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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 

odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Navedba sklicevanja 2a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 ob upoštevanju Listine Evropske unije o 

temeljnih pravicah, zlasti glede 

spoštovanja pravice do varstva osebnih 

podatkov in svobode gospodarske pobude, 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Čezmejno izogibanje davkom, 

agresivno davčno načrtovanje in škodljiva 

davčna konkurenca predstavljajo vedno 

večji izziv in veliko težavo znotraj Unije in 

na svetovni ravni. Erozija davčne osnove 

znatno zmanjšuje nacionalne davčne 

prihodke, kar države članice ovira pri 

izvajanju davčnih politik, ki so prijazne 

rasti. Zaradi davčnih stališč, izdanim v 

podporo strukturam davčnega načrtovanja, 

prihaja do nizke obdavčitve umetno 

visokih zneskov dohodka v državi, ki je 

izdala vnaprejšnje davčno stališče, in do 

umetno nizkih zneskov obdavčljivega 

dohodka v drugih vpletenih državah. Zato 

je nujno potrebno povečanje preglednosti. 

V ta namen je treba izboljšati orodja in 

mehanizme, vzpostavljene z Direktivo 

Sveta 2011/16/EU13. 

(1) Čezmejno izogibanje davkom, 

agresivno davčno načrtovanje in škodljiva 

davčna praksa predstavljajo vedno večji 

izziv in veliko težavo znotraj Unije in na 

svetovni ravni. Erozija davčne osnove 

znatno zmanjšuje nacionalne davčne 

prihodke, kar države članice ovira pri 

izvajanju davčnih politik, ki so prijazne 

rasti. Vendar prihaja zaradi nekaterih 

davčnih stališč, izdanih v podporo 

strukturam davčnega načrtovanja, do nizke 

obdavčitve umetno visokih zneskov 

dohodka v državi, ki je izdala, spremenila 

ali pregledala vnaprejšnje davčno stališče, 

in do umetno nizkih zneskov obdavčljivega 

dohodka v drugih vpletenih državah. Zato 

je nujno povečati preglednost in dodatno 

ukrepati na ravni EU. Odpraviti bi bilo 

treba nezakonite modele izogibanja 

davkom. V ta namen je treba izboljšati 

orodja in mehanizme, vzpostavljene z 

Direktivo Sveta 2011/16/EU13. 
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________________ ________________ 

13 Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. 

februarja 2011 o upravnem sodelovanju na 

področju obdavčevanja in razveljavitvi 

Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 

11.3.2011, str. 1). 

13 Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. 

februarja 2011 o upravnem sodelovanju na 

področju obdavčevanja in razveljavitvi 

Direktive 77/799/EGS (UL L 64, 

11.3.2011, str. 1). 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Evropski svet je v sklepih z dne 18. 

decembra 2014 poudaril, da se je treba 

nujno prizadevneje boriti proti izogibanju 

davkom in agresivnemu davčnemu 

načrtovanju, tako na svetovni ravni kot na 

ravni Unije. Poudaril je tudi pomen 

preglednosti in navedel, da z zanimanjem 

pričakuje predlog Komisije o avtomatični 

izmenjavi podatkov o davčnih stališčih v 

Uniji. 

(2) Evropski svet je v sklepih z dne 18. 

decembra 2014 poudaril, da se je treba 

nujno prizadevneje boriti proti izogibanju 

davkom in agresivnemu davčnemu 

načrtovanju, tako na svetovni kot na 

evropski ravni. Poudaril je tudi pomen 

preglednosti in navedel, da z zanimanjem 

pričakuje predlog Komisije o avtomatični 

izmenjavi podatkov o davčnih stališčih v 

Uniji. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Direktiva 2011/16/EU določa obvezno 

izmenjavo podatkov na lastno pobudo med 

državami članicami v petih specifičnih 

primerih in v določenih rokih. Izmenjava 

podatkov na lastno pobudo v primerih, ko 

ima pristojni organ ene države članice 

razloge za domnevo, da gre morda za 

izgubo davka v drugi državi članici, že zdaj 

velja za davčna stališča s čezmejno 

razsežnostjo, ki jih država članica izda 

določenemu davčnemu zavezancu v zvezi z 

razlago ali uporabo davčnih predpisov v 

prihodnosti. 

