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SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA

4.3.1968.

31968R0260

L 56/8

UREDBA VIJEĆA (EEZ, EURATOM, EZUČ) br. 260/68
od 29. veljače 1968.
o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica
VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

— primatelji naknade u slučaju prestanka radnog odnosa koja
je predviđena u članku 5. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom,
EZUČ) br. 259/68 (1).

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju jedinstvenog Vijeća i
jedinstvene Komisije Europskih zajednica;

uzimajući u obzir Protokol o povlasticama i imunitetima Europ
skih zajednica, a posebno njegov članak 13.;

uzimajući u obzir prijedlog Komisije;

budući da je potrebno utvrditi uvjete i postupak kojim plaće,
nadnice i prihodi dužnosnika i ostalih službenika Zajednica, te
osoba na koje se također primjenjuje članak 13. Protokola o
povlasticama i imunitetima, podliježu porezu koji je utvrđen tim
člankom,

Članak 3.
1.
Porez se plaća svaki mjesec na plaće, nadnice i prihode
koje Zajednice plaćaju svakom poreznom obvezniku.

2.
Međutim, isplate i naknade, bili to paušalni iznosi ili ne,
koje predstavljaju naknadu za troškove nastale tijekom obav
ljanja službenih dužnosti, isključuju se iz osnovnog oporezivog
iznosa.

3.
Obiteljska naknada i socijalna davanja koji su dolje nave
deni odbijaju se od osnovnog oporezivog iznosa:

(a) obiteljske naknade:
— naknada za nositelja kućanstva,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

— naknada za uzdržavano dijete,
— naknada za obrazovanje,
Članak 1.

Porez na plaće, nadnice i prihode koje Zajednice plaćaju svojim
dužnosnicima i drugim službenicima, kako je navedeno u
članku 13. prvom stavku Protokola o povlasticama i imunite
tima Europskih zajednica, određuje se pod uvjetima i naplaćuje
u skladu s postupkom koji je utvrđen ovom Uredbom.

— naknada za rođenje djeteta;

(b) socijalna pomoć;

(c) naknade isplaćene zbog profesionalnog oboljenja ili nesreće;
Članak 2.
Porezu podliježu:

— osobe na koje se primjenjuje Pravilnik o osoblju za dužno
snike ili Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Zajednice,
uključujući primatelje naknade predviđene u slučaju premje
štaja u interesu službe, osim lokalnog osoblja,

— primatelji starosnih mirovina, invalidskih mirovina i miro
vina za nadživjele osobe koje isplaćuju Zajednice,

(d) onaj dio bilo koje isplate koji predstavlja obiteljske naknade.

Odbijeni iznos izračunava se, prema potrebi, vodeći računa o
odredbama članka 5.

4.
Podložno odredbama članka 5., iznos koji je dobiven
primjenom prethodnih odredaba smanjuje se za 10 % za profe
sionalne i osobne troškove.
(1) SL L 56, 4.3.1968., str 1.
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Dodatno smanjenje jednako dvostrukom iznosu naknade za
uzdržavano dijete ostvaruje se za svako uzdržavano dijete
poreznog obveznika kao i za svaku osobu koju se smatra
uzdržavanim djetetom u smislu članka 2. stavka 4. Priloga
VII. Pravilniku o osoblju.
5.
Odbici od primitaka od rada poreznih obveznika na
osnovi mirovine ili socijalne sigurnosti odbijaju se od osnovnog
oporezivog iznosa.

8%
10 %

na iznose između
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Članak 4.

Porez se obračunava, podložno odredbama članka 5., na opore
zivi iznos dobiven primjenom članka 3. pri čemu se zanemaruje
svaki iznos koji ne prelazi 803 Bfrs, uz primjenu stope od:

803 i 14 178 Bfrs;

na iznose između 14 179 i 19 528 Bfrs;

12,50 % na iznose između 19 529 i 22 380 Bfrs;
15 %

na iznose između 22 381 i 25 413 Bfrs;

17,50 % na iznose između 25 414 i 28 265 Bfrs;
20 %

na iznose između 28 266 i 31 030 Bfrs;

22,50 % na iznose između 31 031 i 33 883 Bfrs;
25 %

na iznose između 33 884 i 36 648 Bfrs;

27,50 % na iznose između 36 649 i 39 500 Bfrs;
30 %

na iznose između 39 501 i 42 265 Bfrs;

