
 

Aktualnosti o obveznom 
izvješćivanju „posrednika“ 
i uloga poreznih savjetnika

u sudskim postupcima

23. 9. 2019.
Hotel Sheraton, Zagreb

O SIMPOZIJU 
2. Hrvatski porezni simpozij HKPS organizira dana 23.9.2019. na 
temu „AKTUALNOSTI O OBVEZNOM IZVJEŠĆIVANJU „POSREDNIKA“ I 
ULOGA POREZNIH SVJETNIKA U SUDSKIM POSTUPCIMA“. Namijenjen 
je, ne samo poreznim savjetnicima, već i revizorima,  računovođama, 
odvjetnicima i svim dionicima porezno dužničkog odnosa, te podu-
zetnicima koji očekuju veću porezno-pravnu sigurnost.
Uz uvodne govore i kratak osvrt na najavljene izmjene poreznih pro-
pisa u IV. krugu porezne reforme, radni dio simpozija podijeljen u 
dva tematska dijela: 
1. „Utjecaj Direktive 2018/822/EU (DAC 6) na izmijenjene obveze 
izvješćivanja “posrednika”  i 
2. „Uloga poreznih savjetnika u upravnom sporu i inicijative za 
promjene ZUS-a.“. 
U 1. dijelu, izlaganjima i panelom, željela se potaknuti rasprava o 
administrativnim novostima kroz utjecaj Direktive 2018/822/EU 
od 25. svibnja 2018. (DAC 6) kojom se mijenja Direktiva 2011/16/
EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u područ-
ju oporezivanja u odnosu na prekogranične potencijalne agresivne 
porezne aranžmane. Posebno jer se njome  značajno proširuje krug 
obveznika izvješćivanja - „posrednika“ – na odvjetnike, porezne sa-
vjetnike, revizore, računovođe, ali i same poduzetnike od 1.7.2020., 
čak i retrogradno!   
U 2. dijelu govoriti će se o poreznom sporu s aspekta važnosti uloge 
stručnjaka kao što su porezni savjetnici, te njihovim ovlastima sudje-
lovanja u poreznom upravnom sporu, vještačenju, kako je to sada 
uređeno OPZ-om i Zakonom o poreznom savjetništvu i Zakonom o 
upravnim sporovima, a o čemu se do sada malo raspravljalo u struč-
noj javnosti. 
Izlaganjima i panelom otvara se raspravom o tome, ali i o ovlastima 
zastupanja poreznih savjetnika u poreznim sporu, kroz činjenicu da 
zastupaju porezne obveznike u poreznim postupcima, te utjecaj na 
dužinu trajanja sudskih postupaka, troškova za poduzetnike i prava 
poduzetnika na brzo suđenje. 
Nadamo se da će izlaganja i paneli zaokupiti vašu pozornost, kako bi 
svojim sudjelovanjem i pitanjima doprinijeli preciziranju zaključaka 
i inicijativa skupa. 

Mr.sc. Damir Brajković, predsjednik HKPS

PANEL I. - Utjecaj Direktive 2018/822/EU (DAC 6) na 
izmijenjene obveze izvješćivanja “posrednika”  

Porezni savjetnici, odvjetnici, revizori, računovođe, poslovni 
savjetnici i porezni obveznici dolazi nam novo administrativ-
no opterećenje.

Dana 25. svibnja 2018. godine usvojena je šesta izmjena Direktive Vi-
jeća o administrativnoj suradnji na području oporezivanja (DAC) pod 
nazivom Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 o izmjeni Direktive 2011/16/EU 
u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području opo-
rezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane (u nastavku: DAC 6). 
Države članice trebaju implementirati DAC 6 u svoja zakonodavstva 
do kraja prosinca 2019. godine. 
Prve obveze izvješćivanja u skladu s DAC 6 su od 1. srpnja 2020. go-
dine, ali s retroaktivnom primjenom od dana usvajanja Direktive. 
To znači da i prije implementacije u hrvatsko zakonodavstvo u vidu 
izmjena i dopuna Zakona o administrativnoj suradnji u području 
poreza, svi posrednici i porezni obveznici moraju voditi evidenciju o 
potrebnim podacima za izvješćivanje.
Ako kao porezni obveznik planirate ili provodite prekogranični 
aranžman ili kao posrednik savjetujete poreznog obveznika oko 
prekograničnog aranžmana morate znati: trebate li obavijestiti Po-
reznu upravu o takvom aranžmanu i tko je u obvezi podnijeti pri-
javu, možete li primijeniti kao posrednik propisano izuzeće ili ne, 
zadovoljava li vaš aranžman navedene karakteristike u Prilogu IV 
DAC 6 ili ne? 
Pridružite nam se na 2. hrvatskom poreznom simpoziju i saznajte 
odgovore. 

