“.  

 

U stavku 3. točki a) iza riječi: „odnosi“ stavlja se zarez i dodaju se riječi: „a u slučaju zahtjeva 

iz članka 17.a stavka 3. ovoga Zakona i detaljan opis skupine“.  

 

Članak 6. 

 

U članku 17. stavku 1. riječi: „6 mjeseci“ zamjenjuje se riječima: „tri mjeseca“. 

 

U stavku 5. iza riječi: „odgovor“ briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi: „koji ne smije 

biti dulji od šest mjeseci od datuma primitka zahtjeva.“.  

 

Članak 7. 

  

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a i naslov iznad njega koji glasi: 

 

„Predvidiva relevantnost 

 

Članak 17.a 

 

(1) Za potrebe zahtjeva iz članka 16. ovoga Zakona, tražene informacije smatraju se predvidivo 

relevantnima ako u trenutku podnošenja zahtjeva nadležno tijelo države članice koja podnosi 

zahtjev smatra da, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, postoji razumna 



7 

 

mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za porezna pitanja jednog poreznog 

obveznika ili nekoliko njih, neovisno o tome jesu li identificirani imenom ili na neki drugi 

način, i biti opravdane za potrebe upravnih radnji. 

 

(2) Kako bi se dokazala  predvidiva relevantnost zatraženih informacija iz stavka 1. ovoga 

članka, nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev dostavit će poreznom tijelu 

najmanje sljedeće informacije: 

 

1. porezna svrha za koju se informacije traže i 

2. specifikacija informacija potrebnih za primjenu ili provedbu nacionalnog prava. 

 

(3) Ako se zahtjev iz članka 16. ovoga Zakona odnosi na skupinu poreznih obveznika koji se 

ne mogu pojedinačno identificirati, nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev dostavit 

će poreznom tijelu najmanje sljedeće informacije: 

 

1. detaljan opis skupine 

2. objašnjenje mjerodavnog prava i činjenica na temelju kojih se može smatrati da porezni 

obveznici iz skupine nisu bili usklađeni s mjerodavnim pravom 

3. objašnjenje načina na koji bi zatražene informacije bile od pomoći u utvrđivanju usklađenosti 

poreznih obveznika iz skupine s mjerodavnim pravom i  

4. gdje je primjenjivo, činjenice i okolnosti povezane s uključenošću treće strane koja je aktivno  

pridonijela potencijalnom nepoštivanju mjerodavnog zakona od strane poreznih obveznika iz 

skupine.“. 

 

Članak 8. 

 

U članku 22. stavku 1. u točki 5. iza riječi: „prava“ briše se točka, stavlja se zarez i dodaje se 

točka 6. koja glasi: 

 

„6. autorske naknade.“.  

 

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

 

„(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava nastoji uključiti porezni identifikacijski broj (PIB) 

rezidenata koji izdaje država članica rezidentnosti pri dostavi informacija iz stavka 1. ovoga 

članka.“.   

 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.  

 

Članak 9. 

 

U članku 23. oznaka stavka 1. briše se. 

 

Stavak 2. briše se. 

 

Članak 10. 

 

Članak 24. mijenja se i glasi: 
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„(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava izvješćuje Europsku komisiju o barem dvije 

kategorije dohotka i imovine navedenim u članku 22. stavku 1. ovoga Zakona do 31. prosinca 

2023. 

 

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava jedanput godišnje izvješćuje Europsku komisiju o 

barem četiri kategorije dohotka i imovine navedenim u članku 22. stavku 1. ovoga Zakona. 

 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava obvezna je svake godine dostavljati Europskoj 

komisiji statističke podatke o opsegu automatske razmjene informacija, godišnju procjenu 

učinkovitosti izvršene automatske razmjene podataka sukladno propisanom obrascu, 

informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanim s 

obavljanim razmjenama te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane. 

 

(4) Informacije koje Ministarstvo financija, Porezna uprava priopći Europskoj komisiji na 

temelju stavka 3. ovoga članka te svako drugo izvješće ili dokument koje Europska komisija 

izradi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. 

Proslijeđene informacije obuhvaćene su obvezom čuvanja poslovne tajne i uživaju zaštitu koja 

se primjenjuje na slične informacije na temelju nacionalnog prava države članice koja ih je 

primila.  

 

(5) Izvješća i dokumenti iz stavka 4. ovoga članka koje izradi Europska komisija mogu se 

upotrijebiti samo u analitičke svrhe te se ne smiju objavljivati ili davati na raspolaganje drugim 

osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Europske komisije.“. 

 

Članak 11. 

 

U članku 28. stavak 1. briše se. 

 

Oznaka stavka 2. briše se. 

 

Stavak 3. briše se. 

 

Članak 12. 

 

U članku 29. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 

 

„(3) Izvještajne financijske institucije obvezne su komunikaciju s Ministarstvom financija, 

Poreznom upravom obavljati putem sustava ePorezna - Jedinstvenog portala Porezne uprave.“. 

 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. 

 

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: „iz stavka 5.“ zamjenjuju se riječima: „iz 

stavka 6.“.  

 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. 

 

 

 

 



9 

 

Članak 13. 

 

U članku 32. stavku 1. točki 2. iza riječi: „niza transakcija“ dodaju se riječi: „kao i sve druge 

informacije koje bi mogle biti korisne nadležnom tijelu države članice u procjeni mogućeg 

poreznog rizika“.  

 

Članak 14. 

 

U članku 33. stavku 1. iza riječi: „članica“ dodaju se riječi: „odmah nakon što je prethodno 

porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazum o transfernim cijenama 

izdano, izmijenjeno ili obnovljeno, a najkasnije“. 

 

Članak 15. 

 

Iza članka 35.k dodaje se Odjeljak 6. s člancima 35.l do 35.p i naslovima iznad njih koji glase: 

 

„Odjeljak 6. 

Automatska razmjena informacija o kojima izvješćuju operateri platformi 

 Informacije o kojima se izvješćuje 

 

Članak 35.l 

 

(1) Automatska razmjena informacija o kojima izvješćuju operateri platformi obuhvaća 

sljedeće informacije: 

 

1. naziv, adresa registriranog sjedišta, osobni identifikacijski broj (OIB), porezni 

identifikacijski broj i, prema potrebi, individualni identifikacijski broj operatera platforme koji 

izvješćuje dodijeljen na temelju članka 35.o stavka 2. ovoga Zakona, te poslovni naziv 

platforme ili poslovne nazive platformi u pogledu kojih izvješćuje 

2. ime i prezime fizičke osobe koja je prodavatelj o kojem se izvješćuje te pravni naziv subjekta 

koji je prodavatelj o kojem se izvješćuje 

3. primarnu adresu prodavatelja o kojem se izvješćuje iz točke 2. ovoga stavka  

4. svaki porezni identifikacijski broj prodavatelja o kojem se izvješćuje, uključujući svaku 

državu članicu izdavanja ili, u nedostatku poreznog identifikacijskog broja, mjesto rođenja 

prodavatelja o kojem se izvješćuje koji je fizička osoba 

5. matični broj prodavatelja o kojem se izvješćuje koji je subjekt 

6. PDV identifikacijski broj prodavatelja o kojem se izvješćuje, ako postoji 

7. datum rođenja prodavatelja o kojem se izvješćuje koji je fizička osoba 

8. identifikacijsku oznaku financijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, u mjeri 

u kojoj su te informacije dostupne operateru platforme koji izvješćuje, a nadležno tijelo države 

članice čiji je prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident nije obavijestilo nadležna tijela svih 

ostalih država članica da ne namjerava koristiti identifikacijsku oznaku financijskog računa u 

tu svrhu 

9. ako se imatelj financijskog računa na koji se uplaćuje naknada razlikuje od imena 

prodavatelja o kojem se izvješćuje, uz identifikacijsku oznaku financijskog računa dostaviti i 

ime imatelja financijskog računa na koji se uplaćuje naknada u mjeri u kojoj je dostupno 

operateru platforme koji izvješćuje te sve druge informacije za financijsku identifikaciju 

dostupne operateru platforme koji izvješćuje u pogledu tog imatelja računa 

10. svaku državu članicu čiji je rezident prodavatelj o kojem se izvješćuje  
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11. ukupna plaćena ili pripisana naknada tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se 

izvješćuje 

12. sve pristojbe, provizije ili porezi koje je platforma koja izvješćuje zadržala ili naplatila 

tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje. 

 

(2) Ako prodavatelj o kojem se izvješćuje pruža usluge najma nekretnina, priopćuju se sljedeće 

dodatne informacije: 

 

1. adresa svake oglašene nekretnine, utvrđene na osnovi postupka dubinske analize, i 

odgovarajuće brojeve katastarskih čestica ili njihov ekvivalent na temelju nacionalnog prava 

države članice u kojoj se nalazi, ako su dostupni 

2. ukupnu plaćenu ili pripisanu naknadu tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se 

izvješćuje i broj relevantnih aktivnosti pruženih u vezi sa svakom oglašenom nekretninom 

3. ako je dostupno, broj dana tijekom kojih je bila iznajmljena svaka oglašena nekretnina u 

razdoblju o kojem se izvješćuje i vrsta svake oglašene nekretnine. 

 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava automatskom razmjenom informacija dostavlja 

informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležnom tijelu države članice čiji je prodavatelj o 

kojem se izvješćuje rezident i, ako prodavatelj o kojem se izvješćuje pruža usluge najma 

nekretnina, nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi nekretnina. 

 

(4) Automatska razmjena informacija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odvija se elektroničkim 

putem u propisanom formatu u roku od dva mjeseca od isteka razdoblja o kojem se izvješćuje, 

a na koje se odnose zahtjevi za izvješćivanje koji se primjenjuju na operatera platforme koji 

izvješćuje. Prve informacije priopćuju se za razdoblja o kojima se izvješćuje počevši od 1. 

siječnja 2023. 

 

Članak 35.m 

 

(1) Informacije iz članka 35.l ovoga Zakona koje se odnose na rezidente država članica 

operateri platforme koji izvješćuju obvezni su prikupljati u skladu s pravilima izvješćivanja i 

dubinske analize, te ih dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 31. siječnja godine 

koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelj utvrdio kao prodavatelj o kojem se 

izvješćuje. 

 

(2) Ako prodavatelj ne dostavi operateru platformi informacije koje se zahtijevaju na temelju 

članka 35.l ovoga Zakona niti nakon dva podsjetnika koje je operater platforme uputio nakon 

što je prodavatelju dostavio početni zahtjev, ali ne prije isteka 60 dana, operater platforme koji 

izvješćuje zatvara prodavateljev račun i onemogućuje njegovu ponovnu registraciju na 

platformi ili zadržava plaćanje naknade prodavatelju dok god prodavatelj ne dostavi tražene 

informacije. 

 

(3) Operater platforme koji izvješćuje obavlja postupke dubinske analize do 31. prosinca 

razdoblja o kojem se izvješćuje.  

 

(4) U pogledu prodavatelja koji su već bili registrirani na platformi 1. siječnja 2023. ili na datum 

kada je subjekt postao operater platforme koji izvješćuje, postupci dubinske analize moraju se 

obaviti do 31. prosinca drugog razdoblja o kojem se izvješćuje za operatera platforme koji 

izvješćuje.  
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(5) Operater platforme koji izvješćuje dostavlja prodavatelju o kojem se izvješćuje najkasnije 

do 31. siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelja utvrdio kao 

prodavatelja o kojem se izvješćuje sljedeće informacije koje se odnose na njega: 

 

1. pravni naziv 

2. primarnu adresu prodavatelja o kojem se izvješćuje iz članka 35.l stavka 1. točke 2. ovoga 

Zakona 

3. svaki porezni identifikacijski broj koji je izdan prodavatelju, uključujući svaku državu 

članicu izdavanja 

4. PDV identifikacijski broj prodavatelja, ako je dostupan 

5. matični broj subjekta 

6. postojanje bilo koje stalne poslovne jedinice kroz koju se u Europskoj uniji obavljaju 

relevantne aktivnosti, ako je dostupna, navodeći svaku državu članicu u kojoj se nalazi takva 

stalna poslovna jedinica.  

 

(6) Operater platforme koji izvješćuje vodi evidencije o svim poduzetim koracima i dokazima 

koji se upotrebljavaju za prikupljanje informacija u skladu s pravilima izvješćivanja i dubinske 

analize.  

 

(7) Evidencije iz stavka 6. ovoga članka moraju biti dostupne najmanje pet godina, a najviše 

deset godina nakon isteka razdoblja o kojem se izvješćuje.    

 

(8) Operater platforme koji izvješćuje može koristiti usluge vanjskih pružatelja usluga radi 

izvršavanja obveza dubinske analize, ali su te obveze i nadalje odgovornost operatera platforme 

koji izvješćuje. 

 

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje pojmove, pravila izvješćivanja i postupak dubinske 

analize.  

 

Članak 35.n 

 

(1) Operater platforme koji izvješćuje podnosi informacije o prodavateljima o kojima se 

izvješćuje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u sljedećim slučajevima: 

 

1. ako je rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj 

2. ako je osnovan prema zakonima Republike Hrvatske 

3. ako je mjesto njegove uprave (uključujući mjesto stvarne uprave) u Republici Hrvatskoj 

4. ako ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj.   

 

(2) Ako operater platforme koji izvješćuje ispunjava uvjete za izvješćivanje iz stavka 1. ovoga 

članka u više država članica, operater platforme koji izvješćuje odabire jednu od tih država 

članica u kojoj će ispuniti obvezu izvješćivanja.  

 

(3) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 2. ovoga članka obvezan je Ministarstvo 

financija, Poreznu upravu izvijestiti o odabiru države članice u kojoj će ispuniti obvezu 

izvješćivanja kao i državu članicu u kojoj izvješćuje. 

 

(4) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 2. ovoga članka izuzima se od obveze 

podnošenja informacija iz članka 35.l ovoga Zakona Ministarstvu financija, Poreznoj upravi 

ako ima dokaz da su iste informacije podnesene u drugoj državi članici.       
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(5) Ako postoji više operatera platforme koji izvješćuju, bilo koji od tih operatera platforme 

oslobađa se obveze  izvješćivanja ako ima dokaz da je o istim informacijama u drugoj državi 

članici izvijestio drugi operater platforme koji izvješćuje. 

 

Obveza registracije operatera platforme koji izvješćuje 

 

Članak 35.o 

 

(1) Operater platforme koji izvješćuje koji nije rezident u porezne svrhe niti je osnovan ili se 

njima upravlja u državi članici, niti ima stalnu poslovnu jedinicu u državi članici, ali omogućuje 

obavljanje relevantne aktivnosti prodavatelja o kojima se izvješćuje ili relevantne aktivnosti 

koja uključuje najam nekretnine koja se nalazi u državi članici te nije kvalificirani operater 

platforme izvan Europske unije ima obvezu registracije kod nadležnog tijela države članice u 

trenutku kada započinje obavljati aktivnost operatera platforme. 

 

(2) Operateru platforme koji izvješćuje iz stavka 1. ovoga članka koji izvrši registraciju u 

Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija, Porezna uprava dodjeljuje individualni 

identifikacijski broj. 

 

(3) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 1. ovoga članak dostavlja informacije iz članka 

35.l ovoga Zakona, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi najkasnije do 31. siječnja godine 

koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj se prodavatelj utvrdio kao prodavatelj o kojem se 

izvješćuje. 

 

(4) Ako operater platforme nakon dva podsjetnika koje je uputilo Ministarstvo financija, 

Porezna uprava ne ispuni obvezu izvješćivanja iz stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo 

financija, Porezna uprava povlači registraciju operatera platforme koji izvješćuje. Registracija 

se može opozvati najkasnije 90 dana nakon drugog podsjetnika, ali ne prije isteka 30 dana nakon 

drugog podsjetnika. 

 

(5) Operater platforme koji izvješćuje kojem je registracija povučena u skladu sa stavkom 4. 

ovoga članka može se ponovno registrirati u Republici Hrvatskoj samo ako Ministarstvu 

financija, Poreznoj upravi pruži odgovarajuća jamstva u pogledu svoje obveze da ispuni 

zahtjeve za izvješćivanje unutar Europske unije, uključujući sve preostale neispunjene zahtjeve 

za izvješćivanje iz stavka 3. ovoga članka. 

 

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje pravila za jedinstvenu registraciju operatera 

platforme koji izvješćuje. 

 

Isključeni operater platforme 

 

Članak 35.p 

 

(1) Isključeni operater platforme u smislu ovoga Zakona podrazumijeva operatera platforme 

čiji je cjelokupni poslovni model platforme takav da nema prodavatelja o kojima se izvješćuje. 

 

(2) Operater platforme iz stavka 1. ovoga članka obvezan je Ministarstvu financija, Poreznoj 

upravi dostaviti dokaz da je isključeni operater platforme za svaku godinu u kojoj posluje kao 

isključeni operater platforme do 31. prosinca razdoblja o kojem se izvješćuje.“.  
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Članak 16. 

 

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

„(1) U cilju razmjene informacija vezano uz poreze iz članka 4. ovoga Zakona, nadležno tijelo 

države članice može zatražiti od poreznog tijela da službenici koje je ovlastilo nadležno tijelo 

države članice i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom mogu biti: 

 

1. nazočni u službenim prostorijama poreznog tijela 

2. nazočni tijekom službenih ili upravnih radnji koje se provode na području Republike 

Hrvatske   

3. prema potrebi, sudjelovati u službenim ili upravnim radnjama koje se provode u Republici 

Hrvatskoj uporabom elektroničkih sredstava komunikacije.“. 

 

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 

 

„(2) Porezno tijelo odgovara na zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana 

primitka zahtjeva potvrđujući svoj pristanak ili priopćuje obrazloženje svojeg odbijanja 

nadležnom tijelu države članice koje podnosi zahtjev. 

 

(3) Ako su službenici tijela države članice koje podnosi zahtjev prisutni tijekom službenih ili 

upravnih radnji ili sudjeluju korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije, mogu obavljati 

razgovore s pojedincima i pregledavati dokumentaciju u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom.“. 

 

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

 

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 6. riječi: „sa stavcima 1., 2. i 3.“ zamjenjuju se 

riječima: „sa stavcima 1. do 5.“.  

 

Članak 17. 

 

U članku 37. stavku 5. iza riječi: „nadzor“ dodaju se riječi: „u roku od 60 dana od dana primitka 

prijedloga“. 

 

Članak 18. 

 

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a i naslov iznad njega koji glasi: 

 

„Zajednički nadzori 

 

Članak 37.a 

 

(1) Zajednički nadzor u smislu ovoga Zakona podrazumijeva upravnu radnju koju zajednički 

obavljaju porezno tijelo i nadležno tijelo jedne ili više država članica i koja uključuje jednu ili 

više osoba od zajedničkog ili komplementarnog interesa nadležnih tijela tih država članica. 

 

(2) Nadležno tijelo jedne ili više država članica može zatražiti od poreznog tijela da provedu 

zajednički nadzor.  
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(3) Na zahtjev iz stavka 2. ovoga članka porezno tijelo će odgovoriti u roku od 60 dana od dana 

primitka zahtjeva.  

 

(4) Porezno tijelo može odbiti zahtjev nadležnog tijela države članice za zajednički nadzor iz 

stavka 2. ovoga članka iz opravdanih razloga. 

 

(5) Zajednički nadzor koji se odvija u Republici Hrvatskoj provodi se na koordiniran način koji 

je unaprijed dogovoren između poreznog tijela i nadležnog tijela jedne ili više država članica 

koje su podnijele zahtjev, uključujući i jezično uređenje, te se provodi u skladu sa 

zakonodavstvom i postupovnim propisima Republike Hrvatske.  

 

(6) U skladu sa stavkom 5. ovoga članka: 

 

1. službenici ovlašteni od strane nadležnog tijela jedne ili više država članica koje podnose 

zahtjev mogu, u dogovoru sa službenicima poreznog tijela, ispitivati osobe i pregledavati 

dokumente 

2. dokazi prikupljeni tijekom zajedničkog nadzora mogu se ocijeniti, između ostalog i u pogledu 

njihove dopuštenosti, pod istim pravnim uvjetima kao u slučaju nadzora koji se provodi u 

Republici Hrvatskoj, kao i tijekom bilo kojeg postupka prigovora ili žalbe, i 

3. jedna osoba ili više njih koje su predmet zajedničkog nadzora ili na koje on utječe imaju ista 

prava i obveze kao u slučaju nadzora u kojem sudjeluju samo službenici Republike Hrvatske, 

kao i tijekom bilo kojeg postupka prigovora ili žalbe. 

 

(7) Porezno tijelo će odrediti predstavnika koji će za Republiku Hrvatsku biti zadužen za nadzor 

i koordinaciju aktivnosti zajedničkog nadzora u Republici Hrvatskoj. 

 

(8) Prava i obveze službenika ovlaštenih od strane nadležnog tijela jedne ili više država članica 

koji sudjeluju u zajedničkom nadzoru u Republici Hrvatskoj, u slučaju njihove prisutnosti na 

tim aktivnostima, utvrđuju se u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i ni u kojem 

slučaju ne izvršavaju ovlasti koje nadilaze ovlasti koje su im dodijeljene zakonima njihove 

države članice.   

 

(9) Nakon provedenog zajedničkog nadzora iz stavka 1. ovoga članka, porezno tijelo nastoji s 

nadležnim tijelom jedne ili više država članica koje su podnijele zahtjev postići dogovor o: 

 

1. činjenicama i okolnostima koje su relevantne za zajednički nadzor 

2. poreznom položaju osobe ili osoba koje su predmet zajedničkog nadzora. 

 

(10) Nalaz zajedničkog nadzora sadržan je u završnom izvješću i obuhvaća zaključke dogovora 

iz stavka 9. ovoga članka koji je postignut između poreznog tijela i nadležnog tijela jedne ili 

više država članica koji su podnijeli zahtjev, a koristi se u postupcima koji se provode nakon 

zajedničkog nadzora. 

 

(11) Postupke koje porezno tijelo provodi nakon zajedničkog nadzora, kao i svi daljnji postupci, 

provode se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 

 

(12) Jedna ili više osoba nad kojima je proveden zajednički nadzor obavješćuje se o ishodu 

zajedničkog nadzora uz dostavu preslike završnog izvješća, u roku od 60 dana od dana 

izdavanja završnog izvješća. 
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(13) Porezno tijelo može u skladu s ovim člankom podnositi vlastite zahtjeve za provođenje 

zajedničkog nadzora nadležnim tijelima drugih država članica.“. 

 

Članak 19. 

 

U članku 44. stavku 8. riječ: „kunama“ zamjenjuje se riječi: „eurima“. 

 

Članak 20. 

 

U članku 50. stavku 6. iza riječi: „eura“ zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: „odnosno istog 

iznosa u kunskoj protuvrijednosti“ brišu se. 

 

Članak 21. 

 

Članak 59. mijenja se i glasi:  

 

„(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava je tijelo nadležno za prikupljanje informacija iz 

članka 61. ovoga Zakona. 

 

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću prikupljana propisanih 

informacija i nad provedbom dubinske analize u smislu ovoga Zakona koju su obvezne 

provoditi hrvatske izvještajne i neizvještajne financijske institucije,  te jesu li hrvatske 

izvještajne i neizvještajne financijske institucije utvrdile račune o kojima se izvješćuje u smislu 

ovoga Zakona.  

 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava provodi nadzor nad točnošću i potpunosti  

popunjenih propisanih izvješća, te jesu li izvještajne financijske institucije podnijele propisano 

izvješće u roku koji je propisan ovim Zakonom. 

 

(4) Na postupak nadzora koji provodi Ministarstvo financija, Porezna uprava primjenjuju se u 

odgovarajućem dijelu i propisi koji uređuju ovlasti i postupanje Porezne uprave prilikom 

provođenja postupaka iz svoje nadležnosti.“. 

 

Članak 22. 

 

U članku 64. stavku 4. riječ: „kunama“ zamjenjuje se riječi: „eurima“ a riječi: „prema srednjem 

tečaju Hrvatske narodne banke na dan prijenosa“ brišu se. 

 

Članak 23. 

 

Članak 66. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 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. stavak 1.) 
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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. 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.) 

4. 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.) 

5. 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.) 

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 u roku ne podnese propisano izvješće o informacijama o upotrebi 

prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi 

(članak 35.j stavci 5. i 6.) 

8. pravna osoba ako ne prikuplja propisane informacije u skladu s pravilima izvješćivanja i 

dubinske analize, 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.m stavak 1.) 

9. 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. stavci 1. i 4.) 

10. 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. stavak 1.). 

 

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba 

u pravnoj osobi za prekršaj iz točaka 1. do 8. ovoga članka. 

 

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba 

u hrvatskoj izvještajnoj i neizvještajnoj financijskoj instituciji za prekršaj iz stavka 1. točaka 9. 

i 10. ovoga članka. 

 

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 100.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točaka 

3. do 7. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.“. 

 

Članak 24. 