(3) Direktiva 2011/16/EU določa obvezno 

izmenjavo podatkov na lastno pobudo med 

državami članicami v petih specifičnih 

primerih in v določenih rokih ter 

pojasnjuje, da se države članice ne smejo 

ukvarjati z naključnimi poizvedbami ali 

zaprositi za podatke, ki najverjetneje niso 

pomembni za davčne zadeve določenega 

davkoplačevalca. Izmenjava podatkov na 

lastno pobudo v primerih, ko ima pristojni 

organ ene države članice razloge za 

domnevo, da gre morda za izgubo davka v 

drugi državi članici, že zdaj velja za 

davčna stališča s čezmejno razsežnostjo, ki 
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jih država članica izda določenemu 

davčnemu zavezancu v zvezi z razlago ali 

uporabo davčnih predpisov v prihodnosti. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) V določbe o obvezni avtomatični 

izmenjavi podatkov o vnaprejšnjih davčnih 

stališčih s čezmejnim učinkom in 

vnaprejšnjih cenovnih sporazumih se ne bi 

smela vključiti možnost, da se predložitev 

podatkov zavrne, kadar bi z njo prišlo do 

razkritja poslovnih, industrijskih ali 

poklicnih skrivnosti ali poslovnega procesa 

ali če bi bilo razkritje teh podatkov v 

nasprotju z javnim redom; v takem primeru 

bi se namreč zmanjšala učinkovitost teh 

izmenjav. Omejen obseg podatkov, ki se 

sporočijo vsem državam članicam, bi 

moral zagotoviti zadostno zaščito teh 

poslovnih interesov. 

(5) V določbe o obvezni avtomatični 

izmenjavi podatkov o vnaprejšnjih davčnih 

stališčih s čezmejnim učinkom in 

vnaprejšnjih cenovnih sporazumih se ne bi 

smela vključiti možnost, da se predložitev 

podatkov zavrne, kadar bi z njo prišlo do 

razkritja poslovnih, industrijskih ali 

poklicnih skrivnosti ali poslovnega procesa 

ali če bi bilo razkritje teh podatkov v 

nasprotju z javnim redom; v takem primeru 

bi se namreč zmanjšala učinkovitost, vloga 

in pravilno delovanje teh izmenjav. 

Omejen obseg podatkov, ki se sporočijo 

vsem državam članicam, bi moral 

zagotoviti zadostno minimalno zaščito teh 

poslovnih interesov. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) Vnaprejšnja davčna stališča 

zagotavljajo dosledno in pregledno 

uporabo zakonodaje. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5b) Pregledna davčna pravila 

davkoplačevalcem in podjetjem 

zagotavljajo pravno varnost ter 

spodbujajo naložbe. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Da se zagotovijo koristi obvezne 

avtomatične izmenjave podatkov o 

vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim 

učinkom in vnaprejšnjih cenovnih 

sporazumih, bi bilo treba podatke sporočiti 

takoj po izdaji takih dokumentov; v ta 

namen bi bilo treba določiti redne časovne 

presledke za sporočanje informacij. 

(6) Da se zagotovijo koristi obvezne 

avtomatične izmenjave podatkov o 

vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim 

učinkom in vnaprejšnjih cenovnih 

sporazumih, bi bilo treba podatke sporočiti 

takoj po izdaji takih dokumentov. V 

primerih nespoštovanja pravil se lahko 

sprejmejo uspešne in učinkovite kazni. . 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Države članice bi navedene osnovne 

podatke morale sporočati tudi Komisiji. 

To bi Komisiji omogočilo redno 

spremljanje in oceno učinkovitega 

izvajanja avtomatične izmenjave podatkov 

o vnaprejšnjih davčnih stališčih s 

čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih 

cenovnih sporazumih. Predložitev takih 

podatkov pa države članice ne razreši 

obveznosti priglasitve kakršne koli 

državne pomoči Komisiji. 

(8) Države članice bi si morale izmenjavati 

osnovne podatke z novim osrednjim 

preglednim varnostnim registrom za 

davčne zadeve. V skladu s Pogodbama je 

vloga Komisije, da si prizadeva zagotoviti 

pravilno uporabo prava Unije v korist 

državljanov. Zato bi morala Komisija 

sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bi 

spremljala spoštovanje prava in tako 

preprečevala izogibanje davkom, hkrati pa 

spoštovala davčno suverenost. Pri 

neposrednih davkih je treba spoštovati 

temeljno načelo suverenosti držav članic v 

davčnih zadevah in se ne sme ogroziti 

načelo subsidiarnosti. Komisija bi morala 

uporabljati pravila EU o državni pomoči 
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učinkovito in strogo, da bi preprečila 

agresivno davčno načrtovanje. Nadvse 

pomembno je, da podjetja plačujejo davke 

v državah, kjer ustvarjajo dobiček. 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Povratne informacije, ki jih država 

članica prejemnica predloži državi članici 

pošiljateljici podatkov, so nujne za 

delovanje učinkovitega sistema 

avtomatične izmenjave podatkov. Zato je 

primerno določiti ukrepe, ki omogočajo 

zagotavljanje povratnih informacij v 

primerih, ko so bili podatki uporabljeni in 

ni mogoče poslati povratnih informacij po 

drugih določbah Direktive 2011/16/EU. 

