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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka 
na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja in Uredbe (EU) št. 
904/2010 glede upravnega sodelovanja in izmenjave informacij za namene spremljanja 
pravilne uporabe posebne ureditve za mala podjetja
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – ponovno posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka Sveta (13952/2019),

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0021),

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 11. septembra 20181,

– ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se 
je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0166/2019),

– ob upoštevanju členov 82 in 84 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0055/2019),

1. odobri osnutek Sveta;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti 
besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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OBRAZLOŽITEV

Svet je na seji Sveta ECOFIN 8. novembra 2019 sprejel dogovor o splošnem pristopu k 
nadaljnji poenostavitvi pravil o DDV, ki se uporabljajo za mala podjetja (MSP). 

Poleg tega je sklenil, da se bo o splošnem pristopu ponovno posvetoval z Evropskim 
parlamentom, saj se besedilo dejansko bistveno razlikuje od prvotnega predloga Komisije z 
dne 18. januarja 2018.

Cilj prvotnega predloga Komisije in splošnega pristopa Sveta je uvesti nova pravila, da bi 
zmanjšali upravno breme in stroške izpolnjevanja obveznosti za mala in srednja podjetja ter 
pomagali ustvariti fiskalno okolje, v katerem bodo mala in srednja podjetja lažje rasla in 
čezmejno trgovala. 

V ta namen je Komisija uvedla več ukrepov, ki so v splošnem pristopu Sveta pretežno 
ohranjeni.

Tako pristop ohranja predlog Komisije, da bi oprostitev DDV za mala in srednja podjetja 
skladno z načeli in v duhu enotnega trga razširili na mala in srednja podjetja, ki nimajo 
sedeža.

Poleg tega se s splošnim pristopom Sveta podaljšuje prehodno obdobje za mala in srednja 
podjetja, ki preidejo z oprostitve od plačila davka na redni sistem DDV, kar je predvideno 
tudi v predlogu Komisije.

Določba o „enotnem okencu za mala in srednja podjetja“ (vse na enem mestu), ki jo uvaja 
splošni pristop Sveta, in dodatne podrobne določbe o upravnem sodelovanju pri izmenjavi 
informacij med državami članicami so v skladu z zahtevami Evropskega parlamenta iz 
njegovega prejšnjega poročila o tem predlogu.

Svet se zato poziva, naj hitro uradno sprejme ta pravila, da bi začela čim prej veljati in se 
izvajati v korist malih in srednjih podjetij EU.
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POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov Skupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za 
mala podjetja

Referenčni dokumenti 13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 
2018/0006(CNS)
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