
PRIJEDLOG   

 

Na temelju članka 40. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih 

ugovora (Narodne novine, broj 28/96), a u vezi s člankom 57. podstavkom (b) Bečke 

konvencije o pravu međunarodnih ugovora (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 

16/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ 2017. godine donijela  

 

 

O D L U K U  

 

o davanju suglasnosti za sporazumni prestanak primjene Konvencije 

 između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske  

o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata  

 

 

I.  

 

Daje se suglasnost za sporazumni prestanak primjene Konvencije između Kraljevine 

Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija 

o dohotku od štednje u obliku isplata kamata (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 

3/14), sklopljene u Zagrebu 3. lipnja 2013. godine i u Willemstadu 27. lipnja 2013. godine, u 

obliku razmjene pisama, i koja je stupila na snagu 30. lipnja 2014. godine, od 1. siječnja 2017. 

godine do njezinog okončanja u skladu s odredbama Konvencije.  

 

II.  

 

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da, u ime Republike Hrvatske, 

razmjenom nota, sklopi dogovor kojim se u odnosima Republike Hrvatske i Kraljevine 

Nizozemske izražava obostrani pristanak za prestanak primjene Konvencije iz točke I. ove 

Odluke od 1. siječnja 2017. godine do njezinog okončanja u skladu s odredbama Konvencije 

iz točke I. ove Odluke.  

 

III.  

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

 

 

    

                                                       PREDSJEDNIK 

 

       mr. sc. Andrej Plenković 

Zagreb,                         

 

 

  



O B R A Z L O Ž E N J E  

 

Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike 

Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata 

potpisana je u Zagrebu 3. lipnja 2013. godine i u Willemstadu 27. lipnja 2013. godine, te je 

stupila na snagu 30. lipnja 2014. godine. Cilj sklapanja Konvencije je bila provedba Direktive  

Vijeća 2003/48/EZ od 3. lipnja 2003. o oporezivanju dohotka od kamate na štednju.  

 

Donošenjem Direktive Vijeća 2015/2060 od 10. studenog 2015. o stavljanju izvan 

snage Direktive 2003/48/EZ o oporezivanju dohotka od kamate na štednju ispunili su se uvjeti 

za prestanak primjene same Konvencije. Informacije o dohotku od štednje u obliku isplate 

kamata koje su se razmjenjivale prema Konvenciji nastaviti će se razmjenjivati putem 

globalnog standarda za automatsku razmjenu informacija („CRS“) od 1. siječnja 2017. 

godine, a pravni temelj za takvu razmjenu bit će Konvencija o uzajamnoj administrativnoj 

pomoći u poreznim stvarima, kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom kojim se mijenja i 

dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima zajedno s 

Mnogostranim sporazumom nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o 

financijskim računima.   

 

Budući da unutarnji postupci za okončanje navedene Konvencije u Republici 

Hrvatskoj i Kraljevini Nizozemskoj nisu dovršeni, a kako bi se omogućio prestanak primjene 

od 1. siječnja 2017., potrebno je provesti postupak za sporazumni prestanak (suspenziju) 

primjene Konvencije do okončanja formalnog postupka prestanka Konvencije u skladu s 

njezinim odredbama. 

 

Odlukom se daje suglasnost za sporazumni prestanak primjene Konvencije između 

Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni 

informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, s retroaktivnim učinkom od 1. 

siječnja 2017., a sukladno prijedlogu Kraljevine Nizozemske, iznesenom u noti 

Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske u Zagrebu broj ZAG-202/2016, o prestanku primjene 

predmetne Konvencije u odnosu na Curaçao s datumom 1. siječnja 2017. 

 

 

  