 

Iza članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi: 

 

„Članak 66.a 

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 26.540,00 eura 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. stavak 1.) 
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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. 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.) 

4. 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.) 

5. 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.) 

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 u roku ne podnese propisano izvješće o informacijama o upotrebi 

prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi 

(članak 35.j stavci 5. i 6.) 

8. pravna osoba ako ne prikuplja propisane informacije u skladu s pravilima izvješćivanja i 

dubinske analize, 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.m stavak 1.) 

9. 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. stavci 1. i 4.) 

10. 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. stavak 1.). 

 

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 2.650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u 

pravnoj osobi za prekršaj iz točaka 1. do 8. ovoga članka. 

 

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 2.650,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u 

hrvatskoj izvještajnoj i neizvještajnoj financijskoj instituciji za prekršaj iz stavka 1. točaka 9. i 

10. ovoga članka. 

 

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 13.270,00 eura za prekršaj iz stavka 1. točaka 3. 

do 7. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.“. 

 

Članak 25. 

 

U članku 69. stavku 2. riječi: „koji ne prelazi kunski iznos koji odgovara iznosu“ brišu se.  

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 26. 

 

Operater platformi koji izvješćuje obvezan je ispuniti obvezu iz članka 15. ovoga Zakona koja 

se odnosi na obvezu registracije te za razdoblje o kojem se izvješćuje  koje počinje teći 1. 

siječnja 2023.  izvršiti registraciju u roku 90 dana prije prvog roka za dostavu informacija 31. 

siječnja 2024.  
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Članak 27. 

 

Ministar financija uskladit će Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza 

(„Narodne novine“, br. 18/17., 1/19. i 1/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od 

dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

 

Članak 28. 

 

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaje važiti članak 23. 

ovoga Zakona.  

 

Članak 29. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim 

odredbi članka 22. stavka 2. koji je dodan člankom 8. ovoga Zakona, članka 24. stavka 2. koji 

je izmijenjen člankom 10. ovoga Zakona i članka 18. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. 

siječnja 2024. te odredbi članka 19., 20., 22., 24. i  25. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na 

dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Uz članak 1.  

Navodi se novonastala pravna stečevina Europske unije odnosno Direktiva Vijeća (EU) 

2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u 

području oporezivanja.  

 

Uz članak 2. 

U članku 7.a Zakona dodaju se novi stavci kojima se propisuje nadležnost Ministarstva 

financija, Porezne uprave za provođenje nadzora nad izvršavanjem obveza dubinske analize 

koje su obvezne provoditi izvještajne financijske institucije i operateri platforme u smislu ovoga 

Zakona. 

 

Uz članak 3. 

U članku 10. Zakona, kojim se propisuje korištenje informacija i dokumenata, u stavku 1. 

utvrđuje se mogućnost upotreba informacija dobivenih u skladu s ovim Zakonom, između 

ostalog, i za utvrđivanje i naplatu PDV-a i drugih neizravnih poreza. Iako to do sada nije bilo 

isključeno, nesigurnosti u pogledu uporabe informacija pojavile su se zbog nejasnog okvira što 

se sada dodatno pojašnjava. 

Dodaje se novi stavak 4. koji propisuje mogućnost poreznom tijelu da nadležnom tijelu države 

članice priopći popis svrha u koje se dostavljene informacije i dokumenti mogu koristiti. 

Proširuje se mogućnost davanja dopuštenje za  uporabu informacija i dokumenta u druge svrhe 

osim porezne koje se do sada moglo dati samo na temelju obveznog zahtjeva druge države 

članice, a sada će biti moguće i prethodnim priopćavanjem popisa dopuštenih drugih svrha svim 

državama članicama. Nadležno tijelo države članice koje zaprimi dostavljene podatke može 

potom podatke koristiti u bilo koju od svrha navedenih na popisu bez daljnjeg dopuštenja 

poreznog tijela. 

 

Uz članak 4. 

U članku 10.a Zakona uređuje se zaštita podataka koji se razmjenjuju na temelju Zakona. 

Preuzimaju se odredbe Direktive Vijeća (EU) 2021/514 kojima se propisuje da se Ministarstvo 

financija, Porezna uprava, financijske institucije, posrednici i operateri platforme koji 

izvješćuju smatraju voditeljima obrade podataka kada samostalno ili zajednički utvrđuju svrhu 

i način obrade osobnih podataka u smislu Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 

slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća 

uredba o zaštiti podataka) odnosno u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti 

podataka („Narodne novine“, broj 42/18.). Propisuje se obveza izvještajnih financijskih 

institucija, posrednika i operatera platforme za izvješćivanje da obavještavaju osobu o kojoj se 

izvješćuje da će informacije koje se na njega odnose prikupljati i dostavljati u skladu s ovim 

Zakonom, te pružaju toj osobi sve informacije u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita 

osobnih podataka dovoljno rano kako bi osoba mogla ostvariti svoja prava na zaštitu podataka, 

u svakom slučaju prije izvješćivanja o tim informacijama. Propisuje se dodatna obveza 

operaterima platforme koja izvješćuju da obavještavaju prodavatelja o kojima se izvješćuje o 

prijavljenoj naknadi. 

U članku 10.b Zakona uređuje se postupak koji države članice i Europska komisija trebaju 

slijediti u slučaju povrede podataka, budući da je iznimno važno poboljšati sigurnost svih 

podataka koji se razmjenjuju među nadležnim tijelima država članica kako bi se ograničila 

moguća šteta koja može nastati povredom podataka. U stavku 1. definira se povreda podataka 

koja podrazumijeva povredu sigurnosti koja dovodi do uništenja, gubitka ili bilo kakvog 
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neprimjerenog i neovlaštenog pristupa informacijama, njihova otkrivanja ili uporabe, 

uključujući osobne podatke koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju, kao rezultat 

namjernih nezakonitih radnji, nepažnje ili nesreća. Povreda podataka se može odnositi na 

povjerljivost, dostupnost i cjelovitost podataka.  

U stavku 2. propisuje se obveza Ministarstva financija, Porezne uprave da bez odgode obavijesti 

Europsku komisiju o svakoj povredi podataka i svim naknadnim korektivnim mjerama. 

U slučaju da se povreda ne može odmah i na odgovarajući način staviti pod kontrolu, 

Ministarstvo financija, Porezna uprava će, sukladno predloženom stavku 3., pisanim putem 

zatražiti od Europske komisije da obustavi pristup CNN mreži za potrebe ovoga Zakona.   

U stavku 4. propisuje se da Ministarstvo financija, Porezna uprava može obustaviti razmjenu 

informacija  s državom članicom u kojoj je došlo do povrede podataka tako što će o tome 

pisanim putem obavijestiti Europsku komisiju i relevantnu državu članicu. Navedena obustava 

stupa na snagu odmah.  

 

Uz članak 5. 

U članku 12. Zakona, kojim se propisuju standardni obrasci i elektronički formati, stavak 1. 

mijenja se na način da se propisuje da se povratna informacija iz članka 9. ovoga Zakona, 

razmjena informacija na zahtjev iz članka 15. ovoga Zakona i obavijesti iz članka 17. ovoga 

Zakona, obavijesti iz članka 10. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, spontana razmjena informacija 

iz članka 18. ovoga Zakona i potvrda o njihovu primitku iz članka 20. ovoga Zakona, obvezna 

automatska razmjena informacija iz članaka 21. i 35.l ovoga Zakona, prosljeđivanje obavijesti 

iz članka 43. ovoga Zakona odvija se u elektroničkom obliku, na za to propisanim standardnim 

obrascima. 

Stavak 3. točka a) mijenja se na način da se propisuje da se u slučaju zahtjeva iz članka 17.a 

stavka 3. Zakona, uz ime/naziv, adresu i druge podatke za utvrđivanje identiteta osobe na koju 

se zahtjev odnosi, dostavlja i detaljan opis skupine. Ponekad postoji potreba za rješavanjem 

zahtjeva za informacijama koji se odnose na skupine poreznih obveznika koje nije moguće 

pojedinačno identificirati, a predvidiva relevatnost zatraženih informacija može se opisati samo 

na osnovi zajedničkog skupa obilježja.  

 

Uz članak 6. 

U članku 17. Zakona, kojim se propisuje razmjena informacija na zahtjev, stavak 1. mijenja se 

na način da se propisuje da u slučaju zahtjeva za informacijama nadležnog tijela države članice 

iz članka 16. stavka 1. Zakona porezno tijelo dostavlja informacije što je prije moguće, a 

najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma primitka zahtjeva. Dosadašnji rok od šest mjeseci 

za dostavu informacija se skraćuje u svrhu poboljšanja učinkovitosti razmjene informacija na 

zahtjev, te pravovremenom korištenju istih. Ako porezno tijelo ne može udovoljiti zahtjevu u 

navedenom roku ono će odmah, a najkasnije u roku tri mjeseca, obavijestiti nadležno tijelo 

države članice koja je podnijela zahtjev o razlozima nemogućnosti ispunjavanja zahtjeva i 

datumu do kojeg smatra da može udovoljiti zahtjevu, a koji ne može biti dulji od šest mjeseci 

od dana primitka zahtjeva. Osim toga, propisano je da se tražene informacije s kojim raspolaže 

porezno tijelo prosljeđuju najkasnije u roku od dva mjeseca od dana primitka zahtjeva.    

Stavak 5. mijenja se na način da se propisuje najkasniji rok u kojem porezno tijelo mora 

odgovoriti na zahtjev nadležnog tijela države članice, a koji ne smije biti dulji od šest mjeseci 

od primitka zahtjeva.    

 

Uz članak 7. 

U članku 17.a Zakona definira se standard predvidive relevantnosti. Primjenom standarda 

predvidive relevantnosti osigurava se učinkovitost razmjene informacija i sprječava 

neopravdano odbijanje zahtjeva, kao i pružanje veće jasnoće poreznim tijelima i poreznim 
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obveznicima. Navodi se da se informacije koje zatraži nadležno tijelo države članice koja 

podnosi zahtjev smatraju  predvidivo relevantnima ako u trenutku podnošenja zahtjeva 

nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev smatra da, u skladu sa svojim nacionalnim 

zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će tražene informacije biti relevantne za 

porezna pitanja jednog poreznog obveznika ili nekoliko njih, neovisno o tome jesu li 

identificirani imenom ili na neki drugi način, i biti opravdane za potrebe istrage.   

U stavku 2. propisuje se postupak dokazivanja predvidive relevantnosti traženih informacija. U 

svrhu dokazivanja predvidive relevantnosti, nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev 

dužno je dostaviti najmanje sljedeće podatke: poreznu svrha za koju se informacije traže i 

specifikaciju informacija potrebnih za primjenu ili provedbu nacionalnog prava.  

U stavku 3. propisuje se podnošenje zahtjeva za informacijama koji se odnosi na skupinu 

poreznih obveznika koji se ne mogu pojedinačno identificirati. U slučaju takvog „grupnog 

zahtjeva“ nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev dostavlja najmanje sljedeće 

informacije: detaljan opis skupine, objašnjenje mjerodavnog prava i činjenica na temelju kojih 

se može smatrati da porezni obveznici iz skupine nisu bili usklađeni s mjerodavnim pravom, 

objašnjenje načina na koji bi zatražene informacije bile od pomoći u utvrđivanju usklađenosti 

poreznih obveznika iz skupine s mjerodavnim zakonom i gdje je primjenjivo, činjenice i 

okolnosti povezane s uključenošću treće strane koja je aktivno pridonijela potencijalnom 

nepoštivanju mjerodavnog zakona od strane poreznih obveznika iz skupine.  

 

Uz članak 8.  

U članku 22. Zakona, kojim se uređuje automatska razmjena informacija o dostupnim vrstama 

dohotka i imovine, u stavku 1. navedenim kategorijama dohotka i imovine koje podliježu 

automatskoj razmjeni informacija dodaje se i dohodak ostvaren od autorskih naknada. Autorske 

naknade se uključuju u kategorije dohotka koje podliježu obveznoj automatskoj razmjeni 

informacija s ciljem jačanja borbe protiv porezne prijevare, utaje poreza i izbjegavanje plaćanja 

poreza, jer se u tom području gospodarstva zbog vrlo mobilne temeljne imovine mogu pojaviti 

aranžmani o premještanju dobiti.  

U stavku 2. propisuje se da će Ministarstvo financija, Porezna uprava nastojati uključiti porezni 

identifikacijski broj (PIB) rezidenata koji izdaje država članica rezidentnosti pri dostavi 

informacija. U tom smislu Ministarstvo financija, Porezna uprava uložit će sve moguće i 

razumne napore kako bi se porezni identifikacijski broj (PIB) rezidenata koje izdaje država 

rezidentnosti uključio u priopćavanje kategorija dohotka i imovine koje podliježu obveznoj 

automatskoj razmjeni informacija. Navedena odredba odnosi se na porezna razdoblja koja 

počinju 1. siječnja 2024. 

 

Uz članak 9. 

U članku 23. Zakona stavak 2. briše se, a kojim se propisuje da će se smatrati da Ministarstvo 

financija, Porezna uprava ne želi primati informacije o dostupnim vrstama dohotka i imovine 

putem automatske razmjene informacija ako ne izvijesti Europsku komisiju o bilo kojoj 

pojedinoj vrsti dohotka ili imovine za koje ima dostupne informacije. Navedenom izmjenom 

provodi se usklađenje s člankom 1. stavkom 6. točkom b) Direktive Vijeća (EU) 2021/514. 

 

Uz članak 10. 

Članak 24. Zakona, kojim se propisuju obveze prema Europskoj komisiji, mijenja se na način 

da se propisuje obveza Ministarstvu financija, Poreznoj upravi da jedanput godišnje izvješćuje 

Europsku komisiju o barem dvije kategorije dohotka i kapitala navedenim u članku 22. stavku 

1. Zakona. Dosadašnja odredba propisivala je obvezu izvješćivanja Europske komisije o 

vrstama dohotka i imovine za koje postoje dostupne informacije. Navedenom izmjenom nastoji 
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se potaknuti države članice na što veću automatsku razmjenu informacija o određenim vrstama 

dohotka i imovine. 

Nadalje, propisuje se obveza Ministarstva financija, Porezne uprave da svake godine dostavlja 

Europskoj komisiji statističke podatke o opsegu automatske razmjene informacija, godišnju 

procjenu učinkovitosti izvršene automatske razmjene podataka sukladno propisanom obrascu, 

informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanim s 

obavljanim razmjenama te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane. Navedene 

informacije te svako drugo izvješće ili dokument koje Europska komisija izradi koristeći se 

takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. Proslijeđene 

informacije obuhvaćene su obvezom čuvanja poslovne tajne i uživaju zaštitu koja se 

primjenjuje na slične informacije na temelju nacionalnog prava države članice koja ih je 

primila. 

 

Uz članak 11. 

U članku 28. Zakona, kojim se uređuje zaštita podataka, stavci 1. i 3. brišu se i odredbe prestaju 

važiti jer nisu relevantne zbog novog članka 10.a Zakona kojim se uređuje zaštita podataka koji 

podliježu automatskoj razmjeni informacija. 

 

Uz članak 12. 

U članku 29. Zakona, kojim se uređuje automatska razmjena informacija o financijskim 

računima, dodaje se novi stavak 3. kojim se propisuje obveza za izvještajne financijske 

institucije da komunikaciju s Ministarstvom financija, Poreznom upravom obavljaju putem 

sustava ePorezna – Jedinstvenog portala Porezne uprave u svrhu pojednostavljenja i povećanja 

učinkovitosti komunikacije i suradnje. 

 

Uz članak 13. 

U članku 32. Zakona, kojim se uređuje popis informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i 

prethodnim sporazumima o transfernim cijenama koje se automatski razmjenjuju, u stavku 1. 

točki 2. propisuje se da se informacije koje se automatski razmjenjuju o prethodnim poreznim 

mišljenjima s prekograničnim učinkom ili prethodnim sporazumima o transfernim cijenama 

proširuju na sve druge informacije koje bi mogle biti korisne nadležnom tijelu države članice u 

procjeni mogućeg poreznog rizika.  

 

Uz članak 14. 

U članku 33. Zakona, kojim se propisuju rokovi za dostavu informacija o prethodnim poreznim 

mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama, u stavku 1. pojašnjava se kada 

se očekuje da će Ministarstvo financija, Porezna uprava nadležnom tijelu države članice 

dostaviti informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i 

prethodne sporazume o transfernim cijenama. Informacije se moraju dostaviti nadležnom tijelu 

države članice odmah čim se prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili 

prethodni sporazum o transfernim cijenama donese ili sklopi, izmijeni ili obnovi, a najkasnije 

u roku od tri mjeseca nakon završetka polovine kalendarske godine tijekom koje su izdana, 

izmijenjena ili obnovljena prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodni 

sporazumi o transfernim cijenama. Ovom izmjenom se ne mijenja maksimalan rok u kojem se 

informacije moraju razmjenjivati, ali se naglašava da se informacije moraju razmjenjivati što je 

prije moguće.  

 

Uz članak 15. 

Dodaje se novi odjeljak 6. kojim se propisuje obvezna automatska razmjena između 

Ministarstva financija, Porezne uprave i nadležnih tijela država članica o informacijama o 
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kojima izvješćuju operateri platformi. Obveza izvješćivanja obuhvaća prekogranične aktivnosti 

i aktivnosti koje nisu prekogranične prirode kako bi se osigurala djelotvorna pravila o 

izvješćivanju, pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, jednaki uvjeti i načelo 

nediskriminacije.  

U članku 35.l propisuju se informacije o kojima se izvješćuje koje Ministarstvo financija, 

Porezna uprava automatski razmjenjuje s nadležnim tijelima država članica. Isto tako, propisuje 

se rok za dostavu informacija kao i početak automatske razmjene informacija između država 

članica. Prvo razdoblje o kojem se izvješćuje započinje 1. siječnja 2023., a prva automatska 

razmjena  informacija između država članica bit će 28. veljače 2024.  

U članku 35.m utvrđuju se rokovi za dostavu informacija od strane operatera platformi koji 

izvješćuju kao i rokovi za provođenje dubinske analize, te rokovi za slanje obavijesti 

prodavateljima o kojima se izvješćuje o informacijama dostavljenima Ministarstvu financija, 

Poreznoj upravi.  

U članku 35.n propisuju se obveza podnošenja informacija Ministarstvu financija, Poreznoj 

upravi. Operater platforme koji izvješćuje podnosi informacije Ministarstvu financija, Poreznoj 

upravi u slučajevima kada je rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj, ako je osnovan 

prema zakonima Republike Hrvatske, ako je mjesto njegove uprave (uključujući i mjesto 

stvarne uprave) u Republici Hrvatskoj ili ako ima stalnu poslovnu jedincu u Republici 

Hrvatskoj.  

Nadalje, uređuje se način izvješćivanja u slučaju više operatera platformi koji izvješćuju i u 

slučaju kada operater platforme koji izvješćuje ispunjava uvjete za nastanak obveze 

izvješćivanja u više država članica. Operater platforme koji izvješćuje izuzima se od obveze 

podnošenja informacija Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ako ima dokaz da su iste 

informacije podnesene u drugoj državi članici. Isto tako, utvrđen je postupak izuzeća u slučaju 

postojanja više operatera platformi koji izvješćuju u kojem slučaju se operater platforme 

oslobađa obveze izvješćivanja ukoliko ima dokaz da je iste informacije podnio drugi operater 

platforme koji izvješćuje. Na taj način sprječava se dvostruko izvješćivanje. 

U članku 35.o propisuje se obveza operatera platforme koji izvješćuje koji nije rezident u 

porezne svrhe niti je osnovan ili se njima upravlja u državi članici, niti ima stalnu poslovnu 

jedinicu u državi članici, ali omogućuje obavljanje relevantne aktivnosti prodavatelja o kojima 

se izvješćuje ili relevantne aktivnosti koja uključuje najam nekretnine koja se nalazi u državi 

članici te nije kvalificirani operater platforme izvan Unije da izvrši registraciju kod nadležnog 

tijela države članice. Operater platforme koji izvješćuje koji izvrši registraciju u Republici 

Hrvatskoj, Ministarstvo financija, Porezna uprava dodijelit će mu individualni identifikacijski 

broj. Nadalje, utvrđuje se postupak opoziva registracije te ponovne registracije u slučaju 

pružanja odgovarajućeg jamstva Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Ministarstvo 

financija, Porezna uprava povlači registraciju operatera platforme koji izvješćuje ako operater 

platforme nakon dva podsjetnika koja je uputilo Ministarstvo financija, Porezna uprava ne 

ispuni obvezu izvješćivanja. Opoziv registracije neće se izvršiti prije isteka 30 dana nakon 

druge obavijesti. Na taj način se operateru platforme za izvješćivanje daje vremena da ispuni 

obveze izvješćivanja. Ako obveze izvješćivanja nisu i dalje ispunjene, opoziv registracije će se 

izvršiti najkasnije 90 dana od drugog podsjetnika. Operater platforme čija je registracija 

prethodno povučena, u bilo kojoj državi članici, može se registrirati u Republici Hrvatskoj samo 

ako pruži odgovarajuća jamstva u pogledu svoje trajne namjere da se pridržava obveza 

izvješćivanja. Ove odgovarajuće mjere osiguranja također bi trebale obuhvaćati i usklađenost s 

obvezama izvješćivanja koje još nisu ispunjene.  

U članku 35.p propisuje se obveza isključenih operatera platforme da unaprijed i jedanput 

godišnje dostave dokaz Ministarstvu financija, Poreznoj upravi da je cjelokupni model 

platforme takav da nema prodavatelja o kojima se izvješćuje. Rok za dostavu dokaza je 31. 

prosinca razdoblja o kojem se izvješćuje. 
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Uz članak 16. 

U članku 36. Zakona, kojim se uređuje nazočnost u službenim prostorijama i sudjelovanje u 

službenim ili upravnim radnjama, stavak 1. mijenja se na način da službenici ovlašteni od strane 

nadležnog tijela države članice koja podnosi zahtjev također mogu sudjelovati u službenim ili 

upravnim radnjama koje se provode u Republici Hrvatskoj uporabom elektroničkih sredstava 

komunikacije.  

U stavku 2. utvrđuje se rok od 60 dana od dana primitka zahtjeva u kojem je porezno tijelo 

dužno odgovoriti na zahtjev potvrđujući svoj pristanak ili priopćuje obrazloženje svojeg 

odbijanja nadležnom tijelu države članice koje podnosi zahtjev. 

U stavku 3. propisuje se da ako su službenici tijela države članice koje podnosi zahtjev prisutni 

tijekom službenih ili upravnih radnji ili sudjeluju s pomoću elektroničkih sredstava 

komunikacije, također mogu obavljati razgovore s pojedincima i pregledavati dokumentaciju u 

skladu s postupovnim propisima Republike Hrvatske.   

 

Uz članak 17. 

U članku 37. Zakona, kojim se uređuje provođenje usporednih nadzora, u stavku 5. propisuje 

se rok od 60 dana od primitka prijedloga u kojem porezno tijelo treba odlučiti želi li sudjelovati 

u usporednim nadzorima te o tome obvezno obavijestiti nadležno tijelo države članice koje je 

predložilo usporedni nadzor. Rok do sada nije bio propisan u pogledu dostavljanja obavijesti o 

sudjelovanju u usporednim nadzorima.  

 

Uz članak 18. 

U članku 37.a propisuju se pravila za provođenje zajedničkih nadzora. Zajednički nadzor 

predstavlja dodatni alat za administrativnu suradnju među državama članicama u području 

oporezivanja, kojim se nadopunjava postojeći okvir koji predviđa mogućnost u pogledu 

nazočnosti službenika druge države članice u službenim prostorijama, sudjelovanje u službenim 

i upravnim radnjama i usporednih nadzora. U stavku 1. definirani su zajednički nadzori kao 

upravna radnja koju zajednički obavljaju nadležna tijela dvije ili više država članica i koja 

uključuju jednu ili više osoba od zajedničkog ili komplementarnog interesa nadležnim tijelima 

tih država članica. Zajedničkim nadzorima doprinosi se boljem funkcioniranju unutarnjeg 

tržišta, te se poreznim obveznicima pruža pravna sigurnost u okviru jasnih postupovnih pravila 

koja uključuju mjere za ublažavanje rizika od dvostrukog oporezivanja. 

Stavak 2. propisuje da nadležno tijelo jedne ili više država članica koje podnose zahtjev može 

zatražiti od poreznog tijela da izvrši zajednički nadzor.  

U stavku 3. utvrđuje se rok od 60 dana od primitka zahtjeva do kojeg je porezno tijelo dužno 

odgovoriti nadležnom tijelu države članice na zahtjev. Zahtjev se može odbiti iz opravdanih 

razloga.  

U stavku 4. propisuje se da se zajednički nadzor koji se odvija u Republici Hrvatskoj provodi 

na koordiniran način koji je unaprijed dogovoren između poreznog tijela i nadležnog tijela jedne 

ili više država članica koje su podnijele zahtjev, uključujući jezične aranžmane, te u skladu sa 

zakonodavstvom Republike Hrvatske i postupcima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.  

