
Evropski parlament
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SPREJETA BESEDILA

P8_TA(2019)0074

DDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. februarja 2019 o predlogu 
direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih 
ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami 
članicami (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0329),

– ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se 
je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0317/2018),

– ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0028/2019),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog 
Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Sprememba 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(1) Ko je Svet leta 1967 z direktivama 
Sveta 62/227/EGS1 in 67/228/EGS2 sprejel 
skupni sistem davka na dodano vrednost 
(DDV), je bila sprejeta zaveza, da bo 
vzpostavljen dokončen sistem DDV za 
obdavčevanje trgovine med državami 
članicami, ki bo deloval podobno, kot bi 
deloval v eni državi članici. Ker politični in 
tehnični pogoji za tak sistem niso bili zreli, 
je bila ob opustitvi davčnih meja med 
državami članicami konec leta 1992 
sprejeta prehodna ureditev DDV. Direktiva 
Sveta 2006/112/ES3, ki je trenutno v 
veljavi, določa, da je treba ta prehodna 
pravila nadomestiti z dokončno ureditvijo 
na podlagi načela, po katerem se dobave 
blaga ali storitev obdavčujejo v državi 
članici porekla. 

(1) Ko je Svet leta 1967 z direktivama 
Sveta 67/227/EGS1 in 67/228/EGS2 sprejel 
skupni sistem davka na dodano vrednost 
(DDV), je bila sprejeta zaveza, da bo 
vzpostavljen dokončen sistem DDV za 
obdavčevanje trgovine med državami 
članicami, ki bo deloval podobno, kot bi 
deloval v eni državi članici. Ker politični in 
tehnični pogoji za tak sistem niso bili zreli, 
je bila ob opustitvi davčnih meja med 
državami članicami konec leta 1992 
sprejeta prehodna ureditev DDV. Direktiva 
Sveta 2006/112/ES3, ki je trenutno v 
veljavi, določa, da je treba ta prehodna 
pravila nadomestiti z dokončno ureditvijo 
na podlagi načela, po katerem se dobave 
blaga ali storitev obdavčujejo v državi 
članici porekla. Vendar se ta prehodna 
pravila uporabljajo že nekaj desetletij, 
posledica pa je zapleten prehoden sistem 
DDV, ki pri čezmejnih transakcijah 
znotraj Unije omogoča goljufije v zvezi z 
DDV. Prehodna pravila imajo številne 
pomanjkljivosti, zaradi katerih sistem 
DDV ni niti povsem učinkovit niti 
združljiv z zahtevami pravega enotnega 
trga. Šibkosti prehodnega sistema DDV so 
postale očitne šele nekaj let po njegovi 
uvedbi. Od takrat je bilo sprejetih več 
zakonodajnih ukrepov (izboljšanje 
upravnega sodelovanja, krajši roki za 
rekapitulacijska poročila, sektorska 
obrnjena davčna obveznost), pa tudi 
nekateri nezakonodajni. Kljub temu pa 
nedavne študije o vrzeli pri pobiranju 
DDV kažejo, da je obseg nepobranega 
DDV še vedno ogromen. Na področju 
DDV je po uvedbi sedanjih pravil leta 
1992 to prvi zakonodajni predlog, 
katerega cilj je odpraviti vzroke čezmejnih 
goljufij. Komisija je v svojem sporočilu z 
dne 28. oktobra 2015 z naslovom 
Izpopolnitev enotnega trga: več 
priložnosti za prebivalstvo in gospodarstvo 
kot eno glavnih ovir za dokončanje 
enotnega trga navedla zapletenost 
sedanjega sistema DDV. Obenem se veča 



tudi vrzel pri pobiranju DDV, opredeljena 
kot razlika med dejansko pobranimi 
prihodki iz tega naslova in teoretičnim 
zneskom, ki naj bi ga po pričakovanjih 
pobrali, in je leta 2015 v EU-28 dosegla 
151,5 milijarde EUR. To kaže, da je treba 
sistem DDV nemudoma in korenito 
preoblikovati v dokončen sistem DDV, s 
katerim bomo olajšali in poenostavili 
čezmejno trgovino znotraj Unije ter 
zagotovili, da bo sistem bolj odporen na 
goljufije.

__________________ __________________
1 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 
11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih (UL 71, 
14.4.1967, str. 1 301).

1 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 
11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih (UL 71, 
14.4.1967, str. 1 301).

2 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 
11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih – 
struktura in postopek za enotni sistem 
davka na dodano vrednost (UL 71, 
14.4.1967, str. 1 303).

