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POBUDE 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

kot pristojni odbor, da v predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. pozdravlja nedavne pobude Komisije in spodbuja države članice, naj okrepijo 

prizadevanja za odpravo davčnih goljufij, davčnih utaj in izogibanja davkom, 

spodbujajo jasnejša, preglednejša in pravičnejša davčna stališča, preprečujejo dvojno 

obdavčevanje in neobdavčevanje ter odpravijo medsebojno nepošteno in škodljivo 

fiskalno konkurenco; 

2. poziva k ponovni uvedbi sistema skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov 

pravnih oseb (CCCTB) in k njegovemu celovitemu izvajanju, ki naj temelji na celoviti 

oceni učinka, spoštovanju subsidiarnosti in vključitvi ustreznih orodij za preprečevanje 

njegove zlorabe; meni, da bi se s skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov 

pravnih oseb izognili nepotrebnemu upravnemu bremenu in stroškom zagotavljanja 

skladnosti ter zapolnili vrzeli med nacionalnimi sistemi; meni tudi, da bi skupna 

konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb dopolnila uvedbo javnega in 

preglednega poročanja po državah za multinacionalna podjetja; 

3. želi opomniti, da Svet kljub nedavnim dogodkom ni sprejel pomembnejših odločitev o 

obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, in meni, da je skupna konsolidirana osnova za 

davek od dohodkov pravnih oseb pomemben korak v smeri nadaljnjega povezovanja 

Unije; 

4. je seznanjen s pristopom Komisije, da bi najprej uveljavili enostavno skupno 

(nekonsolidirano) osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb in da bi Komisija šele 

kasneje, ko bi ponovno uvedli konsolidacijo, vključila tudi element čezmejne olajšave; 

poudarja, da tak nadomestek za konsolidacijo ni popoln in da bi minilo nekaj časa, 

preden bi nova ureditev začela popolnoma delovati; 

5. meni, da bi morali fiskalne politike in obdavčevanje dohodkov pravnih oseb uporabiti 

kot orodje za spodbujanje inovacij, konkurenčnosti, rasti, zaposlovanja in naložb; meni, 

da morajo države članice z učinkovitejšo, preglednejšo in pravičnejšo davčno 

obravnavo vseh podjetij, ki omogoča bistveno manj utajevanja, spodbujati privlačno, 

konkurenčno in stabilno poslovno okolje, ki bi podjetjem, vključno z malimi in 

srednjimi podjetji, inovativnimi podjetji, družinskimi podjetji, samozaposlenimi in 

osebami v svobodnih poklicih, omogočilo enostavnejše čezmejno poslovanje znotraj 

Unije, tudi z namenom privabljanja več tujih naložb; obžaluje, da multinacionalna 

podjetja uporabljajo orodja agresivnega davčnega načrtovanja, s katerimi pridobijo 

prednost pred malimi in srednjimi podjetji in tako prispevajo k zmanjševanju njihove 

konkurenčnosti; poziva k spodbujanju konkurenčnih, enostavnih, bolj usklajenih 

davčnih sistemov z manjšim številom davčnih oprostitev in odpravo škodljivih davčnih 

ukrepov v tesnem sodelovanju z in med državami članicami; 

6. trdno verjame, da bi moral boj proti davčnim goljufijam, davčni utaji in izogibanju 

davkom potekati v širšem okviru in v skladu s priporočili OECD; poziva Komisijo naj 

predstavi predlog o določitvi meril za opredelitev davčnih oaz, ki naj temelji na 

opredelitvi Unije, ter se glede tega v imenu Unije pogaja s tretjimi državami; poudarja, 
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da pomanjkanje enotne opredelitve izkrivlja notranji trg EU in povzroča pravno 

negotovost; 

7. poudarja, da je treba davke in dividende plačevati tam, kjer se izvaja gospodarska 

dejavnost ali ustvarja dodana vrednost in kjer se uporabljajo javne storitve in 

infrastruktura; pričakuje, da bodo države članice spoštovale ta načela v nacionalnih 

davčnih zakonodajah; izraža obžalovanje, ker se prezapletenost in razlike v nacionalnih 

davčnih sistemih izkoriščajo za agresivno davčno načrtovanje;  

