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SPLOŠNA DAVČNA POLITIKA

Obdavčevanje je prepuščeno državam članicam, saj ima EU na tem področju le
omejene pristojnosti. Davčni predpisi na ravni EU ne smejo ovirati nemotenega
delovanja enotnega trga, zato je bila harmonizacija posrednega obdavčenja
obravnavana prej kot neposredno obdavčenje. Aktualna prednostna naloga politike
je boj proti škodljivim davčnim utajam in izogibanju davkom. Države članice morajo
davčne ukrepe sprejeti soglasno. Evropski parlament pa ima pravico, da na tem
področju poda mnenje. Pri proračunskih vprašanjih je celo sozakonodajalec.

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), v katerem so zajeti davki, 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 prosto gibanje oseb ter prosti pretok storitev in kapitala (členi 45-66 PDEU), okolje
(členi 191–192 PDEU) in konkurenco (členi 107–192 PDEU).
Pri davčnih zadevah se lahko izvaja okrepljeno sodelovanje (členi 326–334 PDEU).
Glavna značilnost sprejemanja davčnih predpisov EU je, da Svet sprejme odločitev
o predlogu Komisije s soglasjem, s Parlamentom pa se posvetuje. Predpisi, sprejeti na
davčnem področju, vključujejo direktive o približevanju nacionalnih predpisov in sklepe
Sveta. Komisija je trdno prepričana, da je z ohranitvijo zahteve po soglasju pri vseh
odločitvah o obdavčenju v EU težko doseči ustrezno raven davčne usklajenosti, zato
je predstavila predloge za prehod na glasovanje s kvalificirano večino na nekaterih
področjih obdavčenja, vendar so jih države članice zavrnile.
Neposredno obdavčenje se nanaša na davke na dohodek, premoženje in kapital
tako fizičnih kot pravnih oseb. Dohodnine predpisi EU ne pokrivajo (delovanje EU
na tem področju temelji na sodni praksi Sodišča Evropske unije), na področju davka
od dohodkov pravnih oseb pa je delovanje EU 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. Ker
se davčni predpisi na ravni EU razvijajo v smeri nemotenega delovanja enotnega
trga, je bilo posredno obdavčenje obravnavano prej in bolj poglobljeno kot neposredno
obdavčenje.
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CILJI

Strategija EU na področju davčne politike je predstavljena v sporočilu Komisije
o davčni politiki v Evropski uniji – prednostne naloge v prihodnjih letih, malo novejšega
datuma pa je objava Obdavčitev – spodbujanje notranjega trga in gospodarske rasti:
preprosti, pošteni in učinkoviti obdavčitvi v Evropski uniji naproti. Pristojnosti za uvedbo,
odpravo ali prilagoditev davkov imajo tako kot doslej države članice. Te lahko zase
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 gospodarske dejavnosti, boj proti škodljivi davčni konkurenci in davčnim
utajam ter tesnejše sodelovanje med davčnimi upravami pri opravljanju nadzora in
preprečevanju goljufij. Z boljšo usklajenostjo na davčnem področju bi dosegli, da bi
države članice z davčno politiko podpirale širše politične cilje EU, ki so bili določeni
v Aktu za enotni trg. Poleg tega je obdavčitev ena od ključnih politik, ki se spremljajo
v okviru evropskega semestra, tj. letnega cikla usklajevanja ekonomskih politik; številna
priporočila za posamezne države, izdana državam članicam, se redno nanašajo na boj
proti agresivnemu davčnemu načrtovanju, davčnim utajam ali izogibanju davkom.

POBUDE IN NAPREDEK

Komisija v poročilih o dejavnostih na davčnem področju predstavlja dosežke EU in
vprašanja, ki jih je treba na tem področju še obravnavati. Boj proti izogibanju davkom,
davčnim utajam in davčnim goljufijam na ravni EU in svetovni ravni ostaja pomembna
točka na dnevnem redu institucij EU. Drugje so se nadaljevala prizadevanja, da
bi obdavčitev dohodkov pravnih oseb v EU postala pravičnejša in bolje prilagojena
sodobnemu digitalnemu gospodarstvu na notranjem trgu. Med ključnimi pobudami so:
— Direktiva proti izogibanju davkom (sprejeta leta 2016 in spremenjena leta 2017)

določa pravila proti praksi izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje
notranjega trga, in odpravlja hibridna neskladja z državami, ki niso članice EU.