2 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 
11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 
držav članic o prometnih davkih – 
struktura in postopek za enotni sistem 
davka na dodano vrednost (UL 71, 
14.4.1967, str. 1 303).

3 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 
28. novembra 2006 o skupnem sistemu 
davka na dodano vrednost (UL L 347, 
11.12.2006, str. 1).

3 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 
28. novembra 2006 o skupnem sistemu 
davka na dodano vrednost (UL L 347, 
11.12.2006, str. 1).

Sprememba 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(1a) Poleg tega je Komisija ob podpori 
Evropskega parlamenta vedno 
poudarjala, da bi bil sistem DDV, ki bi 
temeljil na obdavčitvi v državi porekla, 
ustrezna rešitev za to, da bi postal sistem 
DDV v Uniji bolj odporen na goljufije in 
bil čim bolj usklajen s pravilnim 
delovanjem notranjega trga. Sedanja 
pobuda pa temelji na pristopu obdavčitve 
v namembnem kraju, ki ga želijo države 
članice, saj jim omogoča določeno 
prožnost pri določanju stopenj DDV.



Sprememba 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(2) Svet je ob podpori Evropskega 
parlamenta1 in Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora2 potrdil, da sistema, ki 
temelji na poreklu, ni mogoče vzpostaviti, 
ter Komisijo pozval, naj nadaljuje 
poglobljeno tehnično delo in široko 
zastavljen dialog z državami članicami, da 
bi podrobno preučila različne možne 
načine izvajanja načela namembnega 
kraja3. 

(2) Svet je ob podpori Evropskega 
parlamenta1 in Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora2 potrdil, da sistema, ki 
temelji na poreklu, ni mogoče vzpostaviti, 
ter Komisijo pozval, naj nadaljuje 
poglobljeno tehnično delo in široko 
zastavljen dialog z državami članicami, da 
bi podrobno preučila različne možne 
načine izvajanja načela namembnega kraja3 
s ciljem zagotoviti, da bo dobava blaga iz 
ene države članice v drugo obdavčena 
tako, kot če bi bilo blago dobavljeno in 
pridobljeno znotraj ene države članice. 
Vzpostavitev enotnega območja DDV v 
Uniji je ključnega pomena za to, da se za 
podjetja, zlasti za mala in srednja 
podjetja, ki poslujejo čezmejno, zmanjšajo 
stroški izpolnjevanja obveznosti ter da se 
omejijo možnosti za čezmejne goljufije v 
zvezi z DDV in poenostavijo postopki za 
DDV. Dokončni sistem DDV bo okrepil 
notranji trg in ustvaril boljše poslovne 
razmere za čezmejno trgovino. Vanj bi 
bilo treba vnesti spremembe, potrebne 
zaradi tehnološkega razvoja in 
digitalizacije. Ta direktiva določa tehnične 
ukrepe za izvajanje tako imenovanih 
temeljev, ki jih je določila Komisija v 
svojem predlogu z dne 
18. januarja 20183a. Države članice bi se 
torej morale odločiti glede teh temeljev, 
saj bi tako lahko začeli to direktivo čim 
prej izvajati.

__________________ __________________
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
13. oktobra 2011 o prihodnosti DDV 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=SL&reference=
P7-TA-2011-0436.

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
13. oktobra 2011 o prihodnosti DDV 
(P7_TA(2011)0436) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?type=TA&language=SL&reference=
P7-TA-2011-0436.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P7-TA-2011-0436
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P7-TA-2011-0436


2 Mnenje Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora z dne 14. julija 2011 o 
zeleni knjigi o prihodnosti DDV – Za 
enostavnejši, zanesljivejši in učinkovitejši 
sistem DDV: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=celex:52011AE1168.

2 Mnenje Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora z dne 14. julija 2011 o 
zeleni knjigi o prihodnosti DDV – Za 
enostavnejši, zanesljivejši in učinkovitejši 
sistem DDV: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/?uri=celex:52011AE1168.

3 Sklepi Sveta o prihodnosti DDV – 
3167. zasedanje Sveta za ekonomske in 
finančne zadeve, Bruselj, 15. maja 2012 
(glej zlasti točko B(4)): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.

3 Sklepi Sveta o prihodnosti DDV – 
3167. zasedanje Sveta za ekonomske in 
finančne zadeve, Bruselj, 15. maja 2012 
(glej zlasti točko B(4)): 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pd
f.
3a Predlog direktive Sveta o spremembi 
Direktive 2006/112/ES glede stopenj 
davka na dodano vrednost, 
COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).