Stavak 5. sadrži niz posebnih odredbi koje se primjenjuju na zajednički nadzor. Propisano je da 

službenici ovlašteni od strane nadležnih tijela jedne ili više država članica koje podnose zahtjev 

mogu ispitivati osobe i pregledavati dokumentaciju tijekom zajedničkog nadzora u  skladu sa 

stavkom 4. ovoga članka. To bi trebalo biti učinjeno u savjetovanju sa službenicima poreznog 

tijela uz poštivanje zakonodavstva Republike Hrvatske. Nadalje, propisuje se da se dokazi 

prikupljeni tijekom zajedničkog nadzora procjenjuju pod istim uvjetima kao u slučaju da je 

nadzor provela samo Republika Hrvatska. Isto tako, propisuje se da jedna osoba ili više njih 
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koje su predmet zajedničkog nadzora imaju ista prava i obveze kao da je nadzor izvršila samo 

Republika Hrvatska u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske.    

U stavku 6. propisuje se obveza poreznog tijela da imenuje predstavnika za Republiku Hrvatsku 

koji će biti zadužen za nadzor i koordinaciju aktivnosti zajedničkog nadzora. 

Stavak 7. propisuje da se prava i obveze službenika ovlaštenih od strane nadležnog tijela jedne 

ili više država članica koji sudjeluju u zajedničkom nadzoru u Republici Hrvatskoj utvrđuju  u 

skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske. Istodobno, poštujući zakone Republike 

Hrvatske u kojoj se odvijaju aktivnosti zajedničkog nadzora, službenici druge države članice 

ne bi smjeli izvršavati ovlasti koje bi prelazile opseg ovlasti koje su im dodijeljene na temelju 

zakona njihove države članice.  

Stavci 8. i 9. propisuju postupak koji vodi do pripreme završnog izvješća zajedničkog nadzora. 

Propisuje se da, nakon provedenog zajedničkog nadzora, porezno tijelo nastoji s nadležnim 

tijelom jedne ili više država članica koje su podnijele zahtjev postići dogovor o činjenicama i 

okolnostima koje su relevantne za zajednički nadzor i poreznom položaju osobe ili osoba koje 

su predmet nadzora na temelju rezultata zajedničkog nadzora. Nalazi zajedničkog nadzora 

sadržani su u završnom izvješću koje obuhvaća zaključke oko kojih se postigao dogovor između 

poreznog tijela i nadležnog tijela jedne ili više država članica koje su podnijele zahtjev. Osim 

toga, nadležna tijela mogu se dogovoriti i da završno izvješće o zajedničkom nadzoru uključuje 

sva pitanja o kojima se nije moga postići dogovor. Navedeni zaključci se uzimaju u postupcima 

koje porezno tijelo može pokrenuti nakon zajedničkog nadzora. 

U stavku 10. propisuje se da će se radnje koje provodi porezno tijelo kao rezultat zajedničkog 

nadzora, kao i svi daljnji postupci, provoditi u skladu s hrvatskim zakonodavstvom kako bi se 

zajamčila pravna sigurnost. 

Stavak 11. propisuje se obveza poreznog tijela da obavijesti osobu nad kojom se proveo 

zajednički nadzor o rezultatu zajedničkog nadzora u roku od 60 dana od izdavanja završnog 

izvješća, uz dostavu preslike završnog izvješća.    

U stavku 12. utvrđuje se ovlast poreznom tijelu da podnosi vlastite zahtjeve za provođenje 

zajedničkog nadzora nadležnim tijelima drugih država članica. 

 

Uz članak 19. 

Predlaže se zamjena kune eurom. 

 

Uz članak 20. 

Članak 50. Zakona, kojim se uređuju ograničenja pri uzajamnoj pomoći pri naplati tražbina po 

osnovi poreza i drugih javnih davanja te pri provedbi drugih mjera, stavak 6. mijenja se u skladu 

s odredbama Zakona o uvođenju eura.  

 

Uz članak 21. 

U članku 59. Zakona dodaju se novi stavci kojima se propisuje nadležnost Ministarstva 

financija, Porezne uprave za provođenje nadzora nad izvršavanjem obveza u smislu ovoga 

Zakona. 

 

Uz članak 22. 

Predlaže se zamjena kune eurom.   

 

Uz članak 23. 

Članak 66. Zakona, kojim se uređuju prekršajne odredbe, mijenja se na način da se propisuju 

prekršajne odredbe za pravne osobe radi ne prikupljanja propisanih informacija, neprovođenja 

dubinske analize, nepodnošenja točno popunjenog propisanog izvješća zbog nepodnošenja 
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potpuno propisanog izvješća i zbog nepodnošenja izvješća u propisanom roku sukladno 

člankom 35.m ovoga Zakona. 

 

Uz članak 24. 

U članak 66. Zakona, kojim se uređuju prekršajne odredbe, predlaže se zamjena iznosa od 

2.000,00 kuna iznosom od 260,00 eura, te iznosa od 200.000,00 kuna iznosom od 26.540,00 

eura, uz primjenu pravila zaokruživanja na nižu deseticu  iz Zakona o uvođenju eura kao 

službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22.).  

Nadalje predlaže se zamjena iznosa od 1.000,00 kuna iznosom od 130,00 eura, te iznosa od 

100.000,00 kuna iznosom od 13.270,00 eura, uz primjenu pravila zaokruživanja na nižu 

deseticu iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne 

novine“, br. 57/22. i 88/22.). Isto tako, predlaže se zamjena iznosa od 2.000,00 kuna iznosom 

od 260,00 eura, te iznosa od 20.000,00 kuna iznosom od 2.650,00 eura, uz primjenu pravila 

zaokruživanja na nižu deseticu iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici 

Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22.). 

Nadalje, propisuju se prekršajne odredbe za pravne osobe ako ne prikupljaju propisane 

informacije, ne provode dubinsku analizu, ako ne podnesu točno popunjeno propisano izvješće, 

ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano izvješće 

Ministarstvu financija, Poreznoj upravi  sukladno člankom 35.m Zakona kojim su propisane 

obveze operatera platformi koji izvješćuju. 

 

Uz članak 25. 

Članak 69. Zakona, kojim se uređuju prijelazni rokovi za dostavu prethodnih poreznih mišljenja 

s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o transfernim cijenama, stavak 4. mijenja 

se u skladu s odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj 

(„Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22.). 

 

Uz članak 26. 

Propisuje se obveza registracije operatera platformi koji izvješćuje da za izvještajnu 

kalendarsku godinu koja počinje 1. siječnja 2023. registraciju pri Ministarstvu financija, 

Poreznoj upravi izvrše 90 dana prije prvog roka za dostavu informacija 31. siječnja 2024. 

 

Uz članak 27. 

Propisuje se ovlast ministru financija da uskladi Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija 

u području poreza („Narodne novine“, br. 18/17., 1/19. i 1/20.) s odredbama ovoga Zakona u 

roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. 

 

Uz članak 28. 

Propisuje se prestanak važenja članka 66. Zakona kojim su propisane novčane kazne u kuni na 

dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

 

Uz članak 29. 

Propisuje se stupanje na snagu Zakona. 
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ODREDBE 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) 

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). 

 

(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 
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informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmana za premještanje dobara (SL L 311, 

7. 12. 2018. (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2018/1909). 

 

Pristup informacijama koje se odnose na dubinsku analizu i na stvarnog vlasnika 

 

Članak 7.a 

 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava može za potrebe učinkovitog praćenja postupaka 

dubinske analize koje primjenjuju izvještajne financijske institucije u smislu ovoga Zakona 

pristupiti mehanizmima, postupcima, dokumentima i informacijama kod subjekata koji provode 

dubinsku analizu, a koje se odnose na mjere dubinske analize stranaka u skladu s propisima 

kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, čuvanje evidencija o 

transakcijama, informacije o stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima koje se prikupljaju, 

obrađuju i čuvaju u skladu s propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i 

financiranja terorizma. 

 

(2) Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje 

pranja novca i financiranja terorizma, izravno su dostupni podaci koji se nalaze u Registru 

stvarnih vlasnika. 

 

(3) Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, u skladu s propisima koji uređuju sprječavanje 

pranja novca i financiranja terorizma, dostupni su podaci o stvarnom vlasništvu koji se nalaze 

kod pravnih subjekata i upravitelja trusta ili s trustom izjednačenog subjekta stranog prava. 

 

Korištenje informacija i dokumenata 

 

Članak 10. 

 

(1) Informacije dobivene u skladu s ovim Zakonom mogu se koristiti za utvrđivanje i naplatu 

poreza iz članka 4. ovoga Zakona, za utvrđivanje i naplatu drugih tražbina iz članka 39. ovoga 

Zakona ili za utvrđivanje i naplatu doprinosa za obvezna osiguranja. Informacije se mogu 

koristiti i u sudskim i upravnim postupcima, pokrenutim zbog kršenja poreznog prava. 

 

(2) Informacije i dokumenti primljeni u skladu s ovim Zakonom mogu se koristiti i u druge 

svrhe osim onih navedenih u stavku 1. ovoga članka, ako je to dopustilo nadležno tijelo države 

članice koje dostavlja informacije. Takvo se dopuštenje daje ako se informacije mogu koristiti 

u slične svrhe u državi članici nadležnog tijela koje ih je dostavilo. 

 

(3) Porezno tijelo može proslijediti informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka trećoj državi 

članici ako je država članica koja je dostavila informacije s tim suglasna. Smatra se da je država 

članica koja je dostavila informacije suglasna ako se u roku od deset dana od zaprimanja 

obavijesti o namjeri prosljeđivanja informacija ne usprotivi takvom prosljeđivanju. 

 

(4) Informacije, izvješća, izjave i svi drugi dokumenti ili njihove ovjerene preslike koji su 

dostavljeni poreznom tijelu u skladu s ovim Zakonom, mogu se koristiti kao dokazni materijal 

jednako kao i slične informacije, izvješća, izjave i ostali dokumenti od nekog tijela u Republici 

Hrvatskoj. 

 

(5) Iznimno od stavaka 1. do 4. ovoga članka, informacije dobivene u skladu s člancima 39. do 

55. ovoga Zakona koriste se u skladu s člankom 54. ovoga Zakona. 
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(6) Obveza čuvanja porezne tajne u skladu s općim zakonom kojim se uređuje odnos između 

poreznih obveznika i poreznih tijela odnosi se na informacije koje se u skladu s ovim Zakonom 

razmjenjuju između država članica. 

 

(7) Iznimno od stavaka od 1. do 6. ovoga članka, informacije dobivene u skladu s člancima 34. 

i 35. ovoga Zakona mogu se koristiti za procjenu visoke razine rizika transfernih cijena i ostalih 

rizika povezanih sa smanjenjem porezne osnovice i premještanjem dobiti te za procjenu rizika 

neusklađenosti s pravilima o transfernim cijenama između članova skupine multinacionalnih 

poduzeća i prema potrebi za gospodarske i statističke analize. Usklađivanja transfernih cijena 

od strane Ministarstva financija, Porezne uprave ne temelje se na informacijama koje se 

razmjenjuju na temelju članaka 34. i 35. ovoga Zakona. 

 

(8) Informacije iz članaka 34. i 35. ovoga Zakona mogu se koristiti kao temelj za daljnje 

provjere u odnosu na sporazume o transfernim cijenama skupine multinacionalnih poduzeća ili 

u odnosu na druga porezna pitanja tijekom poreznog nadzora na temelju kojih se mogu izvršiti 

odgovarajuća usklađenja oporezive dobiti sastavnog subjekta skupine multinacionalnog 

poduzeća. 

 

Standardni obrasci i elektronički formati 

 

Članak 12. 

 

(1) Povratna informacija iz članka 9. ovoga Zakona, razmjena informacija na zahtjev iz članka 

15. ovoga Zakona, spontana razmjena informacija iz članka 18. ovoga Zakona, obvezna 

automatska razmjena informacija iz članka 21. ovoga Zakona, prosljeđivanje obavijesti iz 

članka 43. ovoga Zakona odvija se u elektroničkom obliku, na za to propisanim standardnim 

obrascima. 

 

(2) Standardnim obrascima mogu se priložiti izvješća, izjave i bilo koji drugi dokumenti ili 

njihove ovjerene preslike. 

 

(3) Standardni obrasci iz stavka 1. ovoga članka sadržavaju najmanje sljedeće podatke: 

 

a) ime/naziv, adresu i druge podatke bitne za utvrđivanja identiteta osobe na koju se zahtjev 

odnosi 

b) razlog zbog kojeg se informacija traži. 

 

Članak 17. 

 

(1) Porezno tijelo dostavlja informacije iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona što je prije 

moguće, a najkasnije 6 mjeseci od dana primitka zahtjeva. Ako porezno tijelo raspolaže 

traženim informacijama, prosljeđuje ih u roku najkasnije od dva mjeseca od dana primitka 

zahtjeva. 

 

(2) U iznimnim slučajevima, porezno tijelo može s nadležnim tijelom države članice koje 

podnosi zahtjev dogovoriti drugačije rokove od onih predviđenih u stavku 1. ovoga članka. 

 

(3) Porezno tijelo obvezno je odmah, a najkasnije u roku od sedam dana od primitka zahtjeva, 

potvrditi primitak zahtjeva tijelu koje je podnijelo zahtjev. 
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(4) Porezno tijelo je obvezno, u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestiti tijelo 

koje je podnijelo zahtjev o bilo kakvim nedostacima u zahtjevu i o potrebi za dodatnim 

informacijama. U tom slučaju rokovi predviđeni u stavku 1. ovoga članka počinju teći dan 

nakon što je porezno tijelo primilo dodatne informacije. 

 

(5) Ako porezno tijelo nije u mogućnosti odgovoriti na zahtjev u roku iz stavka 1. ovoga članka, 

obvezno je odmah, a najkasnije u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva, obavijestiti tijelo 

koje je podnijelo zahtjev o razlozima i datumu do kojeg bi moglo poslati odgovor. 

 

(6) Kada porezno tijelo ne raspolaže traženim informacijama i ne može odgovoriti na zahtjev 

za informacije ili to odbija učiniti s osnova predviđenih u članku 11. ovoga Zakona, obvezno je 

o razlozima obavijestiti nadležno tijelo države članice koje je podnijelo zahtjev odmah, a 

najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. 

 

Odjeljak 1. 

Automatska razmjena informacija o dostupnim vrstama dohotka i imovine 

 

Članak 22. 

 

(1) Automatska razmjena informacija o dostupnim vrstama dohotka i imovine podrazumijeva 

sljedeće vrste dohotka i imovine, kako su propisane u zakonodavstvu Republike Hrvatske: 

 

1. dohodak od nesamostalnog rada 

2. primitke članova upravnih odbora i upravnih vijeća 

3. proizvode životnog osiguranja koji nisu obuhvaćeni drugim pravnim instrumentima razmjene 

informacija i drugim sličnim mjerama Europske unije 

4. mirovine 

5. vlasništvo nad nekretninama i dohodak od imovine i imovinskih prava. 

 

(2) Automatska razmjena informacija iz stavka 1. ovoga članka provodi se najmanje jedanput 

godišnje, u roku od šest mjeseci istekom poreznog razdoblja tijekom kojeg su informacije 

postale dostupne. 

 

Članak 23. 

 

(1) Porezna uprava može ukazati nadležnom tijelu druge države članice da ne želi primati 

informacije o određenim vrstama dohotka i imovine iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona ili da 

ne želi primati informacije o dohotku ili imovini koje ne prelaze određeni iznos. O navedenom 

Ministarstvo financija, Porezna uprava izvješćuje Europsku komisiju. 

 

(2) Smatrat će se da Ministarstvo financija, Porezna uprava ne želi primati informacije u skladu 

s člankom 22. stavkom 1. ovoga Zakona ako ne izvijesti Europsku komisiju o bilo kojoj 

pojedinoj vrsti dohotka ili imovine za koju ima dostupne informacije. 

 

Obveze prema Europskoj komisiji 

 

Članak 24. 

 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava izvješćuje Europsku komisiju o vrstama dohotka i 

imovine navedenim u članku 22. stavku 1. ovoga Zakona za koje ima dostupne informacije. 
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(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava će izvijestiti Europsku komisiju o svim naknadnim 

promjenama nastalim vezano uz dostupnost pojedinih vrsta dohodaka i imovine iz članka 22. 

stavka 1. ovoga Zakona. 

 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava obvezna je svake godine dostavljati Europskoj 

komisiji statističke podatke o opsegu automatske razmjene informacija, te godišnju procjenu 

učinkovitosti izvršene automatske razmjene podataka sukladno propisanom obrascu. 

 

Članak 28. 

 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava i izvještajne financijske institucije smatraju se 

voditeljima zbirke osobnih podataka u skladu s propisom kojim se uređuje zaštita osobnih 

podataka. 

 

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava obavijestit će bez nepotrebnog odgađanja svaku 

fizičku osobu o kojoj se izvješćuje o povredi njezinih osobnih podataka ako je vjerojatno da će 

ta povreda prouzročiti rizik za prava i slobode fizičke osobe o kojoj se izvješćuje. 

 

(3) Izvještajne financijske institucije obavještavaju osobu o kojoj se izvješćuje da će 

informacije iz članka 26. ovoga Zakona a koje se na nju odnose prikupljati i dostavljati u skladu 

s ovim Zakonom, te pružaju toj osobi sve informacije u skladu s propisima kojima se uređuje 

zaštita osobnih podataka dovoljno rano kako bi osoba mogla ostvariti svoja prava na zaštitu 

podataka, u svakom slučaju prije nego što dotična izvještajna financijska institucija dostavi 

informacije iz članka 26. ovoga Zakona Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. 

 

Članak 29. 

 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava automatskom razmjenom dostavlja informacije iz 

članka 26. ovoga Zakona nadležnim tijelima država članica ili drugih jurisdikcija, koje se 

odnose na porezno razdoblje, do 30. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

 

(2) Automatska razmjena informacija iz stavka 1. ovoga članka odvija se elektroničkim putem 

u propisanom formatu objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva financija, Porezne 

uprave. 

 

(3) Izvještajne financijske institucije mogu koristiti vanjske pružatelje usluga radi izvršavanja 

obveza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, ali su te obveze i nadalje odgovornost izvještajnih 

financijskih institucija. 

 

(4) Ministarstvo financija, Porezna uprava osigurava da neizvještajne financijske institucije i 

isključeni računi udovoljavaju svim zahtjevima sukladno pravilima dubinske analize i po 

potrebi ažurira Popis iz stavka 5. ovoga članka. 

 

(5) Ministar financija će za potrebe provedbe ovoga članka pravilnikom propisati pojmove, 

pravila izvješćivanja i dubinske analize i Popis subjekata koje treba tretirati kao neizvještajne 

financijske institucije i kao isključene račune u skladu s pravilima dubinske analize. 

 

Članak 32. 

 

(1) Automatska razmjena informacija iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća sljedeće informacije: 
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1. podatke o osobi, osim o fizičkoj osobi, i prema potrebi o skupini osoba kojoj pripada 

2. sažetak sadržaja prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog 

sporazuma o transfernim cijenama, uključujući apstraktni opis relevantnih poslovnih aktivnosti 

ili transakcija ili niza transakcija, na način da se ne otkriva trgovinska, industrijska ili poslovna 

tajna, trgovinski postupak ili informacije koje bi bile u suprotnosti s javnim poretkom 

3. datume izdavanja, izmjene ili obnove prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim 

učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama 

4. datum početka važenja prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili 

prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, ako je naveden 

5. datum prestanka važenja prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili 

prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, ako je naveden 

6. vrstu prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o 

transfernim cijenama 

7. iznos transakcije ili niza transakcija prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim 

učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, ako se takav iznos navodi u 

prethodnom poreznom mišljenju s prekograničnim učinkom ili prethodnom sporazumu o 

transfernim cijenama 

8. opis kriterija koji se primjenjuju za utvrđivanje transfernih cijena ili samu transfernu cijenu 

u slučaju prethodnog sporazuma o transfernim cijenama 

9. opis metode koja se primjenjuje za određivanje transfernih cijena ili samu transfernu cijenu 

u slučaju prethodnog sporazuma o transfernim cijenama 

10. u danom slučaju podatke prema drugim državama članicama, na koje bi prethodno porezno 

mišljenje s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazum o transfernim cijenama mogli 

utjecati 

11. u danom slučaju identifikacijske podatke za svaku osobu, osim fizičkih osoba, u drugim 

državama članicama, na koje bi prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili 

prethodni sporazum o transfernim cijenama mogao utjecati (pri čemu treba navesti s kojom su 

državom članicom te osobe povezane) i 

12. podatak o tome temelji li se dostavljena informacija na samom prethodnom poreznom 

mišljenju s prekograničnim učinkom ili prethodnom sporazumu o transfernim cijenama ili na 

zahtjevu iz članka 11. stavka 7. ovoga Zakona. 

 

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava automatskom razmjenom dostavlja nadležnim 

tijelima država članica i Europskoj komisiji informacije o prethodnim poreznim mišljenjima iz 

članka 30. stavka 1. ovoga Zakona i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama iz članka 

31. stavka 1. ovoga Zakona koja su izdana, izmijenjena ili obnovljena nakon 31. prosinca 2016. 

Ministarstvo financija, Porezna uprava informacije iz stavka 1. točaka 1., 2., 8. i 11. ovoga 

članka ne dostavlja Europskoj komisiji. 

 

(3) Stavak 2. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju kada se prethodno porezno mišljenje s 

prekograničnim učinkom odnosi isključivo na porezna pitanja jedne ili više fizičkih osoba. 

 

Članak 33. 

 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava automatskom razmjenom dostavlja informacije iz 

članka 32. stavka 1. ovoga Zakona nadležnim tijelima drugih država članica u roku od tri 

mjeseca nakon završetka polovine kalendarske godine tijekom koje su izdana, izmijenjena ili 

obnovljena prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodni sporazumi o 

transfernim cijenama. 



33 

 

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava može u skladu s člankom 15. ovoga Zakona zatražiti 

dodatne informacije, uključujući cjeloviti tekst prethodnog poreznog mišljenja s 

prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama. Ministarstvo 

financija, Porezna uprava dostavit će drugoj državi članici iste te informacije ako ta država 

članica dokaže da je to za nju relevantno. 

 

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. podatak o državi članici relevantnog poreznog obveznika ili više njih i svim drugim državama 

članicama na koje bi prekogranični aranžman mogao utjecati 

8. podatak o svim drugim osobama 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. 

 

POGLAVLJE IV. 

DRUGI OBLICI ADMINSITRATIVNE SURADNJE 

Nazočnost u službenim prostorijama i sudjelovanje u službenim ili upravnim radnjama 

 

Članak 36. 

 

(1) Na temelju dogovora između nadležnog tijela države članice koje podnosi zahtjev i 

poreznog tijela, a u skladu s pravilima koje utvrdi porezno tijelo, ovlašteni službenici tijela 

države članice koje podnosi zahtjev, u cilju razmjene informacija vezano uz poreze iz članka 4. 

ovoga Zakona mogu biti: 
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1. nazočni u službenim prostorijama poreznog tijela 

2. nazočni tijekom službenih ili upravnih radnji koje se provode na području Republike 

Hrvatske. 

 

(2) Ako su zatražene informacije vezano uz poreze iz članka 4. ovoga Zakona sadržane u 

dokumentaciji dostupnoj službenicima poreznog tijela, preslike te dokumentacije dat će se 

službenicima tijela države članice koje podnosi zahtjev. 

 

(3) Ovlašteni službenici druge države članice iz stavka 1. ovoga članka nazočni u Republici 

Hrvatskoj moraju se predstaviti predočenjem pisanog ovlaštenja, u kojem se navodi njihov 

identitet i službeni položaj. 

 

(4) Porezno tijelo može u skladu sa stavcima 1., 2., i 3. ovoga članka podnositi vlastite zahtjeve 

nadležnim tijelima drugih država članica. 

 

Usporedni nadzori 

 

Članak 37. 

 

(1) U cilju razmjene informacija, porezno tijelo može, s jednim ili više nadležnih tijela država 

članica, dogovoriti provođenje usporednih nadzora, svako prema svojoj nadležnosti, ako im je 

to u zajedničkom interesu ili ako im se interesi nadopunjuju. 

 

(2) Porezno tijelo obvezno je obavijestiti nadležna tijela drugih država članica o svim 

slučajevima za koje predlaže usporedni nadzor i obrazložiti svoje razloge. 

 

(3) Porezno tijelo samostalno određuje osobe koje namjerava predložiti za usporedni nadzor. 

 

(4) Porezno tijelo odredit će razdoblje za provođenje nadzora iz stavka 1. ovoga članka. 

 

(5) Porezno tijelo odlučuje o tome želi li sudjelovati u usporednim nadzorima te o tome obvezno 

obavještava nadležno tijelo države članice koje je predložilo usporedni nadzor. 