— Direktiva o upravnem sodelovanju, ki je bila uvedena leta 2011 za boljšo
izmenjave davčnih informacij, je bila v zadnjih letih večkrat spremenjena, nazadnje
22. marca 2021 z direktivo DAC 7, ki jo je treba še začeti izvajati (glej spodaj).
Pred tem so bile zadnje spremembe vnesene v direktivo o upravnem sodelovanju
DAC 6, ki je bila sprejeta 25. maja 2018. Ta direktiva vključuje zahtevo, da
posredniki, kot so svetovalci, odvetniki ali finančne institucije, poročajo o nekaterih
davčnih ureditvah lokalnim davčnim organom, ki bi morali nato samodejno
izmenjati informacije, zbrane v vsej EU.

— Komisija je 15. julija 2020 sprejela davčni sveženj za pravično in preprosto
obdavčitev, ki ga sestavljajo tri ločene, a dopolnjujoče se pobude: (1) akcijski načrt
za pravično in preprosto obdavčitev, ki podpira okrevanje“: sklop 25 pobud, ki naj bi
jih Komisija sprejela in izvedla do leta 2024, da bi obdavčitev postala pravičnejša,
enostavnejša in bolje prilagojena sodobnim tehnologijam; (2) pregled direktive
o upravnem sodelovanju (DAC 7), ki jo je Svet uradno sprejel 22. marca 2021,
njen cilj pa je zagotoviti, da si države članice samodejno izmenjujejo informacije
o prihodkih, ki jih ustvarijo prodajalci na digitalnih platformah, ne glede na
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to, ali se platforma nahaja v EU ali ne; predlog za nadaljnjo spremembo
direktive o upravnem sodelovanju (DAC 8) za obravnavo izmenjave informacij
o kriptoimetjih in elektronskem denarju, ki še ni končan; in (3) sporočilo o dobrem
davčnem upravljanju v EU in zunaj nje.

— Komisija je 18. maja 2021 objavila sporočilo o obdavčitvi podjetij za 21. stoletje,
v katerem je pozvala, naj se ukrepi EU na področju obdavčitve podjetij vključijo
v celovito davčno agendo EU, in predlagala vrsto ukrepov za zagotovitev pravične
in učinkovite obdavčitve. V sporočilu se zavzema tudi za predlog za dolgoročnejši
okvir za obdavčitev podjetij (BEFIT – Business in Europe: Okvir za obdavčitev
dohodkov), prehod na skupna davčna pravila in pravičnejša razdelitev pravic do
obdavčitve med državami članicami.

— 1. januarja 2018 so začeli veljati novi predpisi, ki od držav članic zahtevajo, da
davčnim organom omogočijo dostop do podatkov, zbranih v skladu z zakonodajo
o preprečevanju pranja denarja. Namen direktiv proti pranju denarja – AMLD4 in
AMLD5 – je preprečiti uporabo evropskega finančnega sistema za pranje denarja
in financiranje terorizma, da bodo imeli davčni organi neposreden dostop do
podatkov o dejanskih lastnikih podjetij, skrbniških skladov in drugih subjektov
ter evidenc podjetij o izvajanju skrbnega preverjanja strank. S pravili naj bi tudi
omogočili davčnim organom, da se hitro in učinkovito odzovejo na primere davčne
utaje in izogibanja davkom.

Zakonodajni predlog o preprečevanju pranja denarja, ki ga je Komisija predstavila
julija 2021, zajema:
— nov predlog o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali

financiranje terorizma,

— predlog o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma,

— predlog o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament v splošnem podpira glavne elemente programov Komisije na
področju obdavčitve, pri čemer je bila v sedanjih in preteklih zakonodajnih obdobjih
politična prednostna naloga boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in pranju
denarja. Na tem področju je Parlament oblikoval priporočila na podlagi dela več
začasnih odborov.
Prvi, to je Odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim
učinkom (TAXE), je opozoril na očitno protislovje: zaradi svobodne konkurence
v davčnih zadevah in pomanjkanja sodelovanja med državami članicami se je zabrisala
povezava med krajem, kjer je bila vrednost ustvarjena, in krajem, kjer je dobiček
obdavčen, zaradi česar je prišlo do erozije davčne osnove za davek od dohodkov
pravnih oseb in izgube prihodkov v različnih državah, med katerimi so morale nekatere
izvajati varčevalne ukrepe.
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Odbor TAXE 2 je nadaljeval delo odbora TAXE, in sicer tudi v luči razkritja panamskih
dokumentov in afere LuxLeaks, ki so jasno pokazali, da je na tem področju potrebno
tesnejše sodelovanje in večja preglednost na svetovni ravni. Parlament se je v resoluciji
z dne 6. julija 2016 zavzel, da bi se sankcije proti nekooperativnim davčnim
jurisdikcijam, ki so vključene na črni seznam davčnih oaz, uporabljale tudi za podjetja,
banke ter računovodske in odvetniške družbe in da bi po možnosti vključevale tudi
odvzem dovoljenja za poslovanje. V resoluciji je tudi opozoril na negativne posledice
posebnih ureditev za obdavčitev intelektualne lastnine, saj jih najpogosteje uporabljajo
multinacionalna podjetja za izogibanje davkom.
Odbor o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (PANA) se je pri svojem
delu opiral na predhodna prizadevanja odborov TAXE in TAXE 2 ter na resolucijo
Parlamenta o spodbujanju preglednosti, usklajenosti in konvergence pri politikah na
področju davka od dohodkov pravnih oseb iz decembra 2015, v kateri so izpostavljeni
izzivi glede predpisov in spremljanja pri obravnavanju davčnih zadev.
Odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom – TAX3 je nadaljeval
delo svojih predhodnikov (odborov TAXE 1, TAXE 2 in PANA), poleg tega pa je preiskal
vprašanja, povezana z digitalnim obdavčenjem, nacionalnimi programi za državljanstvo
in goljufijami na področju DDV.
Parlament je končno poročilo sprejel na zasedanju 26. marca 2019. Poudaril je, da je
nenehoma nujno potrebna reforma pravil, na podlagi katere bodo mednarodni, evropski
in nacionalni davčni sistemi primerni za nove gospodarske, socialne in tehnološke
izzive 21. stoletja. Ocenjuje, da obstoječi davčni sistemi in računovodske metode
niso ustrezni, da bi sledili temu napredku in zagotovili, da vsi udeleženci na trgu
plačujejo pravičen delež davkov. Poslanci Parlamenta so pozdravili, da je Komisija
v tem mandatu pripravila 26 zakonodajnih predlogov, katerih cilj je odpraviti nekatere
vrzeli, izboljšati boj proti finančnim kaznivim dejanjem in agresivnemu davčnemu
načrtovanju ter povečati učinkovitost pobiranja davkov in davčno pravičnost. Izrazili pa
so obžalovanje, da Svet ni dosegel napredka v zvezi z glavnimi pobudami o reformi
davka od dohodkov pravnih oseb, ki zaradi pomanjkanja dejanske politične volje še
niso dokončane. Pozvali so k hitremu sprejetju še nedokončanih pobud EU in skrbnemu
spremljanju njihovega izvajanja, da bi zagotovili učinkovitost in pravilno izvrševanje
ter tako sledili vsem različnim oblikam davčnih goljufij, davčnih utaj in agresivnega
davčnega načrtovanja. Poslanci so tudi pozvali EU, naj sprejme široko strategijo,
v okviru katere bi z ustreznimi politikami podprla države članice pri prehodu s sedanjih
škodljivih davčnih sistemov k davčnemu sistemu, skladnemu s pravnim okvirom EU in
v duhu Pogodb EU.
Pododbor za davčne zadeve (FISC) Odbora za ekonomske in monetarne zadeve je
bil ustanovljen septembra 2020, da bi nadaljeval boj proti izogibanju davkom, ki ga
je Parlament nadaljeval v prejšnjem mandatu. Njegov cilj je poskusiti doseči, da bi
Parlament spodbujal pravično obdavčitev na nacionalni ravni, ravni EU in svetovni
ravni. Poleg tega mora odbor glede na izziv spodbujanja trajnostnega gospodarskega
okrevanja v skladu z evropskim zelenim dogovorom pomagati oblikovati enostavnejšo,
učinkovitejšo in bolj trajnostno davčno politiko EU. Parlament je že sprejel dve resoluciji
na podlagi poročil odbora FISC:
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— Resolucija z dne 15. februarja 2022 o učinku nacionalnih davčnih reform na
gospodarstvo EU. Med drugim je pozdravil zgodovinski dogovor Organizacije
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in skupine G20 o reformi
mednarodnega davčnega sistema za pravičnejšo porazdelitev dobička in pravice
do obdavčitve med državami v zvezi z največjimi multinacionalnimi podjetji, tudi
o delni prerazporeditvi pravic do obdavčitve v države, v katerih je ustvarjena
vrednost, in določitvi najnižje globalne efektivne davčne stopnje v višini 15 %;

— Resolucija z dne 21. oktobra 2011 o Pandorinih dokumentih: vpliv na prizadevanja
v boju proti pranju denarja, davčnim utajam in izogibanju davkom. S to resolucijo je
pozval EU, naj odpravi vrzeli, ki omogočajo množično izogibanje davkom, pranje
denarja in davčne utaje. Obenem je pozval Komisijo, naj sproži sodni postopek
proti državam članicam, ki ne izvajajo ustrezno veljavne zakonodaje.

Jost Angerer
08/2022
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