Sprememba 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(3) Komisija je v akcijskem načrtu za 
DDV1 opredelila spremembe sistema 
DDV, ki bi bile potrebne za razvoj takega 
sistema za trgovanje znotraj Unije, ki bi 
temeljil na namembnem kraju, z 
obdavčitvijo čezmejnih dobav. Svet je 
pozneje ponovno potrdil sklepe iz 
navedenega akcijskega načrta in med 
drugim navedel, da meni, da bi bilo treba 
načelo obdavčitve v državi porekla, kot je 
bilo predvideno za dokončni sistem DDV, 
nadomestiti z načelom obdavčitve v 
namembni državi članici2.

(3) Komisija je v akcijskem načrtu za 
DDV1 opredelila spremembe sistema 
DDV, ki bi bile potrebne za razvoj takega 
sistema za trgovanje znotraj Unije, ki bi 
temeljil na namembnem kraju, z 
obdavčitvijo čezmejnih dobav. Svet je 
pozneje ponovno potrdil sklepe iz 
navedenega akcijskega načrta in med 
drugim navedel, da meni, da bi bilo treba 
načelo obdavčitve v državi porekla, kot je 
bilo predvideno za dokončni sistem DDV, 
nadomestiti z načelom obdavčitve v 
namembni državi članici2. S to spremembo 
naj bi se čezmejne goljufije v zvezi z DDV 
po oceni zmanjšale za 50 milijard EUR 
letno.

__________________ __________________
1 Akcijski načrt za DDV – Vzpostavitev 
enotnega območja DDV v EU: čas za 
odločitev (COM(2016)0148 z dne 7. aprila 
2016).

1 Akcijski načrt za DDV – Vzpostavitev 
enotnega območja DDV v EU: čas za 
odločitev (COM(2016)0148 z dne 7. aprila 
2016).

2 Glej: 2 Glej: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:52011AE1168
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf


http://www.consilium.europa.eu/sl/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/.

http://www.consilium.europa.eu/sl/press/pr
ess-releases/2016/05/25-conclusions-vat-
action-plan/.

Sprememba 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(4a) Da bi bilo sodelovanje med 
državami članicami učinkovito, bi morala 
Komisija zagotoviti preglednost sistema, 
zlasti z vsakoletno obvezno objavo 
seznama goljufij, storjenih v vsaki državi 
članici. Preglednost je pomembna tudi za 
to, da bi se zavedali obsega goljufij, 
ozaveščali splošno javnost in povečali 
pritisk na države članice.

Sprememba 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(5a) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti stališčem Evropskega 
parlamenta, sprejetim v zakonodajnih 
resolucijah z dne 3. oktobra 2018 o 
predlogu direktive Sveta o spremembi 
Direktive 2006/112/ES glede 
harmonizacije in poenostavitve nekaterih 
pravil v okviru sistema davka na dodano 
vrednost ter uvedbe dokončnega sistema 
za obdavčevanje trgovine med državami 
članicami (COM(2017)0569 – 
C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) in o 
predlogu direktive Sveta o spremembi 
Direktive 2006/112/ES glede stopenj 
davka na dodano vrednost 
(COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 
2018/0005(CNS)) ter v zakonodajni 
resoluciji z dne 3. julija 2018 o 
spremenjenem predlogu uredbe Sveta o 
spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 

http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/.
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/.
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/.
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/.
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/.
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/.


glede ukrepov za okrepitev upravnega 
sodelovanja na področju davka na dodano 
vrednost (COM(2017)0706 – 
C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).

Sprememba 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(13) Splošno pravilo za dobave blaga, 
vključno z dobavami blaga znotraj Unije, 
in za opravljanje storitev bi moralo biti, da 
je dobavitelj dolžan plačati DDV.

(13) Splošno pravilo za dobave blaga, 
vključno z dobavami blaga znotraj Unije, 
in za opravljanje storitev bi moralo biti, da 
je dobavitelj dolžan plačati DDV. Ta nova 
načela bodo državam članicam omogočila 
učinkovitejši boj proti goljufijam v zvezi z 
DDV, zlasti goljufijam znotraj Skupnosti z 
neobstoječim trgovcem, katerih vrednost 
se ocenjuje na vsaj 50 milijard EUR letno.

Sprememba 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(14a) Za določanje, katera podjetij lahko 
pridobijo status certificiranega davčnega 
zavezanca, je treba vzpostaviti stroga 
merila, ki jih bodo harmonizirano 
uporabljale vse države članice, ter skupna 
pravila in določbe o globah in kaznih za 
vse, ki teh meril ne bodo spoštovali.