 

(6) Porezno tijelo imenuje predstavnika odgovornog za praćenje i koordinaciju provođenja 

usporednog nadzora. 

 

Primljeni zahtjevi za naplatu 

 

Članak 44. 

 

(1) Na zahtjev nadležnog tijela države članice, porezno tijelo je obvezno, u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom, poduzeti mjere naplate tražbine tijela koje je podnijelo zahtjev. 

 

(2) Sa zahtjevom iz druge države članice postupa se kao i s domaćim zahtjevom. 

 

(3) Jedinstvena ovršna isprava iz članka 46. ovoga Zakona temelj je za postupak naplate u 

Republici Hrvatskoj. Uz zahtjev za naplatu tražbine mogu se dostaviti i drugi dokumenti o 

tražbini izdani u državi članici koja je podnijela zahtjev. 
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(4) Porezno tijelo će obavijestiti nadležno tijelo države članice koje je podnijelo zahtjev o 

poduzetim mjerama i ostvarenim rezultatima po zahtjevu za naplatu s dužnom pažnjom svakih 

6 mjeseci od datuma primitka zahtjeva do potpune naplate ili obustave postupka. 

 

(5) Porezno tijelo može, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, odobriti poreznom dužniku 

odgodu plaćanja ili plaćanje u obrocima i na to može obračunati kamate. O svakoj takvoj odluci 

će obavijestiti nadležno tijelo države članice koje je podnijelo zahtjev. 

 

(6) Od datuma primitka zahtjeva za naplatu, porezno tijelo će, u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom, obračunavati zatezne kamate. 

 

(7) Porezno tijelo doznačuje nadležnom tijelu države članice koje podnosi zahtjev naplaćene 

iznose tražbina i kamata. 

 

(8) Tražbine se naplaćuju u kunama. 

 

Ograničenja 

 

Članak 50. 

 

(1) Ako bi naplata tražbine, zbog dužnikove situacije, stvorila ozbiljne gospodarske ili socijalne 

poteškoće u Republici Hrvatskoj, porezno tijelo nije dužno pružiti pomoć iz članaka 44. do 49. 

ovoga Zakona. 

 

(2) Ako se prvotni zahtjev odnosi na tražbine starije od pet godina, počevši od datuma dospijeća 

tražbine u državi članici koja je podnijela zahtjev do datuma prvotnog zahtjeva za pomoć, 

porezno tijelo nije dužno pružiti pomoć iz članaka 40., 41., 43., 44. i 47. ovoga Zakona. 

 

(3) U slučaju osporavanja tražbine ili prvotne ovršne isprave u državi članici koja podnosi 

zahtjev, smatra se da petogodišnje razdoblje počinje teći od trenutka kada je u državi članici 

koja podnosi zahtjev utvrđeno da tražbina ili ovršna isprava više ne mogu biti osporeni. 

 

(4) Kada nadležna tijela države članice koja podnose zahtjev odobre odgodu plaćanja ili plan 

obročne otplate, smatra se da petogodišnje razdoblje počinje teći od trenutka isteka cijelog 

razdoblja plaćanja. 

 

(5) U slučajevima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, porezno tijelo nije dužno pružiti pomoć u vezi 

s tražbinama starijim od deset godina, počevši od datuma dospijeća plaćanja u državi članici 

koja podnosi zahtjev. 

 

(6) Porezno tijelo nije dužno pružiti pomoć po zahtjevima drugih država članica iz članka 44. i 

47. ovoga Zakona, ako je ukupni iznos tražbina za koje je zatražena pomoć manji od 1.500,00 

eura, odnosno istog iznosa u kunskoj protuvrijednosti. 

 

(7) Porezno tijelo obavještava nadležno tijelo države članice koje podnosi zahtjev o razlozima 

za odbijanje zahtjeva za pomoć. 
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Nadležnost 

 

Članak 59. 

 

Ministarstvo financija, Porezna uprava je tijelo nadležno za prikupljanje informacija iz članka 

61. i nadzor izvršavanja obveza iz članka 62. ovoga Zakona. 

 

DIO ČETVRTI 

OBVEZE U ODNOSU NA RAZMJENU INFORMACIJA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA 

EUROPSKE UNIJE O ISPLAĆENIM KAMATAMA NA DOHODAK OD ŠTEDNJE 

Povrat poreza po odbitku na isplaćene kamate 

 

Članak 64. 

 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava obvezno je hrvatskim rezidentima osigurati 

uklanjanje dvostrukog oporezivanja kamata na štednju iz članka 65. ovoga Zakona koje je 

rezultat primjene poreza po odbitku u drugim državama članicama, ili trećim državama koje su 

s Europskom unijom ili Republikom Hrvatskom sklopile sporazume kojima se uređuje 

oporezivanje dohotka od štednje isplaćenog u obliku kamata, koji primjenjuju porez po odbitku 

umjesto automatske razmjene informacija, u odnosu na obustavljen porez po odbitku na kamate 

od 1. srpnja 2013. 

 

(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava će hrvatskim rezidentima kojima je obustavljen 

porez po odbitku na isplaćene kamate u smislu stavka 1. ovoga članka osigurati povrat 

obustavljenog poreza po odbitku za razdoblje od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2014., u 

zastarnim rokovima iz općeg zakona kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i 

poreznih tijela. 

 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava će hrvatskim rezidentima kojima je obustavljen 

porez po odbitku na isplaćene kamate u smislu stavka 1. ovoga članka za razdoblje od 1. siječnja 

2015. do 31. prosinca 2016. osigurati povrat obustavljenog poreza po odbitku na način da će 

im odobriti uračunavanje poreza koji odgovara obustavljenom iznosu poreza po odbitku, u 

zastarnim rokovima iz općeg zakona kojim se uređuje odnos između poreznih obveznika i 

poreznih tijela. Ako je iznos poreza po odbitku veći od iznosa poreza koji hrvatski rezident 

treba platiti prema domaćem zakonodavstvu, Ministarstvo financija, Porezna uprava će razliku 

obustavljenog poreza po odbitku vratiti stvarnom korisniku. 

 

(4) Ministarstvo financija, Porezna uprava može umjesto uračunavanja obustavljenog poreza 

po odbitku vratiti obustavljeni porez po odbitku. Unutar 30 dana od dana primitka zahtjeva u 

skladu sa stavkom 5. ovoga članka Ministarstvo financija, Porezna uprava prenijet će uplatu na 

porezni račun stvarnoga korisnika, obračunatu u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske 

narodne banke na dan prijenosa. 

 

(5) Uračunavanje ili povrat poreza po odbitku Ministarstvo financija, Porezna uprava izvršit će 

samo onda ako stvarni korisnik, hrvatski rezident, dostavi potrebne dokumente iz kojih se može 

utvrditi njegov status i iznos obustavljenog poreza po odbitku. 

 

(6) Ako je pored poreza po odbitku iz stavka 1. ovoga članka kamata koju je primio stvarni 

korisnik, hrvatski rezident, bila oporezovana bilo kojom drugom vrstom poreza po odbitku, 
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Ministarstvo financija, Porezna uprava će tako plaćeni porez uračunati prije postupka iz stavka 

1. ovoga članka. 

 

(7) Na zahtjev stvarnog korisnika hrvatskog rezidenta fizičke osobe, u razdoblju od dva mjeseca 

od zaprimanja zahtjeva, Ministarstvo financija, Porezna uprava će izdati potvrdu u svrhu 

neobustavljanja poreza po odbitku na isplaćene kamate u državama članicama. Potvrda vrijedi 

najviše tri godine računajući od datuma njezina izdavanja, a sadržava: 

 

1. ime, prezime, adresu i porezni ili drugi identifikacijski broj, a u nedostatku istoga, datum i 

mjesto rođenja stvaranog korisnika 

2. ime, prezime i adresu isplatitelja 

3. broj bankarskog računa stvarnog korisnika, a u nedostatku istog instrument osiguranja. 

 

DIO PETI 

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.) 

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 podnese 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.). 

 

(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. 
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(3) 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. 

 

(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 1. ovoga članka. 

 

(5) 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. 

 

(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. 

 

Članak 69. 

 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava će do 1. siječnja 2018. nadležnim tijelima država 

članica i Europskoj komisiji automatskom razmjenom dostaviti prethodna porezna mišljenja s 

prekograničnim učinkom iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona i prethodne sporazume o 

transfernim cijenama iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona koji su izdani, izmijenjeni ili 

obnovljeni u razdoblju od 5 godina prije 1. siječnja 2017., s tim da: 

 

1. prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona 

i prethodne sporazume o transfernim cijenama iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona koji su 

izdani, izmijenjeni ili obnovljeni između 1. siječnja 2012. i 31. prosinca 2013. dostavit će samo 

pod uvjetom da su još valjani 1. siječnja 2014. 

2. prethodna porezna mišljenja s prekograničnim učinkom iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona 

i prethodni sporazumi o transfernim cijenama iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona koji su 

izdani, izmijenjeni ili obnovljeni između 1. siječnja 2014. i 31. prosinca 2016. dostavit će bez 

obzira na njihovu valjanost. 

 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija, Porezna uprava neće 

dostavljati informacije o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom iz 

članka 30. stavka 1. ovoga Zakona i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama iz članka 

31. stavka 1. ovoga Zakona koji su izdani, izmijenjeni ili obnovljeni prije 1. travnja 2016. 

određenoj osobi ili skupini osoba, isključujući one koje obavljaju uglavnom financijske ili 

ulagačke djelatnosti, s godišnjim neto prihodom skupine koji ne prelazi kunski iznos koji 

odgovara iznosu od 40.000.000,00 eura u poreznoj godini koja prethodi datumu izdavanja, 

izmjene ili obnove poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i prethodnih sporazuma o 

transfernim cijenama. 
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PRILOZI - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 - Izjava o usklađenosti prijedloga propisa s pravnom stečevinom 

Europske unije 

 - Usporedni prikaz podudaranja odredbi propisa Europske unije s 

prijedlogom propisa 
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USPOREDNI PRIKAZ PODUDARANJA ODREDBI PROPISA EUROPSKE UNIJE S PRIJEDLOGOM PROPISA 

 

         

1. Naziv propisa Europske unije 

Direktiva Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području 
oporezivanja 

  

 

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 
Europske 
unije u 
potpunosti 
preuzet u 
odredbu 
prijedloga 
propisa? 

Obrazloženje (ako sadržaj 
odredbe propisa Europske 
unije nije preuzet ili je 
djelomično preuzet u odredbu 
prijedloga propisa) 
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Članak 1. 

Direktiva 2011/16/EU mijenja se 
kako slijedi: 

1. članak 3. mijenja se kako slijedi: 

(a) u točki 9. prvom podstavku 
točka (a) zamjenjuje se 
sljedećim: 

„(a) za potrebe članka 8. 
stavka 1. te članaka od 8.a 
do 8.ac 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 

Članak 1. 

            U Zakonu o administrativnoj suradnji u području 
poreza („Narodne novine“, br. 115/16, 130/17, 106/18 
i 121/19) u članku 2. stavku 1. točka iza točke 9. briše 
se i dodaje se zarez i točka 10. koja glasi:  

            „10. Direktiva Vijeća (EU) 2021/514 od 22. 
ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o 
administrativnoj suradnji u području poreza, (u 
daljnjem tekstu: Direktiva 2021/514/EU).“.  

Članak 7. 

            Iza članka 17. dodaje se članak 17.a i naslov iznad 
njega koji glasi: 

„Predvidiva relevantnost 

                                                                                         Članak 
17.a 

(1) Za potrebe zahtjeva iz članka 16. ovoga 
Zakona, tražene informacije smatraju se predvidivo 
relevantnima ako u trenutku podnošenja zahtjeva 
nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev 

Djelomično 
preuzeto 
 

Preuzeto u: Zakon o 
administrativnoj suradnji u 
području poreza (NN 115/16 
NN 130/17 NN 106/18 NN 
121/19) članak/članci Članak 
21., Članak 16. stavak 4., Članak 
10. stavak 6., Članak 24.  
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države članice koja 
priopćuje informacije koje 
su raspoložive u skladu s 
postupcima za 
prikupljanje i obradu 
podataka u toj državi 
članici;”; 

 

(b) u točki 9. prvom podstavku 
točka (c) zamjenjuje se 
sljedećim: 

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

 

(c) točka 9. drugi podstavak 
zamjenjuje se sljedećim: 

„U kontekstu članka 8. 
stavaka 3.a i 7.a, članka 21. 
stavka 2.. i Priloga IV. svaki 
pojam ispisan velikim slovima 
ima značenje iz odgovarajućih 
definicija navedenih u 
Prilogu I. U kontekstu 
članka 25. stavaka 3. i 4. svaki 

smatra da, u skladu sa svojim nacionalnim 
zakonodavstvom, postoji razumna mogućnost da će 
tražene informacije biti relevantne za porezna pitanja 
jednog poreznog obveznika ili nekoliko njih, neovisno o 
tome jesu li identificirani imenom ili na neki drugi 
način, i biti opravdane za potrebe upravnih radnji.   

(2) Kako bi se dokazala  predvidiva relevantnost 
zatraženih informacija iz stavka 1. ovoga članka, 
nadležno tijelo države članice koja podnosi zahtjev 
dostavit će poreznom tijelu najmanje sljedeće 
informacije: 

1. porezna svrha za koju se informacije traže i 

2. specifikacija informacija potrebnih za primjenu ili 
provedbu nacionalnog prava. 

(3) Ako se zahtjev iz članka 16. ovoga Zakona 
odnosi na skupinu poreznih obveznika koji se ne mogu 
pojedinačno identificirati, nadležno tijelo države 
članice koja podnosi zahtjev dostavit će poreznom 
tijelu najmanje sljedeće informacije : 

1. detaljan opis skupine 

2. objašnjenje mjerodavnog prava i činjenica na temelju 
kojih se može smatrati da porezni obveznici iz skupine 
nisu bili usklađeni s mjerodavnim pravom 

3. objašnjenje načina na koji bi zatražene informacije 
bile od pomoći u utvrđivanju usklađenosti poreznih 
obveznika iz skupine s mjerodavnim pravom i  
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pojam ispisan velikim slovima 
ima značenje iz odgovarajućih 
definicija navedenih u 
Prilogu I. ili V. U kontekstu 
članka 8.aa i Priloga III. svaki 
pojam ispisan velikim slovima 
ima značenje iz odgovarajućih 
definicija navedenih u 
Prilogu III. U kontekstu 
članka 8.ac i Priloga V., svaki 
naziv ispisan velikim slovima 
ima značenje iz odgovarajućih 
definicija navedenih u 
Prilogu V.”; 

(d) dodaju se sljedeće točke: 

„26. „zajednički nadzor” znači 
upravna istraga koju 
zajednički obavljaju 
nadležna tijela dviju ili 
više država članica i koje 
su povezane s jednom 
osobom ili više njih od 
zajedničkog ili 
komplementarnog 
interesa za nadležna tijela 
tih država članica; 

27. „povreda podataka” znači 
povreda sigurnosti koja 
dovodi do uništenja, 
gubitka, izmjene ili bilo 
kojeg incidenta 

4. gdje je primjenjivo, činjenice i okolnosti povezane s 
uključenošću treće strane koja je aktivno  pridonijela 
potencijalnom nepoštivanju mjerodavnog zakona od 
strane  poreznih obveznika iz skupine.“. 
 

                                                                        Članak 6. 

 U članku 17. stavku 1. riječi: „6 mjeseci“ zamjenjuje se 
riječima: „3 mjeseca“. 

              U stavku 5. iza riječi: „odgovor“ točka se briše i 
dodaju se riječi: „koji ne smije biti dulji od šest mjeseci 
od datuma primitka zahtjeva.“.  

U članku 22. stavku 1. u točki 5. točka iza 
riječi: „prava“ briše se i dodaje se točka 6. koja glasi: 

„6. autorske naknade.“.  

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

„(2) Ministarstvo financija, Porezna uprava 
nastoji uključiti porezni identifikacijski broj (PIB) 
rezidenata koji izdaje država članica rezidentnosti pri 
dostavi informacija iz stavka 1. ovoga članka.“.   

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
   

                                                                     Članak 10. 

U članku 24. stavci 1., 2. i 3.mijenjaju se i glase: 
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neprimjerenog ili 
neovlaštenog pristupa 
informacijama, njihova 
otkrivanja ili uporabe, 
uključujući osobne 
podatke koji se prenose, 
pohranjuju ili na drugi 
način obrađuju, kao 
rezultat namjernih 
nezakonitih radnji, 
nepažnje ili nesreća. 
Povreda podataka može se 
odnositi na povjerljivost, 
dostupnost i cjelovitost 
podataka.”; 

  

2. umeće se sljedeći članak: 

„Članak 5.a 

Predvidiva relevantnost 

1.   Za potrebe zahtjeva iz 
članka 5., tražene informacije 
smatraju se predvidivo 
relevantnima ako u trenutku 
podnošenja zahtjeva tijelo koje 
podnosi zahtjev smatra da, u 
skladu s njegovim nacionalnim 
pravom, postoji razumna 
mogućnost da će tražene 
informacije biti relevantne za 
porezna pitanja jednog poreznog 
obveznika ili nekoliko njih, 
neovisno o tome jesu li 

„(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava jedanput 
godišnje izvješćuje Europsku komisiju o barem dvije 
kategorije dohotka i imovine navedenim u članku 22. 
stavku 1. ovoga Zakona. 

  (2) Ministarstvo financija, Porezna uprava obvezna je 
svake godine dostavljati Europskoj komisiji statističke 
podatke o opsegu automatske razmjene informacija, 
godišnju procjenu učinkovitosti izvršene automatske 
razmjene podataka sukladno propisanom obrascu, 
informacije o administrativnim i drugim relevantnim 
troškovima i koristima povezanim s obavljanim 
razmjenama te o mogućim promjenama za porezne 
uprave i treće strane. 

(3) Informacije koje Ministarstvo financija, Porezna 
uprava priopći Europskoj komisiji na temelju stavka 2. 
ovoga članka te svako drugo izvješće ili dokument koje 
Europska komisija izradi koristeći se takvim 
informacijama mogu se proslijediti drugim državama 
članicama. Proslijeđene informacije obuhvaćene su 
obvezom čuvanja poslovne tajne i uživaju zaštitu koja 
se primjenjuje na slične informacije na temelju 
nacionalnog prava države članice koja ih je primila.“.  

 Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

„(4) Izvješća i dokumenti iz stavka 3. ovoga članka koje 
izradi Europska komisija mogu se upotrijebiti samo u 
analitičke svrhe te se ne smiju objavljivati ili davati na 
raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite 
suglasnosti Europske komisije.“. 
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identificirani imenom ili na neki 
drugi način, i biti opravdane za 
potrebe istrage. 

2.   S ciljem dokazivanja 
predvidive relevantnosti 
zatraženih informacija, tijelo 
koje podnosi zahtjev dostavlja 
tijelu koje prima zahtjev barem 
sljedeće informacije: 

(a) porezna svrha za koju se traže 
informacije; i 

(b) specifikacija informacija 
potrebnih za primjenu ili 
provedbu nacionalnog prava. 

3.   Ako se zahtjev iz članka 5. 
odnosi na skupinu poreznih 
obveznika koji se ne mogu 
pojedinačno identificirati, tijelo 
koje podnosi zahtjev dostavlja 
tijelu koje prima zahtjev barem 
sljedeće informacije: 

(a) detaljan opis skupine; 
(b) objašnjenje primjenjivog 

prava i činjenica na temelju 
kojih se može smatrati da 
porezni obveznici iz skupine 
nisu bili usklađeni s 
primjenjivim pravom; 

                                                                        Članak 26. 

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava će 1. 
siječnja 2024.  proširiti obvezu iz članka 10. ovoga 
Zakona,  te će  Europsku komisiju izvijestiti o barem 
četiri kategorije dohotka i imovine u pogledu kojih 
automatskom razmjenom dostavlja nadležnom tijelu 
bilo koje druge države članice informacije koje se 
odnose na porezno razdoblje koje počinje 1. siječnja 
2025. ili nakon toga datuma. 

(2) Operater platformi koji izvješćuje obvezan je 
ispuniti obvezu iz članka 15. ovoga Zakona koja 
se  odnosi na obvezu registracije te za razdoblje o 
kojem se izvješćuje  koje počinje teći 1. siječnja 
2023.  izvršiti registraciju u roku 90 dana prije prvog 
roka za dostavu informacija 31. siječnja 2024.  

                                                                        Članak 
9. 

U članku 23. oznaka stavka 1. i stavak 2. brišu 
se. 

                                                                         Članak 
14. 

U članku 33. stavku 1. iza riječi: „članica“ 
dodaju se riječi: „odmah nakon što je prethodno 
porezno mišljenje s prekograničnim učinkom ili 
prethodni sporazum o transfernim cijenama izdano, 
izmijenjeno ili obnovljeno, a najkasnije“. 
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(c) objašnjenje načina na koji bi 
zatražene informacije bile od 
pomoći u utvrđivanju 
usklađenosti poreznih 
obveznika iz skupine; i 

(d) prema potrebi, činjenice i 
okolnosti povezane s 
uključenošću treće strane 
koja je aktivno doprinijela 
mogućoj neusklađenosti 
poreznih obveznika iz 
skupine s primjenjivim 
pravom.”; 

 

3. u članku 6. stavak 2. zamjenjuje 
se sljedećim: 

„2.   Zahtjev iz članka 5. može 
sadržavati obrazložen zahtjev za 
upravnu istragu. Ako smatra da 
upravna istraga nije potrebna, 
tijelo koje prima zahtjev odmah 
obavješćuje tijelo koje podnosi 
zahtjev o razlozima takvog 
stajališta.”; 

4. u članku 7. stavak 1. zamjenjuje 
se sljedećim: 

„1.   Tijelo koje prima zahtjev 
pruža informacije iz članka 5. što 
je prije moguće, a najkasnije u 
roku tri mjeseca od datuma 
primitka zahtjeva. Međutim, ako 

                                                                         Članak 
13. 

U članku 32. stavku 1. točki 2. iza riječi: „niza 
transakcija“ dodaju se riječi: „kao i sve druge 
informacije koje bi mogle biti korisne nadležnom tijelu 
države članice u procjeni mogućeg poreznog rizika.“.  

                                                                          Članak 
15. 

Iza članka 35.k dodaje se Odjeljak 6. s 
člancima 35.l do 35.p i naslovima iznad njih koji glase: 

                                                                    „Odjeljak 6. 

Automatska razmjena informacija o kojima 
izvješćuju operateri platformi 

                                               Informacije o kojima 
se izvješćuje 

                                                                    Članak 35.l 

(1) Automatska razmjena informacija o kojima 
izvješćuju operateri platformi obuhvaća sljedeće 
informacije: 

1. naziv, adresa registriranog sjedišta, osobni 
identifikacijski broj (OIB), porezni identifikacijski broj 
i, prema potrebi, individualni identifikacijski broj 
operatera platforme koji izvješćuje dodijeljen na 
temelju članka 35.o stavka 2. ovoga Zakona, te poslovni 
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nije u mogućnosti odgovoriti na 
zahtjev u odgovarajućem roku, 
tijelo koje prima zahtjev odmah 
obavješćuje tijelo koje podnosi 
zahtjev, a u svakom slučaju u 
roku tri mjeseca od primitka 
zahtjeva, o razlozima 
nemogućnosti ispunjavanja 
zahtjeva i datumu do kojeg 
smatra da bi moglo odgovoriti. 
Rok ne smije biti dulji od šest 
mjeseci od datuma primitka 
zahtjeva. 

Međutim, ako tijelo koje prima 
zahtjev već posjeduje te 
informacije, informacije se 
prosljeđuju u roku dva mjeseca 
od tog datuma.”; 

5. u članku 7. stavak 5. briše se; 
6. Članak 8. mijenja se kako slijedi: 

(a) stavci 1. i 2. zamjenjuju se 
sljedećim: 

„1.   Nadležno tijelo svake 
države članice automatskom 
razmjenom priopćava 
nadležnom tijelu svake druge 
države članice sve dostupne 
informacije u vezi s 
rezidentima te druge države 

naziv platforme ili poslovne nazive platformi u pogledu 
kojih izvješćuje    

2. ime i prezime fizičke osobe koja je 
prodavatelj o kojem se izvješćuje te pravni naziv 
subjekta koji je prodavatelj o kojem se izvješćuje 

3. primarnu adresu prodavatelja o kojem se 
izvješćuje iz točke 2. ovoga stavka  

4. svaki porezni identifikacijski broj 
prodavatelja o kojem se izvješćuje, uključujući svaku 
državu članicu izdavanja ili, u nedostatku poreznog 
identifikacijskog broja, mjesto rođenja prodavatelja o 
kojem se izvješćuje koji je fizička osoba 

5. matični broj prodavatelja o kojem se 
izvješćuje koji je subjekt 

6. PDV identifikacijski broj prodavatelja o 
kojem se izvješćuje, ako postoji 

7. datum rođenja prodavatelja o kojem se 
izvješćuje koji je fizička osoba 

8. identifikacijsku oznaku financijskog računa 
na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, u mjeri u kojoj 
su te informacije dostupne operateru platforme koji 
izvješćuje, a nadležno tijelo države članice čiji je 
prodavatelj o kojem se izvješćuje rezident nije 
obavijestilo nadležna tijela svih ostalih država članica 
da ne namjerava koristiti identifikacijsku oznaku 
financijskog računa u tu svrhu 
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članice, o sljedećim posebnim 
kategorijama dohotka i 
kapitala kako se one tumače u 
nacionalnom zakonodavstvu 
države članice koja priopćava 
informacije: 

(a) dohodak od 
nesamostalnog rada; 

(b) naknade direktora; 
(c) proizvodi životnog 

osiguranja koji nisu 
obuhvaćeni drugim 
pravnim instrumentima o 
razmjeni informacija i 
drugim sličnim mjerama 
Unije; 

(d) mirovine; 
(e) vlasništvo nad 

nekretninama i dohodak 
od imovine i imovinskih 
prava; 

(f) naknade za licenciju. 