32,50 % na iznose između 42 266 i 45 118 Bfrs;
35 %

na iznose između 45 119 i 47 883 Bfrs;

40 %

na iznose između 47 884 i 50 735 Bfrs;

45 %

na iznose iznad

Članak 5.
Kada plaće, nadnice i prihodi podliježu korektivnom faktoru:
— iznos svakog elementa uključenog u obračun poreza, osim
odbitaka ostvarenih od primitaka od rada poreznih obvez
nika na osnovi mirovine ili socijalne sigurnosti, radi
primjene ove Uredbe dobiva se primjenom korektivnog
faktora na iznos tog elementa kako je obračunan prije
primjene bilo kojeg korektivnog faktora na primitke od
rada,
— iznos smanjenja spomenutih u članku 3. stavku 4. dobiva se
primjenom korektivnog faktora na iznos smanjenja kako su
obračunana prije primjene bilo kojeg korektivnog faktora na
primitke od rada,
— iznosi dohotka prikazani u članku 4. podliježu korektivnom
faktoru.
Članak 6.
1.

Odstupajući od odredbi članaka 3. i 4.:

(a) iznosi plaćeni
— kao naknada za prekovremeni rad,
— za posebno težak rad,

50 735 Bfrs.

— za izvanredne usluge,
— za patentirane izume,
razrezuju se po poreznoj stopi koja je u mjesecu koji pret
hodi isplati bila primijenjena na najviši oporezivi iznos
primitaka od rada dužnosnika;
(b) isplate izvršene zbog prestanka radnog odnosa oporezuju se,
nakon primjene smanjenja utvrđenih člankom 3. stavkom
4., po stopi u visini dvije trećine omjera u vrijeme posljednje
isplate plaće između:
— iznosa plativog poreza, i
— osnovnog oporezivog iznosa utvrđenog u članku 3.
2.
Primjena ove Uredbe ne smije prouzročiti smanjenje plaća,
nadnica i prihoda bilo koje vrste koje isplaćuju Zajednice na
iznos manji od iznosa za minimalne troškove života kako je
određeno člankom 6. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju za
dužnosnike Zajednica.
Članak 7.
Kada oporeziva isplata pokriva razdoblje manje od mjesec dana,
stopa poreza je ona koja je primjenjiva na odgovarajuću
mjesečnu isplatu.
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Kada oporeziva isplata pokriva razdoblje dulje od mjesec dana,
porez se obračunava kao da je isplata jednakomjerno razdije
ljena na mjesece na koje se odnosi.
Korektivne isplate koje se ne odnose na mjesec tijekom kojeg su
isplaćene podliježu porezu kojemu bi podlijegale da su isplaćene
u normalno vrijeme.
Članak 8.
Porez se naplaćuje odbitkom na izvoru. Iznos se zaokružuje na
nižu jedinicu.
Članak 9.
Primici poreza unose se kao prihod u proračune Zajednica.
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— na suce, nezavisne odvjetnike, tajnika i pomoćne izvjestitelje
Suda,
— na članove Revizorskog odbora.
Članak 12.
Ova se Uredba primjenjuje na članove tijela Europske investi
cijske banke kao i na članove njezinog osoblja te primatelje
mirovina koje isplaćuje, a koji su uključeni u kategorije koje
je odredilo Vijeće primjenom članka 16. prvog stavka Protokola
o povlasticama i imunitetima u pogledu plaća, nadnica i prihoda
te invalidskih mirovina, starosnih mirovina i mirovina za nadži
vjele osobe koje isplaćuje Banka.

Članak 10.

Članak 13.

Upravljačka tijela institucija Zajednica surađuju za potrebe
primjene ove Uredbe na jedinstven način.

Naknada i isplate iz članka 13. Uredbe br. 32 (EEZ), br. 12
(EZAE) (1) oslobođene su poreza.

Vijeće, djelujući na prijedlog Komisije, donosi sve odredbe
potrebne za primjenu ove Uredbe.

Članak 14.
Uredba br. 32 (EEZ), br. 12 (EZAE) stavlja se izvan snage.

Članak 11.
Ova se Uredba također primjenjuje:
— na članove Komisije,

Članak 15.
Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u
Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. veljače 1968.
Za Vijeće
Predsjednik
M. COUVE de MURVILLE

(1) SL 45,14.6.1962., str. 1461/62.