Sprememba 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(14b) Komisija bi morala biti odgovorna 
za predložitev nadaljnjih smernic in bi 
morala preverjati pravilno uporabo teh 



harmoniziranih meril v državah članicah 
po vsej Uniji.

Sprememba 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(15) Pravila o začasni uporabi 
mehanizma obrnjene davčne obveznosti za 
premičnine bi bilo treba spremeniti, da bi 
se zagotovila njihova skladnost z uvedbo 
novih pravil v zvezi z osebo, ki je dolžna 
plačati DDV za dobavo blaga znotraj 
Unije.

(15) Pravila o začasni uporabi 
mehanizma obrnjene davčne obveznosti za 
premičnine bi bilo treba spremeniti, da bi 
se zagotovila njihova skladnost z uvedbo 
novih pravil v zvezi z osebo, ki je dolžna 
plačati DDV za dobavo blaga znotraj 
Unije. Z izvajanjem te direktive začasna 
uporaba mehanizma obrnjene davčne 
obveznosti morda ne bo več potrebna. 
Komisija bi morala zato pravočasno 
preučiti, ali bi bilo treba predlog za 
začasno uporabo mehanizma obrnjene 
davčne obveznosti razveljaviti.

Sprememba 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(23) Za zagotovitev skladnosti 
obveznosti velikih podjetij glede poročanja 
o DDV bi bilo treba določbe o tem, kako 
pogosto je treba v okviru te posebne 
ureditve predložiti obračune DDV, 
spremeniti, tako da bi se dodala zahteva, da 
davčni zavezanci, ki uporabljajo to 
ureditev, v okviru te ureditve vsak mesec 
predložijo obračun DDV, če njihov letni 
promet v Uniji presega 2 500 000 EUR.

(23) Za zagotovitev skladnosti 
obveznosti velikih podjetij glede poročanja 
o DDV bi bilo treba določbe o tem, kako 
pogosto je treba v okviru te posebne 
ureditve predložiti obračune DDV, 
spremeniti, tako da bi se dodala zahteva, da 
davčni zavezanci, ki uporabljajo to 
ureditev, v okviru te ureditve vsak mesec 
predložijo obračun DDV, če njihovi letni 
prihodki z obračunanim DDV v Uniji 
presegajo 2 500 000 EUR.

Sprememba 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(25a) Visoka stopnja neizpolnjevanja 
obveznosti povzroča gospodarske izgube 
za davčne zavezance, ki obveznosti 
izpolnjujejo, prav tako pa ogroža kohezijo 
in doslednost fiskalnega sistema ter 
ustvarja splošen občutek nepravičnosti 
zaradi izkrivljanja konkurence. Učinkovit 
in razumljiv sistem je ključen za 
ustvarjanje javnih prihodkov in 
prevzemanje odgovornosti državljanov in 
podjetij.

Sprememba 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(26a) Statistični podatki kažejo, da 
goljufi izkoriščajo pomanjkljivost sistema 
ter sledijo razvoju gospodarstva in 
dinamični rasti povpraševanja po dobavi 
nekaterih vrst blaga oziroma storitev. Zato 
je treba vzpostaviti sistem, ki bo dovolj 
dinamičen za spopadanje s škodljivimi 
praksami in zmanjšanje stopnje 
namernega neizpolnjevanja obveznosti 
(goljufija), pa tudi nenamernega.

Sprememba 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(26b) Da bi poenostavili trgovanje na 
enotnem trgu, bi morala Komisija v 
sodelovanju z državami članicami 
vzpostaviti celovit in javno dostopen 
spletni informacijski portal Unije za DDV 
za podjetja, pri čemer bi morala posebno 
pozornost nameniti potrebam malih in 
srednjih podjetij, ki znotraj Unije 
poslujejo čezmejno. Ta večjezični portal bi 



moral zagotavljati hiter dostop do 
najnovejših, točnih in ustreznih 
informacij o izvajanju sistema DDV v 
različnih državah članicah, predvsem o 
dejanskih stopnjah DDV za različne vrste 
blaga in storitev v različnih državah 
članicah ter o pogojih za ničelno davčno 
stopnjo. Pomagal bi lahko tudi pri 
ukrepanju v zvezi s sedanjo vrzeljo pri 
pobiranju DDV.

