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SPLOŠNA DAVČNA POLITIKA

Davčna suverenost sodi med temeljne suverene pravice držav članic EU, ki so na tem
področju na Unijo prenesle omejene pristojnosti. Davčni predpisi na ravni EU se razvijajo
v smeri nemotenega delovanja enotnega trga, pri tem pa je bilo posredno obdavčenje
obravnavano prej in bolj poglobljeno kot neposredno obdavčenje. Poleg tega EU zaostruje
boj proti davčni utaji in izogibanju davkom, ki ogrožata pošteno konkurenco in povzročata
večje izpade davčnih prihodkov. V skladu s Pogodbo morajo države članice soglasno sprejeti
davčne ukrepe. Na davčno politiko močno vpliva sodna praksa Sodišča Evropske unije,
Evropski parlament pa ima samo pravico posvetovanja v zvezi s tem, razen pri proračunskih
zadevah, kjer ima skupaj s Svetom kot proračunski organ pristojnosti odločanja.

PRAVNA PODLAGA

Poglavje o davčnih predpisih v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) (členi 110–113),
ki se nanaša na harmonizacijo zakonodaje o prometnem davku, trošarinah in drugih oblikah
posrednega obdavčenja; poglavje o približevanju zakonodaje (členi 114–118 PDEU), ki pokriva
davke, ki posredno vplivajo na vzpostavitev notranjega trga, pri čemer fiskalni predpisi niso
predmet rednega zakonodajnega postopka. drugi predpisi, ki so pomembni z vidika davčne
politike in ki se nanašajo na prosti pretok oseb, storitev in kapitala (členi 45–66 PDEU), okolje
(členi 191–192 PDEU) in konkurenco (členi 107–109 PDEU).
Pri davčnih zadevah se lahko izvaja okrepljeno sodelovanje (členi 326–334 PDEU). Za
sprejemanje davčnih predpisov EU je najbolj značilno to, da Svet s soglasjem sprejme odločitev
glede predloga Komisije in se s Parlamentom samo posvetuje. Predpisi, ki se sprejmejo na
davčnem področju, vključujejo direktive o približevanju nacionalnih predpisov in sklepe Sveta.
Neposredno obdavčenje se nanaša na davke na dohodek, premoženje in kapital tako fizičnih kot
pravnih oseb. Predpisi EU ne pokrivajo dohodnine (delovanje EU na tem področju temelji na
sodni praksi Sodišča Evropske unije). Delovanje EU na področju davka od dohodkov pravnih
oseb je bolj razvito, čeprav se nanaša zgolj na ukrepe, povezane z načeli enotnega trga. Posredno
obdavčenje pomeni davke, ki se ne odtegnejo od dohodkov ali premoženja. Vključuje davek
na dodano vrednost (DDV), trošarine, uvozne dajatve ter davke na energijo in druge okoljske
davke. Davčni predpisi na ravni EU se razvijajo v smeri nemotenega delovanja enotnega trga,
pri tem pa je bilo posredno obdavčenje obravnavano prej in bolj poglobljeno kot neposredno
obdavčenje.

CILJI

Strategija davčne politike EU je predstavljena v sporočilu Komisije z naslovom „Davčna
politika v Evropski uniji – prednostne naloge v prihodnjih letih“ (COM(2001)0260). Države
članice lahko same izberejo najustreznejši davčni sistem, ki pa mora biti v skladu s pravili EU. V
zvezi s tem so glavne prednostne naloge davčne politike EU odprava davčnih ovir za čezmejne
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gospodarske dejavnosti, boj proti škodljivi davčni konkurenci[1] in tesnejše sodelovanje med
davčnimi upravami pri opravljanju nadzora in preprečevanju goljufij. Z boljšo usklajenostjo
na davčnem področju bi zagotovili, da bi davčna politika držav članic podpirala širše politične
cilje EU, ki so bili nedavno določeni v strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in
vključujočo rast.