Za porezna razdoblja koja 
počinju 1. siječnja 2024. ili 
nakon tog datuma države 
članice nastoje uključiti 
porezni identifikacijski broj 
(PIB) rezidenata koji izdaje 
država članica rezidentnosti u 

9. ako se imatelj financijskog računa na koji se 
uplaćuje naknada razlikuje od imena prodavatelja o 
kojem se izvješćuje, uz identifikacijsku oznaku 
financijskog računa dostaviti i ime imatelja financijskog 
računa na koji se uplaćuje naknada u mjeri u kojoj je 
dostupno operateru platforme koji izvješćuje te sve 
druge informacije za financijsku identifikaciju 
dostupne operateru platforme koji izvješćuje u pogledu 
tog imatelja računa 

10. svaku državu članicu čiji je rezident 
prodavatelj o kojem se izvješćuje  

11. ukupna plaćena ili pripisana naknada 
tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se 
izvješćuje 

12. sve pristojbe, provizije ili porezi koje je 
platforma koja izvješćuje zadržala ili naplatila tijekom 
svakog tromjesečja razdoblja o kojem se izvješćuje. 

(2) Ako prodavatelj o kojem se izvješćuje pruža 
usluge najma nekretnina, priopćuju se sljedeće dodatne 
informacije: 

1. adresa svake oglašene nekretnine, utvrđene 
na osnovi postupka dubinske analize, i odgovarajuće 
brojeve katastarskih čestica ili njihov ekvivalent na 
temelju nacionalnog prava države članice u kojoj se 
nalazi, ako su dostupni 

2. ukupnu plaćenu ili pripisanu naknadu 
tijekom svakog tromjesečja razdoblja o kojem se 
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priopćavanje informacija iz 
prvog podstavka. 

Države članice jedanput 
godišnje obavješćuju Komisiju 
o barem dvije kategorije 
dohotka i kapitala iz prvog 
podstavka u pogledu kojih 
priopćuju informacije o 
rezidentima druge države 
članice. 

2.   Prije 1. siječnja 2024. 
države članice obavješćuju 
Komisiju o barem četiri 
kategorije navedene u prvom 
podstavku stavka 1. u pogledu 
kojih nadležno tijelo svake 
države članice automatskom 
razmjenom priopćava 
nadležnom tijelu bilo koje 
druge države članice 
informacije o rezidentima te 
druge države članice. Takve 
se informacije odnose na 
oporeziva razdoblja koja 
počinju 1. siječnja 2025. ili 
nakon tog datuma.”; 

(b) u stavku 3. drugi podstavak 
briše se; 

 

7. članak 8.a mijenja se kako slijedi: 

izvješćuje i broj relevantnih aktivnosti pruženih u vezi 
sa svakom oglašenom nekretninom 

3. ako je dostupno, broj dana tijekom kojih je 
bila iznajmljena svaka oglašena nekretnina u razdoblju 
o kojem se izvješćuje i vrsta svake oglašene nekretnine. 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava 
automatskom razmjenom informacija dostavlja 
informacije iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadležnom 
tijelu države članice čiji je prodavatelj o kojem se 
izvješćuje rezident i, ako prodavatelj o kojem se 
izvješćuje pruža usluge najma nekretnina, nadležnom 
tijelu države članice u kojoj se nalazi nekretnina. 

(4) Automatska razmjena informacija iz stavka 
1. i 2. ovoga članka odvija se elektroničkim putem u 
propisanom formatu u roku od dva mjeseca od isteka 
razdoblja o kojem se izvješćuje, a na koje se odnose 
zahtjevi za izvješćivanje koji se primjenjuju na 
operatera platforme koji izvješćuje. Prve informacije 
priopćuju se za razdoblja o kojima se izvješćuje počevši 
od 1. siječnja 2023. 

  

                                                                             Članak 
35.m 

(1) Informacije iz članka 35.l ovoga Zakona 
koje se odnose na rezidente država članica operateri 
platforme koji izvješćuju obvezni su prikupljati u 
skladu s pravilima izvješćivanja i dubinske analize, te ih 
dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 31. 
siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u 
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(a) u stavku 5. točka (a) 
zamjenjuje se sljedećim: 

„(a) u odnosu na informacije 
koje se razmjenjuju na 
temelju stavka 1., bez 
odgode nakon izdavanja, 
izmjene ili obnove 
prethodnih poreznih 
mišljenja s 
prekograničnim učinkom 
ili prethodnih sporazuma 
o transfernim cijenama i 
najkasnije tri mjeseca 
nakon završetka polovine 
kalendarske godine 
tijekom koje su prethodna 
porezna mišljenja s 
prekograničnim učinkom 
ili prethodni sporazumi o 
transfernim cijenama 
izdani, izmijenjeni ili 
obnovljeni;”; 

 

(b) u stavku 6. točka (b) 
zamjenjuje se sljedećim: 

„(b) sažetak prethodnog 
poreznog mišljenja s 
prekograničnim učinkom 
ili prethodnog sporazuma 
o transfernim cijenama, 
uključujući opis 

kojoj se prodavatelj utvrdio kao prodavatelj o kojem se 
izvješćuje. 

(2) Ako prodavatelj ne dostavi operateru 
platformi informacije koje se zahtijevaju na temelju 
članka 35.l niti nakon dva podsjetnika koje je operater 
platforme uputio nakon što je prodavatelju dostavio 
početni zahtjev, ali ne prije isteka 60 dana, operater 
platforme koji izvješćuje zatvara prodavateljev račun i 
onemogućuje njegovu ponovnu registraciju na 
platformi ili zadržava plaćanje naknade prodavatelju 
dok god prodavatelj ne dostavi tražene informacije. 

(3) Operater platforme koji izvješćuje obavlja 
postupke dubinske analize do 31. prosinca razdoblja o 
kojem se izvješćuje.  

(4) U pogledu prodavatelja koji su već bili 
registrirani na platformi 1. siječnja 2023. ili na datum 
kada je subjekt postao operater platforme koji 
izvješćuje, postupci dubinske analize moraju se obaviti 
do 31. prosinca drugog razdoblja o kojem se izvješćuje 
za operatera platforme koji izvješćuje.  

(5) Operater platforme koji izvješćuje dostavlja 
prodavatelju o kojem se izvješćuje najkasnije do 31. 
siječnja godine koja slijedi nakon kalendarske godine u 
kojoj se prodavatelja utvrdio kao prodavatelja o kojem 
se izvješćuje sljedeće informacije koje se odnose na 
njega: 

1. pravni naziv 
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relevantnih poslovnih 
aktivnosti ili transakcija 
ili niza transakcija i bilo 
koje druge informacije 
koje bi nadležnom tijelu 
mogle pomoći u procjeni 
mogućeg poreznog rizika, 
a da se pritom ne otkriju 
trgovinska, industrijska ili 
poslovna tajna ili 
trgovinski postupak, ili 
informacije čije bi 
otkrivanje bilo u 
suprotnosti s javnim 
poretkom;”; 

  

8. umeće se sljedeći članak: 

„Članak 8.ac 

Područje primjene i uvjeti 
obvezne automatske razmjene 
informacija o kojima izvješćuju 
operateri platformi 

1.   Svaka država članica 
poduzima potrebne mjere kako 
bi od operatera platformi koji 
izvješćuju zahtijevala da 
obavljaju postupke dubinske 
analize i ispune zahtjeve za 
izvješćivanje iz odjeljaka II. i III. 

2. primarnu adresu prodavatelja o kojem se 
izvješćuje iz točke 2. stavka 1. članka 35. l ovoga Zakona 

3. svaki porezni identifikacijski broj koji je 
izdan prodavatelju, uključujući svaku državu članicu 
izdavanja 

4. PDV identifikacijski broj prodavatelja, ako je 
dostupan 

5. matični broj subjekta 

6. postojanje bilo koje stalne poslovne jedinice 
kroz koju se u Europskoj uniji obavljaju relevantne 
aktivnosti, ako je dostupna, navodeći svaku državu 
članicu u kojoj se nalazi takva stalna poslovna jedinica.  

(6) Operater platforme koji izvješćuje vodi 
evidencije o svim poduzetim koracima i dokazima koji 
se upotrebljavaju za prikupljanje informacija u skladu s 
pravilima izvješćivanja i dubinske analize.  

(7) Evidencije iz stavka 6. ovoga članka moraju 
biti dostupne najmanje pet godina, a najviše 10 godina 
nakon isteka razdoblja o kojem se izvješćuje.    

(8) Operater platforme koji izvješćuje može 
koristiti usluge vanjskih pružatelja usluga radi 
izvršavanja obveza dubinske analize, ali su te obveze i 
nadalje odgovornost operatera platforme koji 
izvješćuje. 
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Priloga V. Svaka država članica 
ujedno osigurava djelotvornu 
provedbu takvih mjera u skladu 
s odjeljkom IV. Priloga V. i 
usklađenost s tim pravilima. 

2.   Na temelju primjenjivih 
postupaka dubinske analize i 
zahtjeva za izvješćivanje 
sadržanih u odjeljcima II. i III. 
Priloga V., nadležno tijelo države 
članice u kojoj je obavljeno 
izvješćivanje u skladu sa 
stavkom 1. automatskom 
razmjenom i u roku utvrđenom u 
stavku 3. priopćava nadležnom 
tijelu države članice čiji je 
prodavatelj o kojem se izvješćuje 
rezident kako je utvrđeno na 
temelju odjeljka II. stavka D 
Priloga V. i, ako prodavatelj o 
kojem se izvješćuje pruža usluge 
najma nekretnina, u svakom 
slučaju nadležnom tijelu države 
članice u kojoj se nalazi 
nekretnina, sljedeće informacije 
u vezi sa svakim prodavateljem o 
kojem se izvješćuje: 

(a) ime, adresa registriranog 
sjedišta, porezni 
identifikacijski broj i, prema 
potrebi, individualni 
identifikacijski broj dodijeljen 

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje 
pojmove, pravila izvješćivanja i postupak dubinske 
analize.  

  

                                                                       Članak 
35.n 

(1) Operater platforme koji izvješćuje podnosi 
informacije o prodavateljima o kojima se izvješćuje 
Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u sljedećim 
slučajevima: 

1. ako je rezident u porezne svrhe u Republici 
Hrvatskoj 

2. ako je osnovan prema zakonima Republike 
Hrvatske 

3. ako je mjesto njegove uprave (uključujući 
mjesto stvarne uprave) u Republici Hrvatskoj 

4. ako ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici 
Hrvatskoj.   

(2) Ako operater platforme koji izvješćuje 
ispunjava uvjete za izvješćivanje iz stavka 1. ovoga 
članka u više država članica, operater platforme koji 
izvješćuje odabire jednu od tih država članica u kojoj će 
ispuniti obvezu izvješćivanja.  

(3) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 
2. ovoga članka obvezan je Ministarstvo financija, 
Poreznu upravu izvijestiti o odabiru države članice u 
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na temelju stavka 4. prvog 
podstavka, operatera 
platforme koji izvješćuje te 
poslovni naziv platforme ili 
poslovne nazive platformi u 
pogledu kojih izvješćuje; 

(b) ime i prezime prodavatelja o 
kojem se izvješćuje koji je 
fizička osoba te pravni naziv 
prodavatelja o kojem se 
izvješćuje koji je subjekt; 

(c) primarna adresa; 
(d) svaki porezni identifikacijski 

broj prodavatelja o kojem se 
izvješćuje, uključujući svaku 
državu članicu izdavanja ili, u 
nedostatku poreznog 
identifikacijskog broja, mjesto 
rođenja prodavatelja o kojem 
se izvješćuje koji je fizička 
osoba; 

(e) matični broj prodavatelja o 
kojem se izvješćuje koji je 
subjekt; 

(f) PDV identifikacijski broj 
prodavatelja o kojem se 
izvješćuje, ako postoji; 

(g) datum rođenja prodavatelja o 
kojem se izvješćuje koji je 
fizička osoba; 

(h) identifikacijska oznaka 
financijskog računa na koji se 

kojoj će ispuniti obvezu izvješćivanja kao i državu 
članicu u kojoj izvješćuje. 

(4) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 
2. ovoga članka izuzima se od obveze podnošenja 
informacija iz članka 35.l ovoga Zakona Ministarstvu 
financija, Poreznoj upravi ako ima dokaz da su iste 
informacije podnesene u drugoj državi članici.       

(5) Ako postoji više operatera platforme koji 
izvješćuju, bilo koji od tih operatera platforme oslobađa 
se obveze  izvješćivanja ako ima dokaz da je o istim 
informacijama u drugoj državi članici izvijestio drugi 
operater platforme koji izvješćuje.   

  

                               Obveza registracije operatera 
platforme koji izvješćuje 

                                                                      Članak 35.o 

(1) Operater platforme koji izvješćuje koji nije 
rezident u porezne svrhe niti je osnovan ili se njima 
upravlja u državi članici, niti ima stalnu poslovnu 
jedinicu u državi članici, ali omogućuje obavljanje 
relevantne aktivnosti prodavatelja o kojima se 
izvješćuje ili relevantne aktivnosti koja uključuje najam 
nekretnine koja se nalazi u državi članici te nije 
kvalificirani operater platforme izvan Europske unije 
ima obvezu registracije kod nadležnog tijela države 
članice u trenutku kada započinje obavljati aktivnost 
operatera platforme.  
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uplaćuje ili doznačuje 
naknada, u mjeri u kojoj je 
dostupan operateru 
platforme koji izvješćuje, a 
nadležno tijelo države članice 
čiji je prodavatelj o kojem se 
izvješćuje rezident u smislu 
odjeljka II. stavka D Priloga V. 
nije obavijestilo nadležna 
tijela svih ostalih država 
članica da ne namjerava rabiti 
identifikacijsku oznaku 
financijskog računa u tu 
svrhu; 

(i) ako se razlikuje od imena 
prodavatelja o kojem se 
izvješćuje, uz identifikacijsku 
oznaku financijskog računa, 
ime imatelja financijskog 
računa na koji se uplaćuje ili 
doznačuje naknada, u mjeri u 
kojoj je dostupno operateru 
platforme koji izvješćuje te sve 
druge informacije za 
financijsku identifikaciju 
dostupne operateru platforme 
koji izvješćuje u pogledu tog 
imatelja računa; 

(j) svaka država članica čiji je 
rezident prodavatelj o kojem 
se izvješćuje utvrđen na 
temelju odjeljka II. stavka D 
Priloga V.; 

(2) Operateru platforme koji izvješćuje iz 
stavka 1. ovoga članka koji izvrši registraciju u 
Republici Hrvatskoj, Ministarstvo financija, Porezna 
uprava dodjeljuje individualni identifikacijski broj. 

(3) Operater platforme koji izvješćuje iz stavka 
1. ovoga članak dostavlja informacije iz članka 35.l 
ovoga Zakona, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi 
najkasnije do 31. siječnja godine koja slijedi nakon 
kalendarske godine u kojoj se prodavatelj utvrdio kao 
prodavatelj o kojem se izvješćuje. 

(4) Ako operater platforme nakon dva 
podsjetnika koje je uputilo Ministarstvo financija, 
Porezna uprava ne ispuni obvezu izvješćivanja iz stavka 
3. ovoga članka, Ministarstvo financija, Porezna uprava 
povlači registraciju operatera platforme koji izvješćuje. 
Registracija se može opozvati najkasnije 90 dana nakon 
drugog podsjetnika, ali ne prije isteka 30 dana nakon 
drugog podsjetnika. 

(5) Operater platforme koji izvješćuje kojem je 
registracija povučena u skladu sa stavkom 4. ovoga 
članka može se ponovno registrirati u Republici 
Hrvatskoj samo ako Ministarstvu financija, Poreznoj 
upravi pruži odgovarajuća jamstva u pogledu svoje 
obveze da ispuni zahtjeve za izvješćivanje unutar 
Europske unije, uključujući sve preostale neispunjene 
zahtjeve za izvješćivanje iz stavka 3. ovoga članka. 

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje 
pravila za jedinstvenu registraciju operatera platforme 
koji izvješćuje. 
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(k) ukupna plaćena ili doznačena 
naknada tijekom svakog 
tromjesečja razdoblja o kojem 
se izvješćuje i broj 
relevantnih aktivnosti u vezi s 
kojima je plaćena ili 
doznačena; 

(l) sve pristojbe, provizije ili 
porezi koje je platforma koja 
izvješćuje zadržala ili naplatila 
tijekom svakog tromjesečja 
razdoblja o kojem se 
izvješćuje. 

Ako prodavatelj o kojem se 
izvješćuje pruža usluge najma 
nekretnina, priopćuju se sljedeće 
dodatne informacije: 

(a) adresa svake oglašene 
nekretnine, utvrđene na 
osnovi postupaka iz 
odjeljka II. stavka E Priloga V., 
i odgovarajući brojevi 
katastarskih čestica ili njihov 
ekvivalent na temelju 
nacionalnog prava države 
članice u kojoj se nalazi, ako 
su dostupni; 

(b) ukupna plaćena ili doznačena 
naknada tijekom svakog 

  

                                                 Isključeni operater 
platforme 

                                                               Članak 35.p 

(1) Isključeni operater platforme u smislu 
ovoga Zakona podrazumijeva operatera platforme čiji 
je cjelokupni poslovni model platforme takav da nema 
prodavatelja o kojima se izvješćuje. 

(2) Operater platforme iz stavka 1. ovoga 
članka obvezan je Ministarstvu financija, Poreznoj 
upravi dostaviti dokaz da je isključeni operater 
platforme za svaku godinu u kojoj posluje kao isključeni 
operater platforme do 31. prosinca razdoblja o kojem 
se izvješćuje.“.  

       

                                                                      Članak 
16. 

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„(1) U cilju razmjene informacija vezano uz 
poreze iz članka 4. ovoga Zakona, nadležno tijelo države 
članice može zatražiti od poreznog tijela da službenici 
koje je ovlastilo nadležno tijelo države članice i u skladu 
s postupovnim propisima Republike Hrvatske mogu 
biti: 
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tromjesečja razdoblja o kojem 
se izvješćuje i broj 
relevantnih aktivnosti 
pruženih u vezi sa svakom 
oglašenom nekretninom; 

(c) ako je dostupno, broj dana 
tijekom kojih je bila 
iznajmljena svaka oglašena 
nekretnina u razdoblju o 
kojem se izvješćuje i vrsta 
svake oglašene nekretnine. 

3.   Priopćavanje na temelju 
stavka 2. ovog članka odvija se 
uporabom standardnog obrasca 
u elektroničkom obliku iz 
članka 20. stavka 4. u roku od 
dva mjeseca od isteka razdoblja 
o kojem se izvješćuje, a na koje 
se odnose zahtjevi za 
izvješćivanje koji se primjenjuju 
na operatera platforme koji 
izvješćuje. Prve informacije 
priopćuju se za razdoblja o 
kojima se izvješćuje od 1. siječnja 
2023. 

4.   Za potrebe usklađivanja s 
zahtjevima za izvješćivanjem na 
temelju stavka 1. ovog članka, 
svaka država članica propisuje 
potrebna pravila u skladu s 
kojima se od operatera 

1. nazočni u službenim prostorijama poreznog 
tijela 

2. nazočni tijekom službenih ili upravnih radnji 
koje se provode na području Republike Hrvatske   

3. prema potrebi, sudjelovati u službenim ili 
upravnim radnjama koje se provode u Republici 
Hrvatskoj uporabom elektroničkih sredstava 
komunikacije.“. 

Iza stavka 1., dodaju se novi stavci 2. i 3. koji 
glase: 

 „(2) Porezno tijelo odgovara na zahtjev iz 
stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od dana 
primitka zahtjeva potvrđujući svoj pristanak ili 
priopćuje obrazloženje svojeg odbijanja nadležnom 
tijelu države članice koje podnosi zahtjev. 

   (3) Ako su službenici tijela države članice koje 
podnosi zahtjev prisutni tijekom službenih ili upravnih 
radnji ili sudjeluju korištenjem elektroničkih sredstava 
komunikacije, mogu obavljati razgovore s pojedincima 
i pregledavati dokumentaciju u skladu s postupovnim 
propisima Republike Hrvatske.“.   

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 
6. 

U stavku 4. koji postaje stavak 6. riječi: „sa 
stavcima 1., 2. i 3.“ mijenjaju se i glase „sa stavcima 1. 
do 5.“.  
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platforme koji izvješćuje 
zahtijeva da se registrira u Uniji 
u smislu odjeljka I. stavka A 
podstavka 4. točke (b) Priloga V. 
Nadležno tijelo države članice 
registracije dodjeljuje takvom 
operateru platforme koji 
izvješćuje individualni 
identifikacijski broj. 

Države članice propisuju pravila 
na temelju kojih se operater 
platforme koji izvješćuje može 
odlučiti registrirati kod 
nadležnog tijela jedne države 
članice u skladu s pravilima iz 
odjeljka IV. stavka F Priloga V. 
Države članice poduzimaju 
potrebne mjere kako bi 
zahtijevale da se operateru 
platforme koji izvješćuje u 
smislu odjeljka I. stavka A 
podstavka 4. točke (b) Priloga V., 
čija je registracija opozvana u 
skladu s odjeljkom IV. stavkom F 
podstavkom 7. Priloga V., može 
dopustiti da se ponovno 
registrira samo pod uvjetom da 
tijelima dotične države članice 
pruži odgovarajuća jamstva u 
pogledu svoje obveze da ispuni 
zahtjeve za izvješćivanje unutar 
Unije, uključujući sve preostale 

                                                                         Članak 
17. 

U članku 37. stavku 5. iza riječi: „nadzor“ 
dodaju se riječi: „u roku od 60 dana od dana primitka 
prijedloga.“. 

                                                                          Članak 
18. 

Iza članka 37. dodaje se članak 37.a i naslov 
iznad njega koji glasi: 

  

                                                             „Zajednički 
nadzori 

                                                                   Članak 37.a 

(1) Zajednički nadzor u smislu ovoga Zakona 
podrazumijeva upravnu radnju koju zajednički 
obavljaju porezno tijelo i nadležno tijelo jedne ili više 
država članica i koja uključuje jednu ili više osoba od 
zajedničkog ili komplementarnog interesa nadležnih 
tijela tih država članica. 

(2) Nadležno tijelo jedne ili više država članica 
može zatražiti od poreznog tijela da provedu zajednički 
nadzor.  

(3) Na zahtjev iz stavka 2. ovoga članka 
porezno tijelo će odgovoriti u roku od 60 dana od dana 
primitka zahtjeva.  
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neispunjene zahtjeve za 
izvješćivanje. 

Komisija provedbenim aktima 
propisuje praktične aranžmane 
potrebne za registraciju i 
identifikaciju operatera 
platformi koji izvješćuju. Ti se 
provedbeni akti donose u skladu 
s postupkom iz članka 26. 
stavka 2. 

5.   Ako se operater platforme 
smatra isključenim operaterom 
platforme, nadležno tijelo države 
članice u kojoj je dostavljen 
dokaz u skladu s odjeljkom I. 
stavkom A podstavkom 3. 
Priloga V. obavješćuje o tome 
nadležna tijela svih drugih 
država članica na odgovarajući 
način, uključujući sve naknadne 
promjene. 

6.   Komisija do 31. prosinca 
2022. uspostavlja središnji 
registar u kojem se bilježe 
informacije o kojima se 
obavješćuje u skladu sa 
stavkom 5. ovog članka i koje se 
priopćuju u skladu s 
odjeljkom IV. stavkom F 

(4) Porezno tijelo može odbiti zahtjev 
nadležnog tijela države članice za zajednički nadzor iz 
stavka 2. ovoga članka  iz opravdanih razloga. 

(5) Zajednički nadzor koji se odvija u Republici 
Hrvatskoj provodi se na koordiniran način koji je 
unaprijed dogovoren između poreznog tijela i 
nadležnog tijela jedne ili više država članica koje su 
podnijele zahtjev, uključujući i jezično uređenje, te se 
provodi u skladu sa zakonodavstvom i postupovnim 
propisima Republike Hrvatske.  

