
RE\1051869SL.doc PE550.004v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2014 - 2019

Dokument zasedanja

27.2.2015 B8-0210/2015

PREDLOG ZA AKT UNIJE
vložen v skladu s členom 46(2) Poslovnika

o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na 
dodano vrednost

Richard Sulík (ECR)



PE550.004v01-00 2/4 RE\1051869SL.doc

SL

B8-0210/2015

Predlog za akt Unije o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu 
davka na dodano vrednost

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 46(2) Poslovnika,

A. ker so bili z Direktivo Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi Direktive 
2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev1 spremenjeni kraj in pogoji za plačilo 
davka na dodano vrednost (DDV), ki ga morajo plačati izvajalci telekomunikacijskih 
storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja (izbrane elektronske storitve) za 
osebe, ki niso davčni zavezanci, in sicer izvajalci teh storitev plačajo DDV v državi, 
kjer potrošniki opravljeno storitev uporabijo;

B. ker je v obrazložitvenem memorandumu k Direktivi 2008/8/ES kot glavni razlog te 
spremembe navedeno, da se tako prepreči, da bi izvajalci izbranih elektronskih storitev 
imeli sedež v državah članicah z nižjo stopnjo DDV – to pa najbolj zadeva velike 
družbe, ki imajo sedež v državah članicah z najnižjo stopnjo DDV, a ta razlog ne more 
veljati za male podjetnike;

C. ker za izvajanje izbranih elektronskih storitev v okviru ene države članice veljajo 
tamkajšnji predpisi, pri čemer se od malih podjetij do določenega obsega prometa ne 
zahteva registracija za namene DDV, tako pa se ustvarjajo razlike pri izvajanju izbranih 
elektronskih storitev v okviru Unije, zlasti če izvajalci ne izvajajo storitev zunaj države 
članice, kjer imajo sedež prav zato, da bi se izognili registraciji za DDV;

D. opominja, da je treba odpraviti vstopne ovire za male podjetnike, saj imajo ključno 
vlogo pri ustvarjanju novih delovnih mest in inovacij;

E. ker je ena od treh glavnih prednostnih nalog Komisije oblikovanje enotnega digitalnega 
trga, in eden od šestih osnovnih načinov za uresničenje tega cilja je po njenih navedbah 
prav to, da se inovatorjem olajša ustanovitev podjetja, in ker so tako imenovani mini 
sistemi opravljanja storitev DDV na enem samem mestu (mini sistemi za DDV) 
zaenkrat v neposrednem navzkrižju s to zamislijo; 

F. ker utegne plačilo DDV v državi članici, kjer je storitev izvedena, brez odstopanja za 
mala podjetja negativno ali celo uničujoče vplivati na male izvajalce izbranih 
elektronskih storitev, saj zanje pomenijo obveznosti registracije in obdavčenja tako 
veliko upravno prepreko, da jih bo odvrnila od izvajanja storitev, to pa je v nasprotju z 
mini sistemi za DDV, ki naj bi bili namenjeni večkratni registraciji za DDV v različnih 
državah članicah, ko izvajalec storitev vloži samo eno davčno napoved in plača davek 
za vse storitve, opravljene v državah članicah;

1 UL L 44, 20.2.2008, str. 11.
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G. ker mini sistem za DDV poleg obvezne registracije in plačila nalaga še druge upravne 
postopke, na primer obveznost desetletnega hranjenja dokazil z obveznimi podatki o 
kupcih (tudi za prodajo elektronske aplikacije, vredne nekaj centov), pri čemer doslej ni 
bilo treba zbirati osebnih podatkov o kupcih, po uveljavitvi mini sistemov za DDV pa 
bodo mali podjetniki dolžni te podatke zbirati in hraniti, kar zanje pomeni dodatne 
upravne obveznosti, na primer zaradi zagotavljanja varnega hranjenja zbranih osebnih 
podatkov ali obveznih četrtletnih poročil, in če izvajalec storitev teh zahtev ne bo 
izpolnil, ne bo več imel dostopa do mini sistemov za DDV, torej se bo moral registrirati 
za DDV v vsaki državi članici posebej itd.;

H. ker utegnejo zgoraj omenjene določbe direktiv 2006/112/ES in 2008/8/ES izvajalce 
izbranih elektronskih storitev, ki lahko glede na posebno naravo svojih izdelkov 
poslujejo kjerkoli na svetu, spodbuditi, da bodisi ne bodo več izvajali storitev zunaj 
države članice, kjer so davčni zavezanci, ali da bodo prenesli sedež iz EU, na primer z 
registracijo platforme, ustvarjene zunaj EU, prek katere bodo prodajali svoje storitve po 
sorazmerno nižji ceni, saj se bodo izognili upravni oviri, ki jo zanje pomeni mini sistem 
za DDV; 

I. ker je treba male podjetnike podpirati, ne pa jim postavljati nesorazmerne ovire, in to 
kljub dobrim namenom podpore, kot je na primer mini sistem za DDV, ki je konec 
koncev tudi sam ovira;

J. ker ni primerno, da se ustvarjajo ovire za male podjetnike, njihove možnosti za finančno 
pomoč pa zmanjšujejo z večanjem upravnega bremena, povezanega s finančnimi 
sredstvi Unije;

1. naroči Komisiji, naj Parlamentu na podlagi člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije najkasneje do 1. januarja 2016 posreduje predlog o spremembi Direktive Sveta 
2006/112/ES;

2. meni, da bi morala Komisija v svojem predlogu uvesti odstopanje od plačila DDV na 
izvajanje izbranih elektronskih storitev, saj vse elektronske storitve brez DDV, ki so bile 
opravljene v državi članici, v enem koledarskem letu ne presežejo skupne vrednosti 
100 000 EUR ali ustreznega zneska v valuti posamezne države;

3. meni, da bi bilo treba v predlogu Komisije določiti, da mora država članica, na katere 
ozemlju ima izvajalec elektronskih storitev sedež, davčnim zavezancem, ki izvajajo 
elektronske storitve, omogočiti odločitev, ali bo DDV plačal v državi članici dejanske 
potrošnje;
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OBRAZLOŽITEV

Izvajalec izbranih elektronskih storitev, izvedenih zunaj domače države članice, je od 1. 
januarja 2015 dolžan plačati DDV v državi članici dejanske potrošnje. S tem je povezana 
obveznost registracije in plačila DDV ne glede na to, koliko storitev se izvede zunaj domače 
države članice izvajalca storitev. Glavni razlogi za spremembo so bili:

- ustaviti selitev velikih izvajalcev storitev v države članice z nižjo stopnjo DDV, 
- pravičnejša konkurenca in razporeditev davčnih prejemkov med domačimi in tujimi 

podjetji, ki izvajajo enake storitve,
- mednarodno dogovorjena politična usmeritev, po kateri naj bi davke na storitve 

plačevali v kraju dejanske potrošnje. 

Kljub upravni pomoči, ki je bila skladno s spremembo direktive oblikovana kot mini sistem za 
DDV, ta akt ustvarja ovire za mala podjetja. Njihov obstoj je namreč v veliki meri odvisen od 
ovir, ki jim jih postavlja trg oziroma države članice s svojimi pravnimi predpisi. Zaradi 
pomembne vloge malih podjetij na notranjem trgu pa je treba te ovire v čim večji meri 
odpraviti.