DOSEŽKI

V poročilih o dejavnostih na davčnem področju[2], ki jih objavi Komisija, so predstavljeni
dosežki EU in vprašanja s področja davkov, ki jih je treba še obravnavati. Najnovejše poročilo
(za leto 2013) zajema neposredno in posredno obdavčenje, izogibanje davkom in davčno utajo,
davčno usklajevanje, sklepe o davčni državni pomoči in postopke za ugotavljanje kršitev.
V sporočilu Komisije o odstranjevanju čezmejnih davčnih ovir za državljane EU
(COM(2010)0769) so naštete najresnejše težave na davčnem področju, s katerimi se srečujejo
državljani EU v čezmejnih primerih (npr. diskriminacija, dvojno obdavčenje, težave pri terjanju
povračila davka in pridobivanju informacij o davčnih predpisih v tujini). Usklajeno delovanje
na področju odpravljanja davčnih ovir in neučinkovitosti je bilo v določeni meri doseženo
na področju obdavčenja podjetij, DDV, trošarin in obdavčenja avtomobilov. Prav tako so
bili sprejeti ukrepi za boj proti izogibanju davkom z direktivo o prihrankih (2003/48/ES) in
direktivami, ki zagotavljajo medsebojno pomoč davčnih uprav. Komisija je postala bolj dejavna
tudi pri sodnem ukrepanju v primerih, ko nacionalni davčni predpisi ali prakse niso skladni s
Pogodbo.
Med pomembnimi političnimi pobudami na področju posrednega obdavčenja so: zelena knjiga
o prihodnosti DDV (COM(2010)0695), ki ji je sledilo sporočilo o reformi sistema DDV
(COM(2011)0851); predlog Direktive (COM(2011)0169) o reviziji direktive o obdavčitvi
energije (2003/96/ES), katere cilj je pametnejša obdavčitev energije v EU, in sporočilo
(COM(2011)0168); Direktiva 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene
infrastrukture za težka tovorna vozila; predlog Komisije o direktivi o obdavčitvi osebnih
avtomobilov (COM(2005)0261); Direktiva 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost ter številne posamezne ureditve za trošarine (npr. za alkohol, tobak in energijo).
Politična dejavnost na področju neposrednega obdavčenja se je osredotočala predvsem na
harmonizacijo obdavčenja podjetij prek Direktive 77/799/EGS o medsebojni pomoči pristojnih
organov, Direktive 76/308/EGS o pomoči pri izterjavi terjatev, Direktive 90/434/EGS o
združitvah, Direktive 90/435/EGS o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb, konvencije 90/436/
EGS o odpravi dvojnega obdavčenja, Direktive 2003/49/ES o obrestih in licenčninah in
predloga skupne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, v katerem so določena enotna
pravila za izračun obdavčljivega dobička za podjetja, ki poslujejo v EU (COM(2011)0121).
Med ukrepi glede obdavčitve posameznikov velja omeniti Direktivo 2003/48/ES o prihrankih
in sporočila o obdavčitvi dividend (COM(2003)0810) in odpravi davčnih ovir za čezmejno
zagotavljanje poklicnih pokojnin (COM(2001)0214), predlog o davku na finančne transakcije
(COM(2011)0594) in Direktivo 2008/7/ES o posrednih davkih na zbiranje kapitala. Sodišče
Evropske unije je izreklo veliko sodb o neposredni obdavčitvi državljanov EU.
Pomembno vprašanje, povezano z davčno politiko, v agendi EU je boj proti davčni utaji
in izogibanju davkom, ki je prednostna naloga Komisije[3]. Boj proti davčnim goljufijam in