 (6) U skladu sa stavkom 5. ovoga članka: 

1. službenici ovlašteni od strane nadležnog 
tijela jedne ili više država članica koje podnose zahtjev 
mogu, u dogovoru sa službenicima poreznog tijela, 
ispitivati osobe i pregledavati dokumente 

2. dokazi prikupljeni tijekom zajedničkog 
nadzora mogu se ocijeniti, između ostalog i u pogledu 
njihove dopuštenosti, pod istim pravnim uvjetima kao 
u slučaju nadzora koji se provodi u Republici Hrvatskoj, 
kao i tijekom bilo kojeg postupka prigovora ili žalbe, i 

3. jedna osoba ili više njih koje su predmet 
zajedničkog nadzora ili na koje on utječe imaju ista 
prava i obveze kao u slučaju nadzora u kojem sudjeluju 
samo službenici Republike Hrvatske, kao i tijekom bilo 
kojeg postupka prigovora ili žalbe. 

(7) Porezno tijelo će odrediti predstavnika koji 
će za Republiku Hrvatsku biti zadužen za nadzor i 
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podstavkom 2. Priloga V. Taj je 
središnji registar dostupan 
nadležnim tijelima svih država 
članica. 

7.   Komisija provedbenim 
aktima, nakon obrazloženog 
zahtjeva države članice ili na 
vlastitu inicijativu, utvrđuje jesu 
li informacije koje je potrebno 
automatski razmijeniti na 
temelju sporazuma između 
nadležnih tijela dotične države 
članice i jurisdikcije izvan Unije, 
u smislu odjeljka I. stavka A 
podstavka 7. Priloga V., 
jednakovrijedne onima 
navedenima u odjeljku III. stavku 
B Priloga V. Ti se provedbeni akti 
donose u skladu s postupkom iz 
članka 26. stavka 2. 

Država članica koja traži mjeru iz 
prvog podstavka Komisiji šalje 
obrazloženi zahtjev. 

Ako smatra da ne raspolaže svim 
informacijama potrebnima za 
procjenu zahtjeva, Komisija 
stupa u kontakt s dotičnom 
državom članicom u roku od dva 
mjeseca od primitka zahtjeva i 

koordinaciju aktivnosti zajedničkog nadzora u 
Republici Hrvatskoj. 

(8) Prava i obveze službenika ovlaštenih od 
strane nadležnog tijela jedne ili više država članica koji 
sudjeluju u zajedničkom nadzoru u Republici 
Hrvatskoj, u slučaju njihove prisutnosti na tim 
aktivnostima, utvrđuju se u skladu sa zakonodavstvom 
Republike Hrvatske i ni u kojem slučaju ne izvršavaju 
ovlasti koje nadilaze ovlasti koje su im dodijeljene 
zakonima njihove države članice.   

(9) Nakon provedenog zajedničkog nadzora iz 
stavka 1. ovoga članka, porezno tijelo nastoji s 
nadležnim tijelom jedne ili više država članica koje su 
podnijele zahtjev postići dogovor o: 

1. činjenicama i okolnostima koje su relevantne 
za zajednički nadzor 

2. poreznom položaju osobe ili osoba koje su 
predmet zajedničkog nadzora 

(10) Nalaz zajedničkog nadzora sadržan je u 
završnom izvješću i obuhvaća zaključke dogovora iz 
stavka 9. ovoga članka koji je postignut između 
poreznog tijela i nadležnog tijela jedne ili više država 
članica koji su podnijeli zahtjev, a koristi se u 
postupcima koji se provode nakon zajedničkog 
nadzora. 

(11) Postupke koje porezno tijelo provodi 
nakon zajedničkog nadzora, kao i svi daljnji postupci, 
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navodi koje su joj dodatne 
informacije potrebne. Čim primi 
sve informacije koje smatra 
potrebnima, Komisija je dužna u 
roku od mjesec dana izvijestiti 
državu članicu koja je podnijela 
zahtjev, a Odboru iz članka 26. 
stavka 2. podnijeti relevantne 
informacije. 

Kada djeluje na vlastitu 
inicijativu, Komisija donosi 
provedbeni akt iz prvog 
podstavka tek nakon što je 
država članica sklopila sporazum 
između nadležnih tijela s 
jurisdikcijom izvan Unije kojim 
se zahtijeva automatska 
razmjena informacija o 
prodavateljima koji ostvaruju 
dohodak od aktivnosti koje 
omogućuju platforme. 

Pri utvrđivanju toga jesu li 
informacije jednakovrijedne u 
smislu prvog podstavka u 
odnosu na relevantnu aktivnost, 
Komisija propisno uzima u obzir 
u kojoj mjeri sustav na kojem se 
te informacije temelje odgovara 

provode se u skladu sa zakonodavstvom Republike 
Hrvatske. 

(12) Jedna ili više osoba nad kojima je 
proveden zajednički nadzor obavješćuje se o ishodu 
zajedničkog nadzora uz dostavu preslike završnog 
izvješća, u roku od 60 dana od dana izdavanja završnog 
izvješća. 

(13) Porezno tijelo može u skladu sa stavcima 
1. do 12. ovoga članka podnositi vlastite zahtjeve za 
provođenje zajedničkog nadzora nadležnim tijelima 
drugih država članica.“.     
 
                                                                                        Članak 3. 

U članku 10. stavku 1. iza riječi: „iz članka 4. 
ovoga Zakona“ dodaju se riječi: „te PDV-a i drugih 
neizravnih poreza“. 

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji 
glase: 

„(4) Porezno tijelo može nadležnom tijelu 
države članice priopćiti popis svrha za koje se 
dostavljene informacije i dokumenti mogu koristiti.  

(5) Država članica koja prima informacije može 
upotrijebiti dostavljene informacije bez pristanka iz 
stavka 2. ovoga članka za bilo koju svrhu navedenu na 
popisu iz stavka 4. ovoga članka.“. 

Dosadašnji stavci 4. do 8. postaju stavci 6. do 10. 
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sustavu navedenom u Prilogu V., 
posebice u pogledu: 

i. definicije pojmova „operater 
platforme koji izvješćuje”, 
„prodavatelj o kojem se 
izvješćuje” i „relevantna 
aktivnost”; 

ii. postupaka koji su primjenjivi u 
svrhu identifikacije 
prodavatelja o kojima se 
izvješćuje; 

iii. zahtjeva za izvješćivanje; i 
iv. pravila i administrativnih 

postupaka koje jurisdikcije 
izvan Unije trebaju uspostaviti 
kako bi se osigurala 
djelotvorna provedba 
postupaka dubinske analize i 
zahtjeva za izvješćivanje 
navedenih u tom sustavu te 
usklađenost s njima. 

Isti se postupak primjenjuje za 
utvrđivanje toga da informacije 
više nisu jednakovrijedne.”; 

9. članak 8.b mijenja se kako 
slijedi: 

(a) stavak 1. zamjenjuje se 
sljedećim: 

U stavku 5. koji postaje stavak 7. riječi: „od 
stavaka 1. do 6.“ zamjenjuju se riječima: „od stavaka 1. 
do 5.“. 

U stavku 7. koji postaje stavak 9. riječi: „od 1. do 
6. ovoga članka“ zamjenjuje se riječima: „od 1. do 8. 
ovoga članka“. 
 
                                                                                   Članak 5.  

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi: 

„(1) Povratna informacija iz članka 9. ovoga 
Zakona, razmjena informacija na zahtjev iz članka 15. 
ovoga Zakona i obavijesti iz članka 17. ovoga Zakona, 
obavijesti iz članka 10. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, 
spontana razmjena informacija iz članka 18. ovoga 
Zakona i potvrda o njihovu primitku iz članka 20. ovoga 
Zakona, obvezna automatska razmjena informacija iz 
članaka 21. i 35.l ovoga Zakona, prosljeđivanje 
obavijesti iz članka 43. ovoga Zakona odvija se u 
elektroničkom obliku, na za to propisanim standardnim 
obrascima.“.  

U stavku 3. točki a) iza riječi: „odnosi“ dodaje se 
zarez i riječi: „a u slučaju zahtjeva iz članka 17.a stavka 
3. ovoga Zakona i detaljan opis skupine“.  
 

                                                                     Članak 4. 

Iza članka 10. dodaju se članci 10.a i 10.b i 
naslovi iznad njih koji glase: 
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„1.   Države članice jedanput 
godišnje dostavljaju Komisiji 
statističke podatke o opsegu 
automatskih razmjena na 
temelju članka 8. stavaka 1. 
i 3.a, članka 8.aa i članka 8.ac 
te informacije o 
administrativnim i drugim 
relevantnim troškovima i 
koristima povezanima s 
obavljenim razmjenama te o 
mogućim promjenama za 
porezne uprave i treće 
strane.”; 

(b) stavak 2. briše se. 
 

10. članak 11. mijenja se kako 
slijedi: 

(a) stavak 1. zamjenjuje se 
sljedećim: 

„1.   U cilju razmjene 
informacija iz članka 1. 
stavka 1., nadležno tijelo 
države članice može 
zatražiti od nadležnog tijela 
druge države članice da 
službenici koje je ovlastilo 
nadležno tijelo prve države 
članice i u skladu s 
postupovnim radnjama koje 

                                                             „Zaštita 
podataka 

                                                                     Članak 10.a 

 (1) Ministarstvo financija, Porezna uprava, 
izvještajne financijske institucije, posrednici  i 
operateri platformi koji izvješćuju smatraju se 
voditeljima zbirke osobnih podataka u skladu s 
propisom kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.  

(2) Izvještajne financijske institucije, posrednik 
ili operater platforme za izvješćivanje obavještavaju 
osobu o kojoj se izvješćuje da će informacije koje se na 
njega odnose prikupljati i dostavljati u skladu s ovim 
Zakonom, te pružaju toj osobi sve informacije u skladu 
s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka 
dovoljno rano kako bi osoba mogla ostvariti svoja prava 
na zaštitu podataka, u svakom slučaju prije 
izvješćivanja o tim informacijama.  

(3) Neovisno o stavku 2. ovoga članka operateri 
platforme koja izvješćuje obavještavaju prodavatelje o 
kojima se izvješćuje o prijavljenoj naknadi.  

                                                               Povreda 
podataka 

                                                                 Članak 10.b 

(1) Povreda podataka u smislu ovoga Zakona 
podrazumijeva povredu sigurnosti koja dovodi do 
uništenja, gubitka, izmjene ili bilo kakvog 
neprimjerenog i neovlaštenog pristupa informacijama, 
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je propisala druga država 
članica: 

(a) budu prisutni u 
službenim prostorijama u 
kojima upravna tijela 
države članice koja prima 
zahtjev obavljaju svoje 
dužnosti; 

(b) budu prisutni tijekom 
upravnih istraga koje se 
provode na državnom 
području države članice 
koja prima zahtjev; 

(c) prema potrebi, sudjeluju 
u upravnim istragama 
koje provodi država 
članica koja prima zahtjev 
uporabom elektroničkih 
sredstava komunikacije. 

Tijelo koje prima zahtjev 
odgovara na zahtjev u 
skladu s prvim 
podstavkom u roku od 60 
dana od primitka zahtjeva 
potvrđujući svoj 
pristanak ili priopćuje 
obrazloženje svojeg 
odbijanja tijelu koje 
podnosi zahtjev. 

njihova otkrivanja ili uporabe, uključujući osobne 
podatke koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način 
obrađuju, kao rezultat namjernih nezakonitih radnji, 
nepažnje ili nesreća.  

(2) Povreda podataka iz stavka 1. ovoga članka 
može se odnositi na povjerljivost, dostupnost i 
cjelovitost podataka. 

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava će 
bez odgode obavijestiti Europsku komisiju o svakoj 
povredi podataka i svim naknadnim korektivnim 
mjerama. 

(4) Ministarstvo financija, Porezna uprava će u 
pisanom obliku zatražiti od Europske komisije da 
obustavi pristup CNN mreži za potrebe ovoga Zakona u 
slučaju da se povreda podataka ne može odmah i na 
odgovarajući način staviti pod kontrolu.   

(5) Ministarstvo financija, Porezna uprava može 
pisanim putem obavijestiti Europsku komisiju i državu 
članicu u kojoj je došlo do povrede podataka o obustavi 
razmjene informacija s navedenom državom članicom.  

(6) Obustava razmjene informacija iz stavka 5. 
ovoga članka stupa na snagu odmah.“ .  

                                                                      Članak 
23. 

   U članku 66. stavku 1. iza točke 9. dodaje se 
točka 10. koja glasi: 
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Ako su zatražene 
informacije sadržane u 
dokumentaciji kojoj 
službenici tijela koje 
prima zahtjev imaju 
pristup, službenicima 
tijela koje podnosi zahtjev 
osiguravaju se preslike te 
dokumentacije.”; 

 

(b) u stavku 2. prvi podstavak 
zamjenjuje se sljedećim: 

„Ako su prisutni tijekom 
upravne istrage ili sudjeluju 
s pomoću elektroničkih 
sredstava komunikacije, 
službenici tijela koje 
podnosi zahtjev mogu 
obavljati razgovore s 
pojedincima i pregledavati 
evidenciju podložno 
postupovnim radnjama koje 
je utvrdila država članica 
kojoj je podnesen zahtjev.”; 

 

11. u članku 12. stavak 3. 
zamjenjuje se sljedećim: 

„3.   Nadležno tijelo svake 
dotične države članice odlučuje 
o tome želi li sudjelovati u 
usporednim nadzorima. Ono 
potvrđuje svoj pristanak ili 
priopćuje obrazloženje svojeg 
odbijanja tijelu koje je 

„ 10. pravna osoba ako ne prikuplja propisane 
informacije u skladu s pravilima izvješćivanja i 
dubinske analize, 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.m 
stavak 1.)“. 

Stavak 2. mijenja se i glasi: 

„(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 
do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u 
pravnoj osobi za prekršaj iz točaka 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. i 
10. ovoga članka.“. 

Stavci 4. i 5. se brišu. 

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.  

 

 Nije preuzeto 
 

Bit će preuzeto u: Pravilnik o 
izmjenama i dopunama 
Pravilnika o automatskoj 
razmjeni informacija u području 
poreza (31.08.2022) 
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predložilo usporedni nadzor u 
roku od 60 dana od primitka 
prijedloga.”; 

12. umeće se sljedeći odjeljak: 

„ODJELJAK II.a 

Zajednički nadzori  

Članak 12.a 

Zajednički nadzori 

1.   Nadležno tijelo jedne države 
članice ili više njih može 
zatražiti od nadležnog tijela 
druge države članice (ili drugih 
država članica) da provedu 
zajednički nadzor. Nadležna 
tijela koja primaju zahtjev 
odgovaraju na zahtjev za 
zajednički nadzor u roku od 60 
dana od njegova primitka. 
Nadležno tijelo koje prima 
zahtjev može odbiti zahtjev 
nadležnog tijela države članice 
za zajedničku reviziju iz 
opravdanih razloga. 

2.   Nadležna tijela države 
članice koja podnosi zahtjev i 
države članice koja prima 
zahtjev provode zajedničke 
nadzore na prethodno 
dogovoren i koordiniran način, 
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uključujući jezično uređenje, te 
u skladu sa zakonima i 
postupovnim zahtjevima 
države članice u kojoj se 
odvijaju aktivnosti zajedničkog 
nadzora. U svakoj državi članici 
u kojoj se odvijaju aktivnosti 
zajedničkog nadzora nadležno 
tijelo te države članice imenuje 
predstavnika koji je odgovoran 
za nadzor i koordinaciju 
zajedničkog nadzora u toj 
državi članici. 

Ako su prisutni pri 
aktivnostima koje se provode u 
drugoj državi članici, prava i 
obveze službenika država 
članica koji sudjeluju u 
zajedničkom nadzoru utvrđuju 
se u skladu sa zakonima države 
članice u kojoj se odvijaju 
aktivnosti zajedničkog nadzora. 
Istodobno poštujući zakone 
države članice u kojoj se 
odvijaju aktivnosti zajedničkog 
nadzora, službenici druge 
države članice ne smiju 
izvršavati ovlasti koje bi 
prelazile opseg ovlasti koje su 
im dodijeljene na temelju 
zakonâ njihove države članice. 
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3.   Ne dovodeći u pitanje 
stavak 2., država članica u kojoj 
se odvijaju aktivnosti 
zajedničkog nadzora poduzima 
potrebne mjere kako bi: 

(a) dopustila službenicima 
drugih država članica koji 
sudjeluju u aktivnostima 
zajedničkog nadzora da 
obavljaju razgovore s 
pojedincima i pregledavaju 
evidenciju zajedno sa 
službenicima države članice 
u kojoj se odvijaju aktivnosti 
zajedničkog nadzora, 
podložno postupovnim 
radnjama koje je utvrdila 
država članica u kojoj se 
odvijaju te aktivnosti; 

(b) osigurala da se dokazi 
prikupljeni tijekom 
aktivnosti zajedničkog 
nadzora mogu procijeniti, 
među ostalim i u pogledu 
njihove dopuštenosti, pod 
istim pravnim uvjetima kao 
u slučaju nadzora koji se 
provodi u toj državi članici u 
kojoj sudjeluju samo 
službenici te države članice, 
među ostalim tijekom bilo 
kojeg postupka pritužbe, 
preispitivanja ili žalbe; i 
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(c) osigurala da jedna osoba ili 
više njih koje su predmet 
zajedničkog nadzora ili na 
koje on utječe uživaju ista 
prava i imaju iste obveze kao 
u slučaju nadzora u kojem 
sudjeluju samo službenici te 
države članice, među ostalim 
tijekom bilo kojeg postupka 
pritužbe, preispitivanja ili 
žalbe. 

4.   Ako obavljaju zajednički 
nadzor, nadležna tijela dviju ili 
više država članica nastoje se 
složiti u pogledu činjenica i 
okolnosti relevantnih za 
zajednički nadzor te na osnovi 
rezultata zajedničkog nadzora 
postići dogovor o poreznom 
položaju osobe ili osoba koje su 
predmet nadzora. Nalazi 
zajedničkog nadzora uključuju 
se u završno izvješće. Pitanja u 
vezi s kojima su se nadležna 
tijela složila odražavaju se u 
završnom izvješću i uzimaju u 
obzir u relevantnim 
instrumentima koje izdaju 
nadležna tijela država članica 
sudionica nakon tog 
zajedničkog nadzora. 
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Podložno prvom podstavku, 
djelovanja nadležnih tijela 
države članice ili bilo kojih 
njihovih službenika nakon 
zajedničkog nadzora i svi 
daljnji postupci koji se odvijaju 
u toj državi članici, kao što su 
odluka poreznih tijela, žalbeni 
postupak ili postupak nagodbe 
u vezi s time, odvijaju se u 
skladu s nacionalnim pravom te 
države članice. 

5.   Jedna ili više osoba nad 
kojima je proveden nadzor 
obavješćuju se o ishodu 
zajedničkog nadzora, 
uključujući presliku završnog 
izvješća u roku od 60 dana od 
izdavanja završnog izvješća.”; 

13. članak 16. mijenja se kako 
slijedi: 

(a) u stavku 1. prvi podstavak 
zamjenjuje se sljedećim: 

„1.   Informacije koje se na 
temelju ove Direktive 
priopćuju među državama 
članicama u bilo kojem 
obliku obuhvaćene su 
obvezom čuvanja službene 
tajne i uživaju zaštitu koja se 
primjenjuje na slične 
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informacije na temelju 
nacionalnog prava države 
članice koja ih je primila. Te 
se informacije mogu rabiti 
za procjenu, primjenu i 
provedbu nacionalnog prava 
država članica o porezima 
kako se navodi u članku 2. te 
o PDV-u i drugim 
neizravnim porezima.”; 

(b) stavak 2. zamjenjuje se 
sljedećim: 

„2.   Uz dopuštenje 
nadležnog tijela države 
članice koja priopćuje 
informacije na temelju ove 
Direktive, i samo ako je to 
dopušteno na temelju 
nacionalnog prava države 
članice nadležnog tijela koje 
prima informacije, 
informacije i dokumenti 
primljeni na temelju ove 
Direktive mogu se rabiti u 
druge svrhe osim onih 
navedenih u stavku 1. Takvo 
se dopuštenje dodjeljuje ako 
se informacije mogu rabiti u 
slične svrhe u državi članici 
nadležnog tijela koje ih je 
priopćilo. 
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Nadležno tijelo svake države 
članice može nadležnim 
tijelima svih ostalih država 
članica priopćiti popis svrha 
u koje se informacije i 
dokumenti mogu rabiti, u 
skladu s njezinim 
nacionalnim pravom, osim 
onih navedenih u stavku 1. 
Nadležno tijelo koje prima 
informacije i dokumente 
može zaprimljene 
informacije i dokumente 
rabiti bez dopuštenja iz 
prvog podstavka ovog 
stavka u bilo koju svrhu koju 
je navela država članica koja 
ih priopćava.”; 

 

14. članak 20. mijenja se kako 
slijedi: 

(a) u stavku 2. prvi podstavak 
zamjenjuje se sljedećim: 

„2.   Standardni obrazac iz 
stavka 1. uključuje najmanje 
sljedeće informacije koje 
treba osigurati tijelo koje 
podnosi zahtjev: 

(a) identitet osobe koja je 
predmet ispitivanja ili 
istrage i, u slučaju 
skupnih zahtjeva iz 
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članka 5.a stavka 3., 
detaljan opis skupine; 

(b) poreznu svrhu za koju se 
traže informacije.”; 

 

(b) stavci 3. i 4. zamjenjuju se 
sljedećim: 

„3.   Spontane informacije i 
potvrda o njihovu primitku 
na temelju članka 9. 
odnosno 10., zahtjevi za 
administrativne obavijesti 
na temelju članka 13., 
povratne informacije na 
temelju članka 14. i 
priopćenja na temelju 
članka 16. stavaka 2. i 3. te 
članka 24. stavka 2. šalju se 
uporabom standardnih 
obrazaca koje je donijela 
Komisija u skladu s 
postupkom iz članka 26. 
stavka 2. 

4.   Automatska razmjena 
informacija na temelju 
članaka 8. i 8.ac obavlja se 
uporabom standardnog 
formata u elektroničkom 
obliku čija je svrha olakšati 
takvu automatsku razmjenu, 
koji je Komisija donijela u 
skladu s postupkom iz 
članka 26. stavka 2.”; 
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15. u članku 21. dodaje se sljedeći 
stavak: 

„7.   Komisija razvija sigurno 
središnje sučelje o 
administrativnoj suradnji u 
području oporezivanja te pruža 
tehničku i logističku potporu za 
to sučelje preko kojeg države 
članice komuniciraju uporabom 
standardnih obrazaca na 
temelju članka 20. stavaka 1. 
i 3. Nadležna tijela svih država 
članica imaju pristup tom 
sučelju. Za potrebe prikupljanja 
statističkih podataka, Komisija 
ima pristup informacijama o 
razmjenama zabilježenima na 
sučelju koje se mogu 
automatski izvlačiti. Komisija 
ima pristup samo anonimnim i 
agregiranim podacima. 
Pristupom Komisije ne dovodi 
se u pitanje obveza država 
članica da pružaju statističke 
podatke o razmjenama 
informacija u skladu s 
člankom 23. stavkom 4. 

Komisija provedbenim aktima 
propisuje potrebne praktične 
aranžmane. Ti se provedbeni 
akti donose u skladu s 
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postupkom iz članka 26. 
stavka 2.”; 

16. u članku 22. stavak 1.a 
zamjenjuje se sljedećim: 

„1.a   Za potrebe provedbe i 
izvršavanja zakona država 
članica kojima se provodi ova 
Direktiva te za osiguravanje 
funkcioniranja administrativne 
suradnje koju se njome 
uspostavlja države članice 
zakonom predviđaju pristup 
poreznih tijela mehanizmima, 
postupcima, dokumentima i 
informacijama iz članaka 13., 
30., 31., 32.a i 40. Direktive 
(EU) 2015/849 Europskog 
parlamenta i Vijeća (*1). 

(*1)  Direktiva (EU) 2015/849 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 20. svibnja 2015. o 
sprečavanju korištenja 
financijskog sustava u svrhu 
pranja novca ili financiranja 
terorizma, o izmjeni Uredbe 
(EU) br. 648/2012 Europskog 
parlamenta i Vijeća te o 
stavljanju izvan snage Direktive 
2005/60/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća i Direktive 
Komisije 2006/70/EZ (SL 
L 141, 5.6.2015., str. 73.).”;" 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0514&from=HR#ntr*1-L_2021104HR.01000101-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0514&from=HR#ntc*1-L_2021104HR.01000101-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/AUTO/?uri=OJ:L:2015:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/AUTO/?uri=OJ:L:2015:141:TOC
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17. u članku 23.a stavak 2. 
zamjenjuje se sljedećim: 

„2.   Informacije koje država 
članica priopći Komisiji na 
temelju članka 23. te svako 
izvješće ili dokument koje 
Komisija izradi koristeći se 
takvim informacijama mogu se 
proslijediti drugim državama 
članicama. Takve proslijeđene 
informacije obuhvaćene su 
obvezom čuvanja službene 
tajne i uživaju zaštitu koja se 
primjenjuje na slične 
informacije na temelju 
nacionalnog prava države 
članice koja ih je primila. 