8. v zvezi s tem poudarja, da so potrebna jasna, pregledna in skladna pravila za knjiženje 

dobičkov in ustvarjanje vrednosti; 

9. podpira načelo preglednosti in avtomatične izmenjave informacij o davčnih stališčih 

med davčnimi organi; ugotavlja, da to lahko poveča zaupanje med državami članicami; 

meni, da se davčna stališča uporabljajo za zagotavljanje pravne varnosti in podjetjem 

prijaznega okolja za davkoplačevalce; 

10. opozarja, da je digitalizacija izziv tudi za nacionalne davčne sisteme in čezmejne 

dejavnosti; ob tem poudarja, da je treba dosledno uporabljati splošna načela obdavčitve 

dohodkov pravnih oseb; poziva Komisijo, naj spodbuja harmonizirano opredelitev 

„stalnega sedeža“ in „ekonomske osnove“ digitalnih podjetij, da bi lahko bolje ocenili 

prihodke, ustvarjene na posameznem ozemlju, in skladno s tem določili davčni 

prispevek; 

11. meni, da bosta temeljni načeli korporativnega upravljanja – preglednost in odgovornost 

– prispevali k zmanjšanju nestanovitnosti trga in povečanju zaupanja v podjetja ter tako 

pripomogli k močnemu in stabilnemu gospodarstvu; poziva k javnemu poročanju po 

državah o velikih podjetjih v vseh sektorjih, da bi povečali preglednost glede njihovih 

dejavnosti, zlasti v zvezi z ustvarjenim dobičkom, plačanim davkom na dobiček in 

prejetimi subvencijami; meni, da je obvezno poročanje na tem področju pomemben 

element družbene odgovornosti gospodarskih družb do delničarjev in družbe; 

12. meni, da bi za učinkovito delovanje evropskega notranjega trga potrebovali bolj 

pregleden davčni okvir, ki bi temeljil na sodelovanju in postopni harmonizaciji; 

poudarja, da se v sedanjih okoliščinah mala in srednja podjetja Unije lahko soočajo z 

nelojalno konkurenco, z razliko od multinacionalnih podjetij, ki lahko umetno 

oblikujejo svojo strukturo tako, da si znižajo davčne stopnje; 

13. meni, da bi morali upoštevati suverene pravice držav članic, pa tudi razlike med 

njihovim gospodarskim, trgovinskim in podjetniškim sektorjem glede na vpliv, ki ga 

imajo na rast in razvoj ter socialno kohezijo v državah članicah in Uniji kot celoti; 

14. poudarja, kako pomembno je zagotoviti uresničevanje cilja davčne preglednosti, 

obenem pa zaščititi varstvo osebnih podatkov, zaupnost izmenjanih informacij in 

svobodo gospodarske pobude; v zvezi s tem spodbuja iskanje rešitev z ustreznim 

ravnovesjem med preglednostjo in zaupnostjo; 

15. poudarja, da pobude Unije ne bi smele povzročiti nepotrebnega povečanja upravnega 

bremena in stroškov skladnosti; meni, da bi morali vsi predlogi prinesti večjo pravno 

varnost, preglednost, enostavnost in hitrost upravnih postopkov;  
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16. opozarja, da kljub vloženim naporom še obstajajo primeri dvojnega obdavčenja, ki jih je 

treba razrešiti; spodbuja lažje, hitrejše in preglednejše rešitve, zlasti za mala in srednja 

podjetja, samozaposlene in osebe v svobodnih poklicih; predlaga poenostavitev uporabe 

sredstev, pridobljenih z davki, plačanimi v tuji državi; 

17. ugotavlja, da zapletenost dvostranskih in večstranskih davčnih sporazumov pogosto 

ustvarja vrzeli, ki v povezavi z domačimi davčnimi sistemi omogočajo izogibanje 

davkom; 

18. poudarja nujnost avtomatične, pregledne, takojšnje in izčrpne izmenjave podatkov, 

vključno z davčnimi stališči, med ustreznimi davčnimi organi, ki bi lahko potekala v 

obliki osrednjega registra za vso Unijo, in poziva k boljši izmenjavi informacij o 

davčnih zadevah med pristojnimi organi; 