[1]Glej poročilo skupine za kodeks ravnanja pri Svetu z dne 23. novembra 1999 za svet ECOFIN o kodeksu ravnanja
(obdavčitev podjetij) (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm
[3]Glej pismo z dne 12. novembra 2014, ki sta ga predsednik Komisije Jean-Claude Juncker in njen podpredsednik
Frans Timmermans naslovila na predsednika Sveta in Parlamenta.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
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davčni utaji se nanaša tako na neposredno obdavčenje (zlasti z ukrepi za boj proti škodljivim
davčnim praksam) kot posredno obdavčenje (neplačani DDV). Zanaša se zlasti na izmenjavo
informacij. V EU se zaradi davčne utaje in izogibanja davkom vsako leto izgubi približno
bilijon EUR davčnih prihodkov, kar ogroža pošteno konkurenco in pomeni ogromen izpad
državnih prihodkov. V prizadevanju za boj proti davčnim goljufijam je Komisija sprejela
akcijski načrt (COM(2012)0722) in dve priporočili – o agresivnem davčnem načrtovanju
(C(2012)8806) in o spodbujanju dobrega upravljanja na davčnem področju (C(2012)8805). Ti
so sledili sporočilu iz junija 2012 o konkretnih načinih za okrepitev boja proti davčnim utajam
in izogibanju davkom (COM(2012)0351).
Maja 2013 je Svet sprejel sklepe o davčnih goljufijah in davčnih utajah[4], v katerih je poudaril,
da je treba sprejeti ukrepe tako na nacionalni ravni kot ravni EU in svetovni ravni, ter podprl
prizadevanja G8, G20 in OECD za samodejno izmenjavo informacij. Hkrati je razpravljal o
reviziji direktive o davkih na prihranke, s čimer želi razširiti njeno področje uporabe na vse vrste
dohodkov od prihrankov in varčevalne produkte, ki ustvarjajo obresti. 24. marca 2014 je Svet
sprejel direktivo o spremembi direktive EU o prihrankih (2003/48/ES). S spremenjeno direktivo
se bo razširilo področje uporabe veljavnih pravil, da bi z okrepitvijo pravil EU o izmenjavi
informacij o dohodku od prihrankov odpravili nekatere vrzeli in državam članicam omogočili
učinkovitejše preprečevanje davčne utaje in izogibanja davkom. Države članice bodo morale
sprejeti nacionalno zakonodajo, potrebno za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 2016.
Davčne vrzeli bi lahko odpravili tudi z zaostritvijo predpisov EU o davku od dohodkov
pravnih oseb glede agresivnega davčnega načrtovanja (posli oblikovanja transfernih cen,
plačila znotraj skupine), preprečevanjem škodljive konkurence na davčnem področju in
izboljšanjem skladnosti s predpisi na področju DDV. Te vrzeli se upoštevajo pri postopku
priprave zakonodaje EU. Med drugim je bil dosežen napredek na področju davčne obravnave
plačil znotraj skupine in obravnave poslov oblikovanja transfernih cen[5]. Uvedba skupne
konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb bi lahko odpravila številne priložnosti
za davčno načrtovanje in večino davčnih ovir, ki vplivajo na gospodarsko učinkovitost enotnega
trga. Pogajanja o predlogu so potekala tri leta, vendar brez napredka. Pričakuje pa se, da se bodo
zaradi pomislekov glede uporabe davčnih predpisov v korist multinacionalk ponovno oživila.
Izmenjava informacij na mednarodni ravni se izboljšuje. V dogovoru o predčasnem začetku
izvajanja novega globalnega standarda OECD za samodejno izmenjavo informacij, sklenjenem
29. oktobra 2014, je določeno, da bodo podpisnice (50 držav, vključno z 28 državami
članicami EU) začele izmenjavati informacije, ki jih bodo zbrale od 31. decembra 2015, že
leta 2017 in ne 2018. Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini, ki so
ga ZDA sprejele leta 2010, vsebuje podobne elemente kot standard OECD. Države članice EU
bodo začele izvajati standard za samodejno izmenjavo informacij leta 2017, in sicer v skladu
z revidirano direktivo o upravnem sodelovanju, s katero se bo v skladu s sklepom Sveta z
dne 14. oktobra 2014 globalni standard OECD o samodejni izmenjavi informacij prenesel v
zakonodajo EU. Določbe direktive EU o prihrankih so bolj omejene, njihovo izvajanje pa bo z
začetkom izvajanja samodejne izmenjave informacij prekinjeno.
Akcijski načrt skupine G20 in OECD za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmeritve
dobička obravnava vrzeli v nacionalnih davčnih sistemih, ki jih multinacionalke izkoriščajo, da
bi se izognile plačevanju davkov ali zmanjšale svoje obdavčljive prihodke.