Izvješća i dokumente iz prvog 
podstavka koje izradi Komisija 
države članice mogu rabiti 
samo u analitičke svrhe te se ne 
smiju objavljivati ili davati na 
raspolaganje drugim osobama 
ili tijelima bez izričite 
suglasnosti Komisije. 

Neovisno o prvom i drugom 
podstavku, Komisija može 
jedanput godišnje objaviti 
anonimizirane sažetke 
statističkih podataka koje su joj 
države članice priopćile u 
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skladu s člankom 23. 
stavkom 4.”; 

18. članak 25. zamjenjuje se 
sljedećim: 

„Članak 25. 

Zaštita podataka 

1.   Sva razmjena informacija na 
temelju ove Direktive podliježe 
Uredbi (EU) 2016/679 
Europskog parlamenta i 
Vijeća (*2). Međutim, države 
članice za potrebe pravilne 
primjene ove Direktive 
ograničavaju opseg obveza i 
prava predviđenih člankom 13., 
člankom 14. stavkom 1. i 
člankom 15. Uredbe 
(EU) 2016/679 u mjeri u kojoj 
je to potrebno kako bi se 
očuvali interesi iz članka 23. 
stavka 1. točke (e) te uredbe. 

2.   Na svaku obradu osobnih 
podataka u institucijama, 
tijelima, uredima i agencijama 
Unije na temelju ove Direktive 
primjenjuje se Uredba 
(EU) 2018/1725 Europskog 
parlamenta i Vijeća (*3). 
Međutim, za potrebe pravilne 
primjene ove Direktive, opseg 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0514&from=HR#ntr*2-L_2021104HR.01000101-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0514&from=HR#ntr*3-L_2021104HR.01000101-E0011
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obveza i prava predviđenih 
člankom 15., člankom 16. 
stavkom 1. i člancima od 17. do 
21. Uredbe (EU) 2018/1725 
ograničen je u mjeri u kojoj je 
to potrebno kako bi se zaštitili 
interesi iz članka 25. stavka 1. 
točke (c) te uredbe. 

3.   Financijske institucije koje 
izvješćuju, posrednici, operateri 
platformi koji izvješćuju i 
nadležna tijela država članica 
smatraju se voditeljima obrade 
podataka kada samostalno ili 
zajednički utvrđuju svrhu i 
načine obrade osobnih 
podataka u smislu Uredbe 
(EU) 2016/679. 

4.   Neovisno o stavku 1., svaka 
država članica osigurava da 
svaka financijska institucija 
koja izvješćuje, posrednik ili 
operater platforme koji 
izvješćuje, ovisno o slučaju, koji 
su pod njezinom jurisdikcijom: 

(a) obavješćuju svakog dotičnog 
pojedinca da će se 
informacije koje se na njega 
odnose prikupljati i 
prenositi u skladu s ovom 
Direktivom; i 
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(b) svakoj dotičnoj fizičkoj osobi 
pružaju sve informacije koje 
ima pravo dobiti od voditelja 
obrade podataka, i to 
pravodobno kako bi ta 
fizička osoba mogla ostvariti 
svoja prava na zaštitu 
podataka, a u svakom 
slučaju, prije izvješćivanja o 
tim informacijama. 

Neovisno o prvom podstavku 
točki (b), svaka država članica 
propisuje pravila kojima se 
operatere platformi koji 
izvješćuju obvezuj na 
obavješćivanje prodavatelja o 
kojima se izvješćuje o 
prijavljenoj naknadi. 

5.   Informacije obrađene u 
skladu s ovom Direktivom 
zadržavaju se toliko dugo 
koliko je to potrebno za 
ostvarivanje svrhe ove 
Direktive te u svakom slučaju u 
skladu s nacionalnim pravilima 
o zastari koja se primjenjuju na 
pojedinačnog voditelja obrade 
podataka. 

6.   Država članica u kojoj je 
došlo do povrede podataka bez 
odgode izvješćuje Komisiju o 



 40 

toj povredi podataka i svim 
naknadnim korektivnim 
mjerama. Komisija bez odgode 
obavješćuje sve države članice 
o povredi podataka koja joj je 
prijavljena ili o kojoj ima 
saznanja te o svim korektivnim 
mjerama. 

Svaka država članica može 
suspendirati razmjenu 
informacija s državom članicom 
ili državama članicama u 
kojima je došlo do povrede 
podataka slanjem pisane 
obavijesti Komisiji i dotičnoj 
državi članici ili dotičnim 
državama članicama. Takva 
suspenzija odmah proizvodi 
učinke. 

Država članica ili države članice 
u kojima je došlo do povrede 
podataka dužne su istražiti, 
ograničiti i otkloniti povredu 
podataka te podnošenjem 
pisanog zahtjeva Komisiji 
zatražiti suspenziju pristupa 
mreži CCN za potrebe ove 
Direktive, ako se povreda 
podataka ne može odmah i na 
odgovarajući način ograničiti. 
Na takav zahtjev Komisija 
suspendira pristup mreži CCN 
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za tu državu članicu ili te 
države članice za potrebe ove 
Direktive. 

Komisija po primitku izvješća o 
otklanjanju povrede podataka 
od strane države članice u kojoj 
je došlo do povrede podataka 
ponovno uspostavlja pristup 
mreži CCN za dotičnu državu 
članicu ili države članice za 
potrebe ove Direktive. Ako 
jedna ili više država članica od 
Komisije zatraže zajedničku 
provjeru uspješnog otklanjanja 
povrede podataka, Komisija 
nakon takve provjere ponovno 
uspostavlja pristup mreži CCN 
za dotičnu državu članicu ili 
države članice za potrebe ove 
Direktive. 

Ako dođe do povrede podataka 
u središnjem direktoriju ili 
mreži CCN za potrebe ove 
Direktive i ako bi to moglo 
utjecati na razmjene država 
članica putem mreže CCN, 
Komisija bez nepotrebne 
odgode obavješćuje države 
članice o povredi podataka i 
svim poduzetim korektivnim 
mjerama. Takve korektivne 
mjere mogu uključivati 
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suspenziju pristupa središnjem 
direktoriju ili mreži CCN-u za 
potrebe ove Direktive dok se 
povreda podataka ne otkloni. 

7.   Države članice, uz pomoć 
Komisije, dogovaraju praktične 
aranžmane potrebne za 
provedbu ovog članka, 
uključujući postupke 
upravljanja povredama 
podataka koje su usklađene s 
međunarodno priznatom 
dobrom praksom i, ako je to 
primjereno, zajednički 
sporazum voditeljâ obrade 
podataka, sporazum između 
izvršitelja obrade podataka i 
voditelja obrade podataka, ili 
njihove predloške. 

(*2)  Uredba (EU) 2016/679 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 27. travnja 2016. o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka i o 
slobodnom kretanju takvih 
podataka te o stavljanju izvan 
snage Direktive 95/46/EZ 
(Opća uredba o zaštiti 
podataka) (SL L 119, 4.5.2016., 
str. 1.)." 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0514&from=HR#ntc*2-L_2021104HR.01000101-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/AUTO/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/AUTO/?uri=OJ:L:2016:119:TOC
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(*3)  Uredba (EU) 2018/1725 
Europskog parlamenta i Vijeća 
od 23. listopada 2018. o zaštiti 
pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka u 
institucijama, tijelima, uredima 
i agencijama Unije i o 
slobodnom kretanju takvih 
podataka te o stavljanju izvan 
snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 
i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL 
L 295, 21.11.2018., str. 39.).”;" 

19. članak 25.a zamjenjuje se 
sljedećim: 

„Članak 25.a 

Sankcije 

Države članice propisuju 
pravila o sankcijama koje se 
primjenjuju u slučaju kršenja 
nacionalnih odredaba 
donesenih na temelju ove 
Direktive koje se odnose na 
članke 8.aa, 8.ab i 8.ac te 
donose sve potrebne mjere 
kako bi osigurale njihovu 
provedbu. Predviđene sankcije 
moraju biti učinkovite, 
proporcionalne i odvraćajuće.”; 

20. dodaje se Prilog V., čiji je tekst 
naveden u Prilogu ovoj 
Direktivi. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0514&from=HR#ntc*3-L_2021104HR.01000101-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/AUTO/?uri=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/AUTO/?uri=OJ:L:2018:295:TOC
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Članak 2. 

1.   Države članice do 31. prosinca 
2022. donose i objavljuju zakone i 
druge propise koji su potrebni radi 
usklađivanja s ovom Direktivom. 
One o tome odmah obavješćuju 
Komisiju. 

One primjenjuju te odredbe od 
1. siječnja 2023. godine. 

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

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog 
članka, države članice do 
31. prosinca 2023. donose i 
objavljuju zakone i druge propise 
koji su potrebni radi usklađivanja 
s člankom 1. točkom 1. podtočkom 
(d) ove Direktive u pogledu 
članka 3. točke 26. Direktive 
2011/16/EU i s člankom 1. 
točkom 12. ove Direktive u 
pogledu odjeljka II.a Direktive 
2011/16/EU. One o tome odmah 
obavješćuju Komisiju. 

Članak 29. 
 
Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a 
stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim odredbi članka 
22. stavka 2. koji je dodan člankom 8. stavkom 2. 
ovoga Zakona i članka 18. ovoga Zakona, koji stupaju 
na snagu 1. siječnja 2024. te odredbi članka 19., 20., 
22., 24. i  25. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na 
dan uvođenja eura kao službene valute u Republici 
Hrvatskoj.     
 

U potpunosti 
preuzeto 
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One primjenjuju te odredbe 
najkasnije od 1. siječnja 2024. 

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

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

 

Članak 3. 

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

 

 Nije potrebno 
preuzimanje 
 

Ovu odredbu nije potrebno 
preuzimati s obzirom da članak 
govori o stupanju na snagu 
predmetne direktive. 
 

Članak 4. 

Ova je Direktiva upućena 
državama članicama. 

 

 Nije potrebno 
preuzimanje 

 

Ovu odredbu direktive nije 
potrebno preuzimati s obzirom 
da je riječ o članku koji navodi 
da je predmetna direktiva 
upućena državama članicama. 
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PRILOG 

„PRILOG V. 

POSTUPCI DUBINSKE ANALIZE, 
ZAHTJEVI ZA IZVJEŠĆIVANJE I 
OSTALA PRAVILA ZA OPERATERE 
PLATFORMI 

Ovim se Prilogom utvrđuju 
postupci dubinske analize, zahtjevi 
za izvješćivanje i ostala pravila 
koja primjenjuju operateri 
platformi koji izvješćuju kako bi se 
državama članicama omogućilo da 
automatskom razmjenom 
priopćuju informacije iz 
članka 8.ac ove Direktive. 

U ovom se Prilogu ujedno utvrđuju 
pravila i administrativni postupci 
koje države članice uspostavljaju 
kako bi se osigurala djelotvorna 
provedba i usklađenost s 
postupcima dubinske analize i 
zahtjevima za izvješćivanje 
navedenima u nastavku. 

ODJELJAK I. 

DEFINIRANI POJMOVI 

Sljedeći pojmovi imaju značenja 
utvrđena u nastavku: 

 Nije preuzeto 
 

Bit će preuzeto u: Pravilnik o 
izmjenama i dopunama 
Pravilnika o automatskoj 
razmjeni informacija u području 
poreza (31.08.2022) 
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A Operateri platformi koji 
izvješćuju 

1. „Platforma” znači bilo kakav 
softver, uključujući internetsku 
stranicu ili njezin dio, i 
aplikacije, uključujući mobilne 
aplikacije, kojima korisnici 
mogu pristupiti i kojima se 
prodavateljima omogućuje da 
se povežu s drugim korisnicima 
za potrebe izravnog ili 
neizravnog obavljanja 
relevantne aktivnosti za takve 
korisnike. Ona uključuje i 
aranžmane za ubiranje i 
plaćanje naknade za relevantnu 
aktivnost. 

Pojam „platforma” ne uključuje 
softver s pomoću kojeg se bez 
daljnje intervencije u 
obavljanje relevantne 
aktivnosti isključivo omogućuje 
bilo što od navedenog: 

(a) obrada plaćanjâ u vezi s 
relevantnom aktivnosti; 

(b) da korisnici navedu ili 
oglašavaju relevantnu 
aktivnost; 

(c) preusmjeravanje ili 
premještanje korisnikâ na 
platformu. 
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2. „Operater platforme” znači 
subjekt koji sklapa ugovore s 
prodavateljima kako bi im 
stavio na raspolaganje cijelu 
platformu ili njezin dio. 

3. „Isključeni operater platforme” 
znači operater platforme koji 
unaprijed i jedanput godišnje 
nadležnom tijelu države 
članice, kojemu bi operater 
platforme u skladu s pravilima 
propisanima u odjeljku III. 
stavku A podstavcima od 1. do 
3. inače morao dostavljati 
izvješća, na zadovoljavajući 
način dokaže da je cjelokupni 
poslovni model platforme 
takav da nema prodavatelja o 
kojima se izvješćuje. 

4. „Operater platforme koji 
izvješćuje” znači operater 
platforme, osim isključenog 
operatera platforme, koji se 
nalazi u bilo kojoj od sljedećih 
okolnosti: 

(a) rezident je u porezne svrhe 
u državi članici ili, ako takav 
operater platforme nije 
rezident u porezne svrhe u 
državi članici, ispunjava bilo 
koji od sljedećih uvjeta: 
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i. osnovan je na temelju 
zakonâ države članice; 

ii. mjesto njegove uprave 
(uključujući mjesto 
stvarne uprave) jest u 
državi članici; 

iii. ima stalnu poslovnu 
jedinicu u državi članici i 
nije kvalificirani operater 
platforme izvan Unije; 

 

(b) nije rezident u porezne 
svrhe niti je osnovan ili se 
njime upravlja u državi 
članici, niti ima stalnu 
poslovnu jedinicu u državi 
članici, ali omogućuje 
obavljanje relevantne 
aktivnosti prodavateljima o 
kojima se izvješćuje ili 
relevantne aktivnosti koja 
uključuje najam nekretnine 
koja se nalazi u državi 
članici, te nije kvalificirani 
operater platforme izvan 
Unije. 

 

5. „Kvalificirani operater 
platforme izvan Unije” znači 
operater platforme za kojeg su 
sve relevantne aktivnosti koje 
omogućuje ujedno kvalificirane 
relevantne aktivnosti i koji je 
rezident u porezne svrhe u 
kvalificiranoj jurisdikciji izvan 
Unije ili, ako operater 
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platforme nije rezident u 
porezne svrhe u kvalificiranoj 
jurisdikciji izvan Unije, 
ispunjava bilo koji od sljedećih 
uvjeta: 

(a) osnovan je na temelju 
zakonâ kvalificirane 
jurisdikcije izvan Unije; ili 

(b) mjesto njegove uprave 
(uključujući mjesto stvarne 
uprave) jest u kvalificiranoj 
jurisdikciji izvan Unije. 

 

6. „Kvalificirana jurisdikcija izvan 
Unije” znači jurisdikcija izvan 
Unije koja s nadležnim tijelima 
svih država članica, koje su na 
popisu koji objavljuje 
jurisdikcija izvan Unije 
utvrđene kao jurisdikcije o 
kojima se izvješćuje, ima važeći 
sporazum između kvalificiranih 
nadležnih tijela. 

7. „Važeći sporazum između 
kvalificiranih nadležnih tijela” 
znači sporazum između 
nadležnih tijela države članice i 
jurisdikcije izvan Unije kojim se 
zahtijeva automatska razmjena 
informacija jednakovrijednih 
informacijama navedenima u 
odjeljku III. stavku B ovog 
Priloga kako je potvrđeno 
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provedbenim aktom u skladu s 
člankom 8.ac stavkom 7. 

8. „Relevantna aktivnost” znači 
aktivnost koja se obavlja uz 
naknadu i koja uključuje bilo 
što od navedenog: 

(a) najam nekretnina, 
uključujući stambene i 
komercijalne nekretnine, 
kao i sve druge nekretnine i 
parkirna mjesta; 

(b) osobne usluge; 
(c) prodaju robe; 
(d) najam bilo kakve vrste 

prijevoza. 

Pojam „relevantna aktivnost” 
ne uključuje aktivnost koju 
prodavatelj obavlja kao 
zaposlenik operatera platforme 
ili povezanog subjekta 
operatera platforme. 

9. „Kvalificirane relevantne 
aktivnosti” znači sve relevantne 
aktivnosti obuhvaćene 
automatskom razmjenom na 
temelju važećeg sporazuma 
između kvalificiranih nadležnih 
tijela. 

10. „Naknada” znači naknada u 
bilo kakvom obliku, bez 
ikakvih pristojbi, provizija ili 
poreza koje zadržava ili 
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naplaćuje operater platforme 
koji izvješćuje, koja se plaća ili 
doznačuje prodavatelju u vezi 
s relevantnom aktivnosti, s 
čijim iznosom je operater 
platforme upoznat ili bi za 
njega razumno trebao znati. 

11. „Osobna usluga” znači usluga 
koja uključuje posao koji se 
obavlja u određenom 
vremenu ili s određenom 
zadaćom, a koju pružaju jedan 
ili više pojedinaca koji djeluju 
neovisno ili u ime subjekta, te 
koja se obavlja na zahtjev 
korisnika, na internetu ili 
fizički, nakon što je 
omogućena preko platforme. 

 

B Prodavatelji o kojima se 
izvješćuje 

1. „Prodavatelj” znači korisnik 
platforme, koji može biti fizička 
osoba ili subjekt, koji je u bilo 
kojem trenutku tijekom 
razdoblja o kojem se izvješćuje 
registriran na platformi i 
obavlja relevantnu aktivnost. 

2. „Aktivni prodavatelj” znači 
svaki prodavatelj koji tijekom 
razdoblja o kojem se izvješćuje 
obavlja relevantnu aktivnost ili 
kojem se tijekom razdoblja o 
kojem se izvješćuje plaća ili 
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doznačuje naknada u vezi s 
relevantnom aktivnosti. 

3. „Prodavatelj o kojem se 
izvješćuje” znači svaki aktivni 
prodavatelj, osim isključenog 
prodavatelja, koji je rezident 
države članice ili koji je 
iznajmio nekretninu koja se 
nalazi u državi članici. 

4. „Isključeni prodavatelj” znači 
svaki prodavatelj koji je 

(a) tijelo javne vlasti; 
(b) subjekt čijim se dionicama 

redovito trguje na 
organiziranom tržištu 
vrijednosnih papira ili je 
povezani subjekt subjekta 
čijim se dionicama redovito 
trguje na organiziranom 
tržištu vrijednosnih papira; 

(c) subjekt za koji je operater 
platforme omogućio više od 
2 000 relevantnih aktivnosti 
iznajmljivanjem nekretnina 
u vezi s oglašenom 
nekretninom tijekom 
razdoblja o kojem se 
izvješćuje; ili 

(d) za koji je operater platforme 
omogućio manje od 30 
relevantnih aktivnosti 
prodajom robe i za koji 
ukupni iznos plaćene ili 
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doznačene naknade tijekom 
razdoblja o kojem se 
izvješćuje nije premašio 
2 000 EUR. 

  

C Ostale definicije 

1. „Subjekt” znači pravna osoba ili 
pravni aranžman, kao što je 
trgovačko društvo, partnerstvo, 
trust ili zaklada. Subjekt je 
povezani subjekt drugog 
subjekta ako bilo koji od tih 
subjekata ima kontrolu nad 
drugim subjektom ili ako su 
dva subjekta pod zajedničkom 
kontrolom. U tu svrhu, kontrola 
uključuje izravno ili neizravno 
vlasništvo nad više od 50 % 
glasačkih prava i vrijednosti u 
subjektu. U slučaju neizravnog 
sudjelovanja ispunjavanje 
zahtjeva u pogledu držanja više 
od 50 % vlasničkih prava u 
kapitalu drugog subjekta 
utvrđuje se množenjem stopa 
udjela po uzastopnim razinama. 
Smatra se da osoba koja drži 
više od 50 % glasačkih prava 
posjeduje 100 % tih prava. 

2. „Tijelo javne vlasti” znači vlada 
države članice ili druge 
jurisdikcije, svaka politička 
organizacijska jedinica države 
članice ili druge jurisdikcije 
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(koja uključuje državu, 
pokrajinu, okrug ili općinu), ili 
agencija ili tijelo u punom 
vlasništvu države članice ili 
druge jurisdikcije odnosno 
jednoga ili više od navedenih 
subjekata (pri čemu se svaki 
smatra „tijelom javne vlasti”). 

3. „PIB” znači porezni 
identifikacijski broj, koji izdaje 
država članica, ili njegov 
funkcionalni ekvivalent ako 
nema poreznog 
identifikacijskog broja. 

4. „PDV identifikacijski broj” znači 
jedinstveni broj kojim se 
identificira porezni obveznik ili 
pravni subjekt izuzet od 
plaćanja poreza koji su 
registrirani za potrebe poreza 
na dodanu vrijednost. 

5. „Primarna adresa” znači adresa 
koja je primarno prebivalište 
prodavatelja koji je fizička 
osoba te adresa na kojoj se 
nalazi registrirano sjedište 
prodavatelja koji je subjekt. 

6. „Razdoblje o kojem se 
izvješćuje” znači kalendarska 
godina u pogledu koje se 
izvješćivanje obavlja na temelju 
odjeljka III. 

7. „Oglašena nekretnina” znači sve 
jedinice nekretnina koje se 
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nalaze na istoj adresi, koje su u 
vlasništvu istog vlasnika i koje 
isti prodavatelj iznajmljuje na 
platformi. 

8. „Identifikacijska oznaka 
financijskog računa” znači 
jedinstveni identifikacijski broj 
ili referentni broj bankovnog 
računa ili sličnog računa za 
usluge plaćanja dostupan 
operateru platforme na koji se 
uplaćuje ili doznačuje naknada. 

9. „Roba” znači svaka materijalna 
imovina. 

 

ODJELJAK II. 

POSTUPCI DUBINSKE ANALIZE 

Sljedeći postupci primjenjuju se za 
potrebe identifikacije prodavatelja 
o kojima se izvješćuje. 

A Prodavatelji koji ne podliježu 
preispitivanju 

Za potrebe utvrđivanja ispunjava 
li prodavatelj koji je subjekt 
uvjete da se može smatrati 
isključenim prodavateljem kako 
je opisano u odjeljku I. stavku B 
podstavku 4. točkama (a) i (b), 
operater platforme koji 
izvješćuje može se oslanjati na 
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javno dostupne informacije ili 
potvrdu prodavatelja koji je 
subjekt. 

Za potrebe utvrđivanja toga 
ispunjava li prodavatelj uvjete da 
se može smatrati isključenim 
prodavateljem kako je opisano u 
odjeljku I. stavku B podstavku 4. 
točkama (c) i (d), operater 
platforme koji izvješćuje može se 
oslanjati na evidencije kojima 
raspolaže. 

B Prikupljanje informacija o 
prodavateljima 

1. Operater platforme koji 
izvješćuje prikuplja sve 
sljedeće informacije o svakom 
prodavatelju koji je fizička 
osoba i nije isključeni 
prodavatelj: 

(a) ime i prezime; 
(b) primarnu adresu; 
(c) svaki porezni identifikacijski 

broj koji je izdan tom 
prodavatelju, uključujući 
svaku državu članicu 
izdavanja, te, u nedostatku 
poreznog identifikacijskog 
broja, mjesto rođenja tog 
prodavatelja; 
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(d) PDV identifikacijski broj tog 
prodavatelja, ako je 
dostupan; 

(e) datum rođenja. 
 

2. Operater platforme koji 
izvješćuje prikuplja sve 
sljedeće informacije o svakom 
prodavatelju koji je subjekt i 
nije isključeni prodavatelj: 

(a) pravni naziv; 
(b) primarnu adresu; 
(c) svaki PIB koji je izdan tom 

prodavatelju, uključujući 
svaku državu članicu 
izdavanja; 

(d) PDV identifikacijski broj tog 
prodavatelja, ako je 
dostupan; 

(e) matični broj subjekta; 
(f) postojanje bilo koje stalne 

poslovne jedinice kroz koju 
se u Uniji obavljaju 
relevantne aktivnosti, ako je 
dostupna, navodeći svaku 
državu članicu u kojoj se 
nalazi takva stalna poslovna 
jedinica. 

 

3. Neovisno o stavku B 
podstavcima 1. i 2., operater 
platforme koji izvješćuje nije 
dužan prikupiti informacije iz 
stavka B podstavka 1. točaka 
od (b) do (e) i stavka B 
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podstavka 2. točaka od (b) do 
(f) ako se oslanja na izravnu 
potvrdu identiteta i 
rezidentnosti prodavatelja 
putem usluge identifikacije 
koju su država članica ili Unija 
stavile na raspolaganje radi 
utvrđivanja identiteta i porezne 
rezidentnosti prodavatelja. 