19. meni, da bi morale Komisija in države članice še naprej uvajati elektronske rešitve pri 

davčnih postopkih, da bi zmanjšale upravno breme in poenostavile čezmejne postopke; 

20. poudarja pomen striktne davčne suverenosti in poziva, naj obdavčitev ostane v 

nacionalni pristojnosti posameznih držav članic, kot je določeno v Pogodbi; vseeno 

poziva k okrepljeni izmenjavi informacij o davčnih zadevah med pristojnimi organi; 

21. predlaga, da Komisija oceni učinek obstoječih posebnih ekonomskih con v Uniji, 

uvedenih zaradi spodbujanja rasti in gospodarskega okrevanja v razmejenih območjih, 

kot so čezmejna območja, ki jih je kriza močno prizadela, ali kjer je raven 

brezposelnosti visoka; v zvezi s tem spodbuja izmenjavo dobrih praks med davčnimi 

organi; poudarja, da morajo biti politike, ki so bile zasnovane za zagotavljanje davčnih 

ugodnosti prikrajšanim regijam, skladne s cilji Unije glede vzpostavitve večje davčne 

preglednosti in spopadanja z davčno utajo in goljufijami ter ne smejo spodkopavati 

obstoječega pravnega okvira EU za regionalno pomoč;  

22. zahteva, naj dostop do informacij o končnem lastniku podjetij v Uniji v skladu z 

Direktivo 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta1 vključuje tudi informacije o 

splošni dejanski stopnji davka od dohodka pravnih oseb za podjetja na podlagi 

finančnih izkazov, pripravljenih in objavljenih v skladu z Direktivo 2013/34/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta2, ter naj bo neposreden, spletni, brez nepotrebnih 

formalnosti in v jeziku, ki ga bodo ustrezni javni organi zlahka razumeli; 

23. poudarja, da je uresničitev fiskalne unije temeljni pogoj za vzpostavitev dolgoročne 

gospodarske stabilnosti v Uniji; 

24. meni, da bi morale pobude za učinkovitejšo obdavčitev dohodkov pravnih oseb 

vključevati predloge, kako izboljšati poslovno okolje za zagonska podjetja, na primer 

                                                 
1  Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe 

finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in 

Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73). 
2  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, 

konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 

2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 

182, 29.6.2013, str. 19). 
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davčne spodbude za vlagatelje, ki kapitalski dobiček reinvestirajo v bolj tvegana 

podjetja Unije, ali pojasnitev pravil glede obdavčitve opcij; 

25. poudarja, da je treba, dokler se skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov 

pravnih oseb ne začne v celoti izvajati, podpirati delo posebnega odbora za davčna 

stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom, ki preiskuje zlorabo 

posebnih ureditev za obdavčitev intelektualne lastnine, navidezne družbe in druge 

davčne mehanizme, katerih namen je izogibanje davkom ali njihova minimizacija, saj 

vsako izogibanje davkom na koncu pomeni večji javni dolg in/ali zvišanje davkov za 

mala in srednja podjetja in državljane; 

26. poziva k določitvi pravila, da javni subjekti, vključno z Unijo, državami članicami in 

podjetji v njihovi lasti, ne smejo izplačevati javnega denarja podjetjem, ki ne razkrijejo 

končnega lastnika, dejanske splošne davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb in 

poročil po državah; 

27. poziva Komisijo, naj predlaga harmonizirana merila za oprostitev podjetij glede plačil 

davkov na sredstva, vložena v raziskave in razvoj, s čimer bi dosegli cilj Unije, da bi do 

leta 2020 namenili 3 % BDP za raziskave; 

28. poziva Komisijo, naj se ne vzdrži uporabe člena 116 PDEU, ki Parlamentu in Svetu 

zagotavlja potrebno pravno podlago, da bi z rednim zakonodajnim postopkom odpravili 

prakse, ki izkrivljajo konkurenco na notranjem trgu, na primer davčno konkurenco, ki jo 

države članice izvajajo prek nepreglednih in nepoštenih davčnih stališč; 

29. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi zakonodajni predlog o uvedbi skupne 

konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravih oseb, da bi izboljšali poslovno 

okolje in preprečevali izogibanje davkom v Uniji. 
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