[4]Dokument Sveta 9405/13.
[5]Primer tega je Direktiva Sveta 2014/86/EU z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem
sistemu obdavčitve matičnih in odvisnih družb iz različnih držav članic (davčna obravnava plačil znotraj skupine).

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je v splošnem podprl široko zasnovane programe Komisije na področju obdavčitve.
V različnih poročilih je ugotovil, da je lahko konkurenca na davčnem področju že sama
po sebi učinkovit instrument za zmanjšanje visoke ravni obdavčenja in bi lahko pripomogla
k zmanjšanju upravnega bremena, povečanju konkurenčnosti in posodobitvi evropskega
socialnega modela. Na številnih področjih so potrebni ukrepi na ravni EU, med drugim: odprava
diskriminacije, dvojnega obdavčenja in birokratskih ovir, prehod na dokončni sistem DDV, ki
bi v celoti temeljil na načelu države izvora, in zagovarjanje načela „onesnaževalec plača“ pri
obdavčitvi energije.
Z ohranitvijo soglasja pri vseh odločitvah o obdavčenju je težje doseči ustrezno raven
usklajenosti na davčnem področju v EU, zato je Komisija predstavila predloge o prehodu na
glasovanje s kvalificirano večino za nekatere vidike obdavčenja, s katerimi pa se države članice
niso strinjale.
Parlament je 2. februarja 2010 sprejel poročilo o spodbujanju dobrega upravljanja na davčnem
področju[6], kjer se je zavzel za odgovorno davčno politiko, preglednost in izmenjavo informacij
na vseh ravneh, nacionalni, evropski in svetovni, ter za pošteno davčno konkurenco.
Parlament je na podlagi akcijskega načrta Komisije za obravnavanje davčnih goljufij
12. decembra 2013 sprejel resolucijo o pozivu k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni
utaji in izogibanju davkom v EU[7]. V njej je izrazil zadovoljstvo s prizadevanji Komisije
za okrepitev boja proti davčnim goljufijam, utaji davkov, izogibanju davkom in agresivnemu
davčnemu načrtovanju, da bi se zmanjšala davčna vrzel.
Parlament je 25. marca 2015 sprejel resolucijo o letnem davčnem poročilu za leto 2014[8], ki ga
je pripravil Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. V resoluciji so navedena tri prednostna
področja davčne politike EU: (i) krepitev prednosti notranjega trga z davčno politiko; (ii) boj
proti davčnim goljufijam in utajam, agresivnemu davčnemu načrtovanju in davčnim oazam
ter (iii) spodbujanje uresničljivega davčnega usklajevanja za dolgoročno in v rast usmerjeno
gospodarsko politiko.
V resoluciji je izrazil zadovoljstvo s sporazumom o samodejni izmenjavi informacij in pozval
k dokončni ukinitvi bančne skrivnosti v EU do junija 2015. Pozval je k sklenitvi davčnih
sporazumov tudi s tretjimi državami pred 30. junijem 2015 in usklajenemu delovanju na
ravni EU, da bi z vključitvijo standardov preglednosti v prihodnje trgovinske sporazume dosegli,
da bi tretje države te standarde tudi upoštevale.
Dario Paternoster
05/2016

[6]UL C 341, 16.12.2010, str. 29.
[7]Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0593.
[8]Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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