(9) Povratne informacije, ki jih država 

članica prejemnica predloži državi članici 

pošiljateljici podatkov, so nujne za 

delovanje učinkovitega sistema 

avtomatične izmenjave podatkov, saj 

spodbujajo upravno sodelovanje med 

državami članicami. Zato je primerno 

določiti ukrepe, ki omogočajo 

zagotavljanje povratnih informacij v 

primerih, ko so bili podatki uporabljeni in 

ni mogoče poslati povratnih informacij po 

drugih določbah Direktive 2011/16/EU. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Države članice bi morale sprejeti vse 

potrebne ukrepe za odpravo morebitnih 

ovir, ki bi lahko preprečile učinkovito in 

kar najširšo obvezno avtomatično 

izmenjavo podatkov o vnaprejšnjih 

davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in 

vnaprejšnjih cenovnih sporazumih. 

(11) Države članice bi morale sprejeti vse 

potrebne ukrepe za odpravo morebitnih 

ovir, ki bi lahko preprečile učinkovito in 

kar najširšo obvezno avtomatično 

izmenjavo podatkov o vnaprejšnjih 

davčnih stališčih s čezmejnim učinkom in 

vnaprejšnjih cenovnih sporazumih, da bi 

okrepile sodelovanje in preglednost ter pri 

tem kot minimalni standard upoštevale 

globalni standard OECD za avtomatično 

izmenjavo informacij, pa tudi dejstvo, da 

so se države članice zavezale, da bodo 

sprejele ukrepe za preprečevanje 

izogibanja davkom, tako da bodo izvajale 

modele OECD in skupine G-20 za 

poročanje po državah in jih po potrebi 
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nadgradile. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Upoštevati bi bilo treba tudi 

obrazloženo mnenje švedskega 

parlamenta o načelu subsidiarnosti, ki je 

bilo predloženo v skladu s členom 6 

Protokola št. 2, kjer parlament potrjuje, 

da je sedanji predlog v mejah tega, kar je 

potrebno, da se doseže učinkovita 

izmenjava podatkov, po drugi strani pa 

ugotavlja, da je obveznost izmenjave 

podatkov zastavljena tako široko, da bi 

lahko ogromna količina zbranih podatkov 

ovirala doseganje cilja; ker švedski 

parlament izraža tudi zaskrbljenost, da 

sedanji predlog v nekaterih pogledih 

presega to, kar je potrebno, med drugim z 

dolgim obdobjem retroaktivnosti. 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15b) Bistvenega pomena je, da se pri 

neposrednih davkih spoštuje temeljno 

načelo suverenosti držav članic v davčnih 

zadevah in da se s sedanjim predlogom ne 

ogrozi načelo subsidiarnosti. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice (16) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
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in upošteva načela, ki jih priznava zlasti 

Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še zlasti si prizadeva za dosledno 

spoštovanje pravice do varstva osebnih 

podatkov in svobode gospodarske pobude. 

in upošteva načela, ki jih priznava zlasti 

Listina Evropske unije o temeljnih 

pravicah. Še zlasti si prizadeva za dosledno 

spoštovanje pravice do varstva osebnih 

podatkov in svobode gospodarske pobude. 

Osebni podatki se morajo obdelovati za 

posebne, izrecne in zakonite namene ter 

samo, če so za te namene ustrezni, 

pomembni in ne pretirani. Omejitve teh 

pravic bi lahko uvedli zgolj, če bi bili pri 

tem upoštevani pogoji iz člena 52(1) iz 

Listine o temeljnih pravicah. Na podlagi 

načela sorazmernosti so omejitve 

dovoljene samo, če so skladne s 

potrebnimi in resničnimi cilji splošnega 

interesa, ki jih priznava zakon, ali če so 

potrebne zaradi varstva pravic in 

svoboščin drugih. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Ker cilja te direktive, to je 

učinkovitega upravnega sodelovanja med 

državami članicami pod pogoji, ki so 

skladni s pravilnim delovanjem notranjega 

trga, države članice ne morejo zadovoljivo 

doseči, temveč se zaradi potrebne enotnosti 

in učinkovitosti ta lažje doseže na ravni 

Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 

z načelom subsidiarnosti iz člena 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja. 