Uvodničar I. dijela i panela I.
Doc.dr.sc. Vlasta Roška, potpredsjednica  HKPS

PANEL II. - Uloga poreznih savjetnika u upravnom sporu i 
inicijative za promjene ZUS-a 

Upravni sporovi pojavljuju se i u porezni stvarima. Kako se zapravo 
radi o završnoj fazi često dugotrajnog procesa pitanje koje se logično 
nameće je uključivanje svih sudionika prethodnih fazi u taj, završni, 
dio. Ovo otvara raspravu o ulozi poreznih savjetnika u upravnom 
sporu. Postojeća regulativa oprečna je. Dodamo li tome i presudu 
Ustavnog suda, praktično dolazimo do neriješenog problema i mr-
tvog slova na papiru.
Trebaju li porezni savjetnici sudjelovati u upravnim sporovima i na 
koji način raspravljat će se na ovom panelu. Koje su prednosti i nedo-
statci ove mogućnosti i kakav je pogled na ovo iz različitih aspekata, 
razgovarat će znanstvenici i praktičari, a sve s ciljem pokušaja da se 
iznjedri adekvatan prijedlog rješenja navedenog problema.

Uvodničar II. dijela i panela II.
Dr.sc. Ivan Čevizović, potpredsjednik HKPS



Program simpozija

9.00 - 9.30    
Registracija sudionika

9.30 - 10.15  
Otvaranje i pozdravni govori
• mr.sc. Damir Brajković, predsjednik HKPS
• dr.sc. Zdravko Marić, ministar financija
• Božidar Kutleša, ravnatelj Porezne uprave
 
I dio 

10.15 - 11.15

Utjecaj Direktive 2018/822/EU (DAC 6) 
na izmijenjene obveze izvješćivanja 
“posrednika”   
Uvodna izlaganja:
• doc.dr.sc. Nevia Čičin-Šain 
– Što donosi nova izmijenjena direktiva DAC 6 za   
 “posrednike” 
• mr.sc. Marijana Vuraić-Kudeljan, zamj. ravnatelja PU 
– Prijedlozi izmjena zakona o administrativnoj suradnji  
 na području poreza i OPZ-a 

(VODITELJ PANELA – doc.dr.sc. Vlasta Roška, potpred-
sjednica HKPS)
11.15 - 12.00
PANEL I. – rasprava 30 min, pitanja 15 min
• doc.dr.sc. Nevia Čičin-Šain, Institute for Austrian and  
 International Tax Law, Wirtschaftsuniversität, Wien
• mr.sc. Marijana Vuraić-Kudeljan, MF, zamjenica   
 ravnatelja PU
• mr.sc. Bojan Huzanić, porezni savjetnik    
• Vlatko Jelčić, porezni savjetnik
• mr.sc. Darko Augustinović, porezni savjetnik

12.00 - 13.00 
pauza za kavu i ručak

II dio  

13.00 – 13.45 

Uloga poreznih savjetnika u upravnom 
sporu i inicijative za promjene ZUS-a     

Uvodna izlaganja:
• prof.dr.sc. Marko Šikić: 
 Tumačenje uloge poreznih savjetnika u upravnom sporu -   
 ZUS
• prof.dr.sc. Nataša Žunić-Kovačević: 
 Uloga poreznih savjetnika u upravnom sporu prema OPZ-u   
 i Zakonu o poreznom savjetništvu
 
(VODITELJ PANELA – dr.sc. Ivan Čevizović, potpredsjednik 
HKPS)
13.45 - 14.30 
PANEL II. – rasprava 30 min, pitanja 15 min
• prof.dr.sc. Marko Šikić, Pravni fakultet Zagreb
• prof.dr.sc. Nataša Žunić-Kovačević, Pravni fakultet Rijeka
• mr.sc. Damir Brajković, porezni savjetnik, 
 predsjednik HKPS 
• Renata Kalčić, MF Porezna uprava, 
 pomoćnica ravnatelja PU
• mr.sc. Hrvoje Zgombić, porezni savjetnik

14.30 – 15.30  
iznošenje zaključaka i zatvaranje simpozija

   

Cijena je 1.000,00 kn po osobi (uključeno u cijenu: 
radni materijali, kava i ručak u pauzi, te časopis 
Porezno savjetništvo). 

Popusti:
-10% popust namijenjen za sudionike koji se prijave i 

plate naknadu do 10.9.2019. 

-25% popust za članove CFE Tax Advisors Europe, na-

stavno osoblje sveučilišta i učilišta, sudionike edukaci-

ja za ispite poreznih savjetnika HKPS-a, te za drugog i 

svakog slijedećeg sudionika iste tvrtke ili institucije

-50% popust za članove HKPS  

Međusobni popusti se isključuju.

Uplate na broj transakcijskog računa HKPS:

HR75 2340 0091 1105 2947 2
kod Privredne banke Zagreb

Mogućnost prijave putem prijavnice na 

www.hkps.hr/2-hrvatski-porezni-simpozij/ 

od 23.8.2019. godine.