4. Neovisno o stavku B podstavku 
1. točki (c) i stavku B 
podstavku 2. točkama (c) i (e), 
operater platforme koji 
izvješćuje nije dužan prikupljati 
PIB ili matični broja subjekta, 
ovisno o slučaju, u bilo kojoj od 
sljedećih situacija: 

(a) država članica rezidentnosti 
prodavatelja ne izdaje PIB ili 
matični broj subjekta 
prodavatelju; 

(b) država članica rezidentnosti 
prodavatelja ne zahtijeva 
prikupljanje PIB-a izdanog 
prodavatelju. 

  

C Provjera informacija o 
prodavateljima 

1. Operater platforme koji 
izvješćuje utvrđuje jesu li 
informacije prikupljene na 
temelju stavka A, stavka B 
podstavka 1., stavka B 
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podstavka 2. točaka od (a) do 
(e) i stavka E pouzdane, pri 
čemu rabi sve informacije i 
dokumente dostupne operateru 
platforme koji izvješćuje u 
njegovoj evidenciji, kao i bilo 
koje elektroničko sučelje koje 
su država članica ili Unija 
besplatno stavile na 
raspolaganje radi utvrđivanja 
valjanosti PIB-a i/ili PDV 
identifikacijskog broja. 

2. Neovisno o stavku C podstavku 
1., za potrebe obavljanja 
postupaka dubinske analize na 
temelju stavka F podstavka 2., 
operater platforme koji 
izvješćuje može utvrditi 
pouzdanost informacija 
prikupljenih na temelju stavka 
A, stavka B podstavka 1., stavka 
B podstavka 2. točaka od (a) do 
(e) i stavka E uporabom svih 
informacija i dokumenata 
dostupnih operateru platforme 
koji izvješćuje u njegovoj 
evidenciji koja se može 
pretraživati elektroničkim 
putem. 

3. U primjeni stavka F podstavka 
3. točke (b) i neovisno o stavku 
C podstavcima 1. i 2., u 
slučajevima kada ima razloga 
smatrati da bi bilo koja od 
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informacijskih stavki opisanih 
u stavku B ili E mogla biti 
netočna na temelju informacija 
koje je nadležno tijelo neke 
države članice dostavilo u 
zahtjevu koji se odnosi na 
određenog prodavatelja, 
operater platforme koji 
izvješćuje zahtijeva od 
prodavatelja da ispravi 
informacijske stavke za koje je 
utvrđeno da su netočne i da 
dostavi popratne dokumente, 
podatke ili informacije koji su 
pouzdani i potječu iz neovisnog 
izvora, kao što su: 

(a) valjana službeno izdana 
identifikacijska isprava; 

(b) novija potvrda o poreznoj 
rezidentnosti. 

  

D Utvrđivanje države članice 
rezidentnosti prodavatelja za 
potrebe ove Direktive 

1. Operater platforme koji 
izvješćuje smatra prodavatelja 
rezidentom u državi članici u 
kojoj se nalazi primarna adresa 
prodavatelja. Ako država 
članica rezidentnosti 
prodavatelja nije država 
članica primarne adrese 
prodavatelja, operater 
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platforme koji izvješćuje 
smatra prodavatelja 
rezidentom i u državi članici 
izdavanja PIB-a. Ako je 
prodavatelj dostavio 
informacije o postojanju stalne 
poslovne jedinice na temelju 
stavka B podstavka 2. točke (f), 
operater platforme koji 
izvješćuje smatra prodavatelja 
rezidentom i u dotičnoj državi 
članici kako je naveo 
prodavatelj. 

2. Neovisno o stavku D podstavku 
1., operater platforme koji 
izvješćuje smatra prodavatelja 
rezidentom u svakoj državi 
članici koja je potvrđena s 
pomoću usluge elektroničke 
identifikacije koju su država 
članica ili Unija stavile na 
raspolaganje na temelju stavka 
B podstavka 3. 

 

E Prikupljanje informacija o 
iznajmljenim nekretninama 

Ako se prodavatelj bavi 
relevantnom aktivnosti koja 
uključuje najam nekretnina, 
operater platforme koji 
izvješćuje prikuplja adresu svake 
oglašene nekretnine i, ako su 
izdane, odgovarajuće brojeve 
katastarskih čestica ili njihov 
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ekvivalent u okviru nacionalnog 
prava države članice u kojoj je 
nekretnina smještena. Ako je 
operater platforme koji 
izvješćuje omogućio više od 
2 000 relevantnih aktivnosti 
iznajmljivanjem oglašene 
nekretnine za istog prodavatelja 
koji je subjekt, operater 
platforme koji izvješćuje 
prikuplja popratne dokumente, 
podatke ili informacije o tome da 
je oglašena nekretnina u 
vlasništvu istog vlasnika. 

F Rokovi i valjanost postupaka 
dubinske analize 

1. Operater platforme koji 
izvješćuje obavlja postupke 
dubinske analize navedene u 
stavcima od A do E do 31. 
prosinca razdoblja o kojem se 
izvješćuje. 

2. Neovisno o stavku F podstavku 
1., u pogledu prodavatelja koji 
su već bili registrirani na 
platformi 1. siječnja 2023. ili na 
datum kada je subjekt postao 
operater platforme koji 
izvješćuje, postupci dubinske 
analize navedeni u stavcima od 
A do E moraju se obaviti do 31. 
prosinca drugog razdoblja o 
kojem se izvješćuje za 
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operatera platforme koji 
izvješćuje. 

3. Neovisno o stavku F podstavku 
1., operater platforme koji 
izvješćuje može se oslanjati na 
postupke dubinske analize koji 
su provedeni u pogledu 
prethodnih razdoblja o kojima 
se izvješćuje, uz sljedeće uvjete: 

(a) informacije o prodavatelju 
koje se zahtijevaju stavkom 
B podstavcima 1. i 2. već su 
prikupljene i provjerene ili 
su potvrđene u zadnjih 36 
mjeseci; i 

(b) operater platforme koji 
izvješćuje nema razloga 
smatrati da su informacije 
prikupljene na temelju 
stavaka A, B i E nepouzdane 
ili netočne ili su postale 
nepouzdane ili netočne. 

  

G Primjena postupaka dubinske 
analize samo na aktivne 
prodavatelje 

Operater platforme koji 
izvješćuje može odlučiti obaviti 
postupke dubinske analize na 
temelju stavaka od A do F samo u 
pogledu aktivnih prodavatelja. 
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H Postupci dubinske analize koje 
obavljaju treće osobe 

1. Radi izvršenja obveza dubinske 
analize propisanih u ovom 
odjeljku operater platforme 
koji izvješćuje može se 
oslanjati na pružatelja usluge 
koji je treća osoba, ali i dalje je 
odgovoran za izvršenje tih 
obveza. 

2. Ako izvrši obveze dubinske 
analize za operatera platforme 
koji izvješćuje u pogledu iste 
platforme na temelju stavka H 
podstavka 1., operater 
platforme obavlja postupke 
dubinske analize na temelju 
pravila propisanih u ovom 
odjeljku. Za obveze dubinske 
analize i dalje je odgovoran 
operater platforme koji 
izvješćuje. 

 

ODJELJAK III. 

ZAHTJEVI ZA IZVJEŠĆIVANJE 

A Vrijeme i način izvješćivanja 

1. Operater platforme koji 
izvješćuje u smislu odjeljka I. 
stavka A podstavka 4. točke (a) 
dostavlja nadležnom tijelu 
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države članice utvrđenom u 
skladu s odjeljkom I. stavkom A 
podstavkom 4. točkom (a) 
informacije navedene u stavku 
B ovog odjeljka u pogledu 
razdoblja o kojem se izvješćuje 
najkasnije do 31. siječnja 
godine koja slijedi nakon 
kalendarske godine u kojoj se 
prodavatelja utvrdilo kao 
prodavatelja o kojem se 
izvješćuje. Ako postoji više 
operatera platformi koji 
izvješćuju, bilo koji od tih 
operatera platformi koji 
izvješćuju izuzima se od obveze 
izvješćivanja informacija ako 
ima dokaz, u skladu s 
nacionalnim pravom, da je o 
istim informacijama izvijestio 
drugi operater platforme koji 
izvješćuje. 

2. Ako operater platforme koji 
izvješćuje u smislu odjeljka I. 
stavka A podstavka 4. točke (a) 
ispunjava bilo koji od uvjeta 
navedenih u toj odredbi u više 
država članica, odabire jednu 
od tih država članica u kojoj će 
ispuniti zahtjeve za 
izvješćivanje navedene u ovom 
odjeljku. Takav operater 
platforme koji izvješćuje 
priopćuje nadležnom tijelu 
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odabrane države članice 
informacije iz stavka B ovog 
odjeljka u pogledu razdoblja o 
kojem se izvješćuje, kako je 
utvrđeno u skladu s 
odjeljkom IV. stavkom E, 
najkasnije do 31. siječnja 
godine koja slijedi nakon 
kalendarske godine u kojoj se 
prodavatelja utvrdilo kao 
prodavatelja o kojem se 
izvješćuje. Ako postoji više 
operatera platformi koji 
izvješćuju, bilo koji od tih 
operatera platformi koji 
izvješćuju izuzima se od obveze 
izvješćivanja informacija ako 
ima dokaz, u skladu s 
nacionalnim pravom, da je o 
istim informacijama u drugoj 
državi članici izvijestio drugi 
operater platforme koji 
izvješćuje. 

3. Operater platforme koji 
izvješćuje u smislu odjeljka I. 
stavka A podstavka 4. točke (b) 
priopćuje nadležnom tijelu 
države članice u kojoj je 
registriran, kako je utvrđeno u 
skladu s odjeljkom IV. stavkom 
F podstavkom 1., najkasnije do 
31. siječnja godine koja slijedi 
nakon kalendarske godine u 
kojoj se prodavatelja utvrdilo 
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kao prodavatelja o kojem se 
izvješćuje, informacije 
navedene u stavku B ovog 
odjeljka u pogledu razdoblja o 
kojem se izvješćuje. 

4. Neovisno o stavku A podstavku 
3. ovog odjeljka, operater 
platforme koji izvješćuje u 
smislu odjeljka I. stavka A 
podstavka 4. točke (b) nije 
dužan dostaviti informacije 
navedene u stavku B ovog 
odjeljka u vezi s kvalificiranim 
relevantnim aktivnostima, koje 
su obuhvaćene važećim 
sporazumom između 
kvalificiranih nadležnih tijela, 
kojim se već predviđa 
automatska razmjena 
jednakovrijednih informacija s 
državom članicom o 
prodavateljima o kojima se 
izvješćuje koji su rezidenti u toj 
državi članici. 

5. Operater platforme koji 
izvješćuje dostavlja 
prodavatelju o kojem se 
izvješćuje informacije 
navedene u stavku B 
podstavcima 2. i 3. koje se na 
njega odnose, i to najkasnije do 
31. siječnja godine koja slijedi 
nakon kalendarske godine u 
kojoj se prodavatelja utvrdilo 
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kao prodavatelja o kojem se 
izvješćuje. 

6. Informacije o plaćenoj ili 
doznačenoj naknadi u 
fiducijarnoj valuti dostavljaju 
se u valuti u kojoj je naknada 
plaćena ili doznačena. Ako je 
plaćena ili doznačena u nekom 
drugom obliku koji nije 
fiducijarna valuta, naknada se 
prijavljuje u lokalnoj valuti koja 
je pretvorena ili se vrednuje na 
način koji dosljedno utvrđuje 
operater platforme koji 
izvješćuje. 

7. Informacije o naknadi i drugim 
iznosima dostavljaju se za 
tromjesečje razdoblja o kojem 
se izvješćuje u kojem je 
naknada plaćena ili doznačena. 

 

B Informacije koje treba dostaviti 

Svaki operater platforme koji 
izvješćuje dostavlja sljedeće 
informacije: 

1. ime, registrirano sjedište, PIB i, 
ako je to relevantno, 
individualni identifikacijski 
broj operatera platforme koji 
izvješćuje dodijeljen na temelju 
odjeljka IV. stavka F podstavka 
4. te poslovni naziv ili nazive 
platforme ili platformi u 
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pogledu kojih operater 
platforme koji izvješćuje 
dostavlja izvješće; 

2. za svakog prodavatelja o kojem 
se izvješćuje koji je obavljao 
relevantnu aktivnost, osim 
iznajmljivanja nekretnina: 

(a) informacijske stavke čije se 
prikupljanje zahtijeva na 
temelju odjeljka II. stavka B; 

(b) oznaku financijskog računa, 
u mjeri u kojoj je dostupna 
operateru platforme koji 
izvješćuje i nadležno tijelo 
države članice čiji je 
prodavatelj o kojem se 
izvješćuje rezident u smislu 
odjeljka II. stavka D nije 
objavilo da ne namjerava u 
tu svrhu rabiti oznaku 
financijskog računa; 

(c) ako se razlikuje od imena 
prodavatelja o kojem se 
izvješćuje, uz 
identifikacijsku oznaku 
financijskog računa, ime 
imatelja financijskog računa 
na koji se uplaćuje ili 
doznačuje naknada, u mjeri 
u kojoj je dostupno 
operateru platforme koji 
izvješćuje te sve druge 
informacije za financijsku 
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identifikaciju dostupne 
operateru platforme koji 
izvješćuje u pogledu tog 
imatelja računa; 

(d) svaku državu članicu čiji je 
prodavatelj o kojem se 
izvješćuje rezident za 
potrebe ove Direktive kako 
je utvrđeno na temelju 
odjeljka II. stavka D; 

(e) ukupno plaćenu ili 
doznačenu naknadu tijekom 
svakog tromjesečja 
razdoblja o kojem se 
izvješćuje i broj relevantnih 
aktivnosti u vezi s kojima je 
ta naknada plaćena ili 
doznačena; 

(f) sve pristojbe, provizije ili 
poreze koje je operater 
platforme koji izvješćuje 
obustavio ili naplatio tijekom 
svakog tromjesečja razdoblja 
o kojem se izvješćuje; 

 

3. za svakog prodavatelja o kojem 
se izvješćuje koji je obavljao 
relevantnu aktivnost koja 
uključuje iznajmljivanje 
nekretnina: 

(a) informacijske stavke čije se 
prikupljanje zahtijeva na 
temelju odjeljka II. stavka B; 
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(b) oznaku financijskog računa, 
u mjeri u kojoj je dostupna 
operateru platforme koji 
izvješćuje i nadležno tijelo 
države članice čiji je 
prodavatelj o kojem se 
izvješćuje rezident u smislu 
odjeljka II. stavka D nije 
objavilo da ne namjerava u 
tu svrhu rabiti oznaku 
financijskog računa; 

(c) ako se razlikuje od imena 
prodavatelja o kojem se 
izvješćuje, uz 
identifikacijsku oznaku 
financijskog računa, ime 
imatelja financijskog računa 
na koji se uplaćuje ili 
doznačuje naknada, u mjeri 
u kojoj je dostupno 
operateru platforme koji 
izvješćuje te sve druge 
informacije za financijsku 
identifikaciju dostupne 
operateru platforme koji 
izvješćuje u pogledu imatelja 
računa; 

(d) svaku državu članicu čiji je 
prodavatelj o kojem se 
izvješćuje rezident za 
potrebe ove Direktive kako 
je utvrđeno na temelju 
odjeljka II. stavka D; 
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(e) adresu svake oglašene 
nekretnine, utvrđene na 
osnovi postupaka navedenih 
u odjeljku II. stavku E, i 
odgovarajuće brojeve 
katastarskih čestica ili 
njihov ekvivalent na temelju 
nacionalnog prava države 
članice u kojoj se nalaze, ako 
su dostupni; 

(f) ukupno plaćenu ili 
doznačenu naknadu tijekom 
svakog tromjesečja razdoblja 
o kojem se izvješćuje i broj 
relevantnih aktivnosti 
pruženih u vezi sa svakom 
oglašenom nekretninom; 

(g) sve pristojbe, provizije ili 
poreze koje je operater 
platforme koji izvješćuje 
zadržao tijekom svakog 
tromjesečja razdoblja o 
kojem se izvješćuje; 

(h) ako je dostupno, broj dana 
tijekom kojih je bila 
iznajmljena svaka oglašena 
nekretnina tijekom 
razdoblja o kojem se 
izvješćuje i vrsta svake 
oglašene nekretnine. 

  

ODJELJAK IV. 
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DJELOTVORNA PROVEDBA 

Na temelju članka 8.ac, države 
članice uspostavljaju pravila i 
administrativne postupke za 
osiguravanje djelotvorne 
provedbe postupaka dubinske 
analize i zahtjeva za izvješćivanje 
te usklađenosti s njima, kako je 
navedeno u odjeljcima II. i III. ovog 
Priloga. 

A Pravila za izvršenje zahtjeva u 
pogledu prikupljanja i provjere 
propisanih u odjeljku II. 

1. Države članice poduzimaju 
potrebne mjere kako bi od 
operatera platformi koji 
izvješćuju zahtijevale izvršenje 
zahtjevâ u pogledu prikupljanja 
i provjere na temelju 
odjeljka II. u odnosu na njihove 
prodavatelje. 

2. Ako prodavatelj ne dostavi 
informacije koje se zahtijevaju 
na temelju odjeljka II. ni nakon 
dva podsjetnika koje je 
operater platforme koji 
izvješćuje uputio nakon što je 
prodavatelju dostavio početni 
zahtjev, ali ne prije isteka 60 
dana, operater platforme koji 
izvješćuje zatvara 
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prodavateljev račun i 
onemogućuje njegovu ponovnu 
registraciju na platformi ili 
zadržava plaćanje naknade 
prodavatelju dok god 
prodavatelj ne dostavi tražene 
informacije. 

 

B Pravila prema kojima se od 
operatera platformi koji 
izvješćuju zahtijeva vođenje 
evidencije o poduzetim koracima 
i svim informacijama na temelju 
kojih se provode postupci 
dubinske analize i zahtjevi za 
izvješćivanje, te primjerene 
mjere za dobivanje tih evidencija 

1. Države članice poduzimaju 
potrebne mjere kako bi od 
operatera platformi koji 
izvješćuju zahtijevale vođenje 
evidencije o poduzetim 
koracima i svim informacijama 
na temelju kojih se provode 
postupci dubinske analize i 
zahtjevi za izvješćivanje 
navedeni u odjeljcima II. i III. 
Takva evidencija mora biti 
dostupna tijekom dostatno 
dugog razdoblja i u svakom 
slučaju najmanje 5 godina, a 
najviše 10 godina nakon isteka 
dotičnog razdoblja o kojem se 
izvješćuje. 
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2. Države članice poduzimaju 
potrebne mjere, uključujući 
mogućnost upućivanja naloga 
za izvješćivanje operaterima 
platformi koji izvješćuju, radi 
osiguravanja dostave svih 
potrebnih informacija 
nadležnom tijelu kako bi se ono 
moglo uskladiti s obvezom 
priopćavanja informacija u 
skladu s člankom 8.ac 
stavkom 2. 

 

C Administrativni postupci za 
provjeru usklađenosti operatera 
platformi koji izvješćuju s 
postupcima dubinske analize i 
zahtjevima za izvješćivanje 

Države članice propisuju 
administrativne postupke za 
provjeru usklađenosti operatera 
platformi koji izvješćuju s 
postupcima dubinske analize i 
zahtjevima za izvješćivanje 
navedenima u odjeljcima II. i III. 

D Administrativni postupci za 
daljnje djelovanje u vezi s 
operaterom platforme koji 
izvješćuje u slučaju dostavljanja 
nepotpunih ili netočnih 
informacija 

Države članice propisuju 
postupke za daljnje djelovanje u 
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vezi s operaterima platformi koji 
izvješćuju u slučaju dostavljanja 
nepotpunih ili netočnih 
informacija. 

E Administrativni postupak za 
odabir jedne države članice u 
kojoj treba podnositi izvješće 

Ako operater platforme koji 
izvješćuje u smislu odjeljka I. 
stavka A podstavka 4. točke (a) 
ispunjava bilo koji od navedenih 
uvjeta u više država članica, on 
odabire jednu od tih država 
članica za ispunjavanje zahtjevâ 
za izvješćivanje na temelju 
odjeljka III. Operater platforme 
koji izvješćuje obavješćuje sva 
nadležna tijela tih država članica 
o svojem odabiru. 

F Administrativni postupak za 
jedinstvenu registraciju 
operatera platforme koji 
izvješćuje 

1. Operater platforme koji 
izvješćuje u smislu odjeljka I. 
stavka A podstavka 4. točke (b) 
ovog Priloga registrira se kod 
nadležnog tijela bilo koje 
države članice na temelju 
članka 8.ac stavka 4., kada 
započinje obavljati aktivnost 
operatera platforme. 
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2. Operater platforme koji 
izvješćuje priopćuje državi 
članici jedinstvene registracije 
sljedeće informacije: 

(a) ime; 
(b) poštansku adresu; 
(c) elektroničke adrese, 

uključujući adrese 
internetskih stranica; 

(d) svaki PIB koji je izdan 
operateru platforme koji 
izvješćuje; 

(e) izjavu s informacijama o 
identifikaciji tog operatera 
platforme koji izvješćuje za 
potrebe PDV-a unutar Unije, 
na temelju glave XII. 
poglavlja 6. odjeljaka 2. i 3. 
Direktive Vijeća 
2006/112/EZ (*1); 

(f) države članice u kojima su 
prodavatelji o kojima se 
izvješćuje rezidenti u smislu 
odjeljka II. stavka D. 

 

3. Operater platforme koji 
izvješćuje obavješćuje državu 
članicu jedinstvene registracije 
o bilo kojim promjenama 
informacija dostavljenih na 
temelju stavka F podstavka 2. 

4. Država članica jedinstvene 
registracije dodjeljuje 
operateru platforme koji 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0514&from=HR#ntr*1-L_2021104HR.01001802-E0001
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izvješćuje individualni 
identifikacijski broj o kojem 
elektroničkim putem 
obavješćuje nadležna tijela svih 
država članica. 

5. Država članica jedinstvene 
registracije zahtijeva od 
Komisije da operatera 
platforme koji izvješćuje briše 
iz središnjeg registra u 
sljedećim slučajevima: 

(a) operater platforme 
obavješćuje državu članicu 
da više ne obavlja bilo kakvu 
aktivnost operatera 
platforme; 

(b) ako nije dostavljena 
obavijest na temelju točke 
(a), postoje razlozi za 
pretpostavku da je operater 
platforme prestao obavljati 
svoju aktivnost; 

(c) operater platforme više ne 
ispunjava uvjete propisane u 
odjeljku I. stavku A 
podstavku 4. točki (b); 

(d) država članica opozvala je 
registraciju kod svojeg 
nadležnog tijela na temelju 
stavka F podstavka 7. 

 

6. Svaka država članica odmah 
obavješćuje Komisiju o svakom 
operateru platforme u smislu 
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odjeljka I. stavka A podstavka 4. 
točke (b) koji započinje 
obavljati aktivnost operatera 
platforme iako se nije 
registrirao na temelju ovog 
stavka. 

Ako se operater platforme koji 
izvješćuje ne uskladi s obvezom 
registracije ili ako je njegova 
registracija opozvana u skladu 
sa stavkom F podstavkom 7. 
ovog odjeljka, države članice, 
ne dovodeći u pitanje 
članak 25.a, poduzimaju 
učinkovite, razmjerne i 
odvraćajuće mjere kako bi se 
osigurala usklađenost unutar 
njihove jurisdikcije. Izbor 
takvih mjera ostaje diskrecijsko 
pravo država članica. Države 
članice ujedno nastoje 
koordinirati svoja djelovanja 
usmjerena na osiguravanje 
usklađenosti, uključujući, kao 
krajnju mjeru, sprečavanje 
operatera platforme koji 
izvješćuje da djeluje unutar 
Unije. 

7. Ako se operater platforme koji 
izvješćuje ne uskladi s obvezom 
izvješćivanja u skladu s 
odjeljkom III. stavkom A. 
podstavkom 3. ovog Priloga 
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nakon dva podsjetnika koji je 
uputila država članica 
jedinstvene registracije, država 
članica, ne dovodeći u pitanje 
članak 25.a, poduzima potrebne 
mjere za opoziv registracije 
operatera platforme koji 
izvješćuje izdane na temelju 
članka 8.ac stavka 4. 
Registracija se opoziva 
najkasnije nakon isteka 90 
dana, ali ne prije isteka 30 dana 
nakon drugog podsjetnika. 

 

 

(*1)  Direktiva Vijeća 
2006/112/EZ od 28. studenoga 
2006. o zajedničkom sustavu 
poreza na dodanu vrijednost (SL 
L 347, 11.12.2006., str. 1.).” 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0514&from=HR#ntc*1-L_2021104HR.01001802-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/AUTO/?uri=OJ:L:2006:347:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/AUTO/?uri=OJ:L:2006:347:TOC
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