
1145421.SL PE 541.048 

Vprašanje za ustni odgovor O-000015/2018 

za Svet 
Člen 128 poslovnika 

Pavel Svoboda 
v imenu Odbora za pravne zadeve 

Zadeva: Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic 
(2016/0107(COD)) 

Parlament je 4. julija 2017 sprejel sklep o predlogu direktive o javnem poročanju po posameznih 
državah (direktiva CBCR). Namen predloga je izboljšati preglednosti davka od dohodka pravnih oseb 
in javnega nadzora nad njim ter spodbujanje odgovornosti podjetij z uvedbo obveznosti razkritja za 
nekatera podjetja. Komisija se je zaradi močne povezave pobude s poročanjem podjetij odločila za 
spremembo računovodske direktive in uporabila za pravno podlago člen 50(1) PDEU. Parlament v 
svojem sklepu, ki temelji na mnenju Odbora za pravne zadeve z dne 12. januarja 2017, soglaša s 
Komisijo glede izbire pravne podlage.  

Parlament je s svojim sklepom odobril mandat za začetek pogajanj s Svetom za sprejetje direktive. 
Svet pa svojega splošnega pristopa še ni sprejel in zdi se, da se nekatere države članice ne strinjajo s 
predlagano pravno podlago, saj naj bi se po njihovem mnenju predlog nanašal na fiskalne predpise in 
bi moral potemtakem temeljiti na členu 115 PDEU.  

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje morajo Parlament, Svet in 
Komisija opraviti izmenjavo mnenj v primeru spremembe pravne podlage, zaradi katere postopek 
sprejetja ne bi bil več redni zakonodajni postopek. 

Predlog direktive o javnem poročanju po posameznih državah po mnenju Parlamenta ni usmerjen niti 
v harmonizacijo davkov niti v izboljšanje sodelovanja med davčnimi organi niti v sprejetje novih 
davčnih obveznosti. Predpisuje zgolj dodatno obveznost za nekatera podjetja, da objavijo poročilo o 
davčnih informacijah v zvezi z dohodki. Zato predstavlja sredstvo za dobro upravljanje podjetij. 

Kako namerava Svet – glede na mednarodne zaveze Unije in nujno potrebo po izboljšanju 
preglednosti davčnih informacij v zvezi z dohodki, da bi se okrepilo zaupanje državljanov v evropske 
institucije in Unijo – utemeljiti svoje zamude in stališče glede pravne podlage predloga, še posebej, ker 
predlog ne vpliva na zneske davkov, ki jih je treba plačati na nacionalni ravni? Kakšno rešitev bo 
predlagal? Ali Svet meni, da ta postopek zasluži prednostno obravnavo? Kakšni so načrti Sveta, da bi 
se dosegel napredek glede tega pomembnega predloga, da bi bil sprejet še v sedanjem 
zakonodajnem obdobju in med mandatom Junckerjeve Komisije? 
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