(17) Ker cilja te direktive, to je 

učinkovitega upravnega sodelovanja med 

državami članicami pod pogoji, ki so 

skladni s pravilnim delovanjem notranjega 

trga, države članice ne morejo zadovoljivo 

doseči, temveč se zaradi potrebne enotnosti 

in učinkovitosti ta lažje doseže na evropski 

ravni, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu 

z načelom subsidiarnosti iz člena 5 

Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 

načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenega cilja. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 3 – točka 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) v členu 8(1) in členu 8a pomeni 

sistematično sporočanje vnaprej 

opredeljenih podatkov drugi državi članici 

brez predhodnega zaprosila in v vnaprej 

določenih rednih časovnih presledkih. V 

členu 8(1) se izraz ,podatki, ki so na voljo‘ 

nanaša na podatke, ki so v davčnih dosjejih 

države članice, ki sporoča podatke, in so 

dostopni v skladu s postopki za zbiranje in 

obdelavo podatkov v navedeni državi 

članici; 

(a) v členu 8(1) in členu 8a pomeni 

sistematično sporočanje vnaprej 

opredeljenih podatkov drugi državi članici 

brez predhodnega zaprosila in v vnaprej 

določenih rednih časovnih presledkih, da 

bi redno in ustrezno izkoriščali prednosti 

avtomatične izmenjave podatkov. V členu 

8(1) se izraz ,podatki, ki so na voljo‘ 

nanaša na podatke, ki so v davčnih dosjejih 

države članice, ki sporoča podatke, in so 

dostopni v skladu s postopki za zbiranje in 

obdelavo podatkov v navedeni državi 

članici; 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 8a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organ države članice, ki izda ali 

spremeni vnaprejšnje davčno stališče s 

čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji 

cenovni sporazum po začetku veljavnosti te 

direktive, z avtomatično izmenjavo sporoči 

podatke o takem dokumentu pristojnim 

organom vseh drugih držav članic in 

Evropski komisiji. 

1. Pristojni organ države članice, ki izda ali 

spremeni vnaprejšnje davčno stališče s 

čezmejnim učinkom ali vnaprejšnji 

cenovni sporazum po začetku veljavnosti te 

direktive, z avtomatično izmenjavo sporoči 

podatke o takem dokumentu pristojnim 

organom vseh drugih držav članic in 

novoustanovljenemu osrednjemu 

preglednemu registru za davčne zadeve. 

Komisija ocenjuje in spremlja, ali 

avtomatična izmenjava podatkov poteka 

učinkovito. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 8a – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organ države članice pristojnim 

organom vseh drugih držav članic in 

Evropski komisiji sporoči tudi podatke o 

vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim 

učinkom in vnaprejšnjih cenovnih 

sporazumih, ki so bili izdani v obdobju 

desetih let pred začetkom veljavnosti te 

direktive in so ob začetku veljavnosti 

direktive še vedno v veljavi. 

2. Pristojni organ države članice pristojnim 

organom vseh drugih držav članic in 

osrednjemu preglednemu registru za 

davčne zadeve sporoči tudi podatke o 

vnaprejšnjih davčnih stališčih s čezmejnim 

učinkom in vnaprejšnjih cenovnih 

sporazumih, ki so bili izdani v obdobju 

petih let pred začetkom veljavnosti te 

direktive in so ob začetku njene veljavnosti 

še vedno veljavni in v uporabi. 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 8a – odstavek 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

7. Pristojni organ, ki so mu bili podatki 

sporočeni v skladu z odstavkom 1, 

pristojnemu organu, ki je podatke poslal, 

potrdi prejem teh podatkov takoj oziroma 

najpozneje v sedmih delovnih dneh po 

njihovem prejemu, po možnosti po 

elektronski poti.  

7. Pristojni organ, ki so mu bili podatki 

sporočeni v skladu z odstavkom 1, 

pristojnemu organu, ki je podatke poslal, 

potrdi prejem teh podatkov takoj oziroma 

najpozneje v sedmih delovnih dneh po 

njihovem prejemu, če je le mogoče po 

elektronski poti, in tako omogoči 

učinkovito delovanje sistema avtomatične 

izmenjave podatkov. 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 23a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija podatke, ki so ji sporočeni v 

skladu s to direktivo, obravnava kot zaupne 

v skladu z določbami, ki se uporabljajo za 

organe Unije.  

1. Komisija podatke, ki so ji sporočeni v 

skladu s to direktivo, obravnava kot zaupne 

v skladu z določbami, ki se uporabljajo za 

organe Unije, kot je zapisano v členu 8 

Listine Evropske unije o temeljnih 
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pravicah.   
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9a (novo) 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 25a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 25a 

 Ta direktiva je skladna z razvojnimi 

dosežki OECD in upošteva celovit sklop 

pravil OECD, vsebovanih v standardu 

avtomatične izmenjave informacij o 

finančnih računih.“ 
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Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 9b (novo) 

Direktiva 2011/16/EU 

Člen 25b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) Vstavi se naslednji člen: 

 „Člen 25a 

 Ta direktiva državam članicam ne 

preprečuje, da sprejmejo dodatne ukrepe 

za oblikovanje nacionalnih določb ali 

določb na podlagi sporazuma, 

namenjenih preprečevanju izogibanja 

davkom.“ 
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