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Vprašanje za ustni odgovor  O-000040/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Zadeva: Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0

Po finančni krizi v obdobju 2008–2009 in vrsti razkritij v zvezi z različnimi praksami davčne utaje, 
agresivnega davčnega načrtovanja in izogibanja davkom so se države skupine G20 dogovorile, da 
bodo ta vprašanja obravnavala na ravni OECD v okviru projekta za preprečevanje erozije davčne 
osnove in preusmerjanja dobička (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), kar je privedlo do 
oblikovanja akcijskega načrta za preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička 
(BEPS). Vendar pa ni bil dosežen dogovor o tem, kako obravnavati davčne izzive, ki jih povzroča 
digitalizacija gospodarstva, zaradi česar je bilo leta 2015 objavljeno posebno poročilo o ukrepu 1 za 
preprečevanje erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička (BEPS).

Mednarodna pogajanja so se nadaljevala leta 2019 po vključujočem okviru OECD/G20 (srečanje več 
kot 130 držav), OECD pa je začela izvajati delovni program za obravnavo davčnih izzivov, povezanih 
iz digitalizacijo.

Razprave na ravni OECD/G20 se delijo na dva stebra: prvi steber uvaja novo dodelitev pravic do 
obdavčevanja v okviru nove povezave in novih pravil za dodeljevanje dobičkov, drugi steber pa 
obravnava preostala vprašanja v zvezi z erozijo davčne osnove in preusmerjanjem dobička, pri čemer 
uvaja ukrepe za zagotovitev najnižje ravni obdavčitve.

Parlament želi Komisijo vprašati naslednje:

1. Kako namerava Komisija zagotoviti skupno stališče EU v mednarodnih razpravah v okviru OECD 
o davčnih izzivih, povezanih z digitalizacijo gospodarstva, kar je ključnega pomena za uresničitev 
evropskih interesov in oblikovanje enotnega stališča EU?

2. Kako namerava Komisija zagotoviti, da bodo tekoče mednarodne razprave o prvem in drugem 
stebru usklajene s predlogi EU, kot so skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov 
pravnih oseb, davek na digitalne storitve in obdavčitev pomembne digitalne prisotnosti? Kakšen 
vpliv naj bi po predvidevanjih Komisije imela prvi in drugi steber na te predloge in pobiranje 
prihodkov v državah članicah?

3. Kako se Komisija pripravlja na izvajanje tega morebitnega mednarodnega sporazuma in v 
primeru, da ne bo dosežena nobena mednarodna rešitev, kdaj in kako bo Komisija ukrepala, da 
bi zagotovila usklajen odziv EU in s tem zaščitila enotni trg pred nadaljnjo razdrobljenostjo?
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