Sprememba 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 26 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(26c) Osrednji element novega sistema 
DDV, ki bo temeljil na načelu namembne 
države, je storitev „vse na enem mestu“, 
brez katere bi se znatno povečala 
zapletenost sistema in upravno breme. Da 
bi zagotovili interoperabilnost, preprosto 
uporabo in zaščito pred goljufijami, bi 
morale točke „vse na enem mestu“ za 
podjetja delovati v okviru 
harmoniziranega čezmejnega 
računalniškega sistema na podlagi 
skupnih standardov in omogočati 
samodejno pridobivanje in vnašanje 
podatkov, na primer z uporabo enotnih 
standardnih obrazcev.

Sprememba 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(28) Zaradi uvedbe novega pojma 
dobave blaga znotraj Unije je treba pojem 
„Skupnost“ nadomestiti s pojmom „Unija“, 
da se zagotovi posodobljena in skladna 
uporaba pojma.

(28) Zaradi uvedbe novega pojma 
dobave blaga znotraj Unije je treba pojem 
„Skupnost“ povsod v direktivi nadomestiti 
s pojmom „Unija“, da se zagotovi 
posodobljena in skladna uporaba pojma.



Sprememba 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(30a) Zakonodajni ukrepi za reformo 
sistema DDV, za boj proti goljufijam v 
zvezi z DDV in za zmanjšanje vrzeli pri 
pobiranju DDV bodo lahko uspešni le, če 
bodo davčne uprave držav članic v duhu 
medsebojnega zaupanja tesneje sodelovale 
in si izmenjevale ustrezne informacije, ki 
so potrebne za opravljanje njihovih nalog.

Sprememba 18

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 8

Veljavno besedilo Sprememba

(4a) člen 8 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 8 „Člen 8

Če Komisija meni, da določbe iz členov 6 
in 7 niso več upravičene, zlasti v smislu 
lojalne konkurence ali lastnih sredstev, 
Svetu predloži ustrezne predloge.“

Če Komisija meni, da določbe iz členov 6 
in 7 niso več upravičene, zlasti v smislu 
lojalne konkurence ali lastnih sredstev, 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
ustrezne predloge.“

Sprememba 19

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Za prosilce, ki so davčni zavezanci s 
statusom pooblaščenega gospodarskega 
subjekta za carinske namene, se šteje, da 
izpolnjujejo merila iz odstavka 2.

Za prosilce, ki so davčni zavezanci s 
statusom pooblaščenega gospodarskega 
subjekta za carinske namene, se šteje, da za 
namene te direktive izpolnjujejo merila iz 
odstavka 2.



Sprememba 20

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(aa) odsotnost evidentiranih hujših 
kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko 
dejavnostjo prosilca, med katera med 
drugim spadajo:
(i) pranje denarja,
(ii) davčna utaja in davčne goljufije,
(iii) zlorabljanje skladov in programov 
Unije,
(iv) goljufije v zvezi s stečajem ali 
insolventnostjo,
(v) zavarovalniške ali druge finančne 
goljufije,
(vi) podkupovanje in/ali korupcija,
(vii) kibernetska kriminaliteta,
(viii) sodelovanje v kriminalni združbi,
(ix) kazniva dejanja na področju 
konkurenčnega prava,
(x) neposredno ali posredno 
sodelovanje v terorističnih dejavnostih;

Sprememba 21

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(c) plačilna sposobnost prosilca, ki se 
šteje za dokazano bodisi z dobrim 
finančnim stanjem prosilca, ki mu 
omogoča, da izpolnjuje svoje obveznosti, 
pri čemer se ustrezno upoštevajo 
značilnosti vrste zadevne poslovne 

(c) plačilna sposobnost prosilca v 
zadnjih treh letih, ki se šteje za dokazano 
bodisi z dobrim finančnim stanjem 
prosilca, ki mu omogoča, da izpolnjuje 
svoje obveznosti, pri čemer se ustrezno 
upoštevajo značilnosti vrste zadevne 



dejavnosti, bodisi s predložitvijo jamstva 
zavarovalnice ali druge finančne institucije 
ali druge ekonomsko zanesljive tretje 
osebe.

poslovne dejavnosti, bodisi s predložitvijo 
jamstva zavarovalnice ali druge finančne 
institucije ali druge ekonomsko zanesljive 
tretje osebe. Prosilec mora imeti bančni 
račun v finančni instituciji s sedežem v 
Uniji.

Sprememba 22

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

2a. Da bi zagotovili harmonizirano 
razlago v zvezi s podelitvijo statusa 
certificiranega davčnega zavezanca, 
Komisija z izvedbenim aktom sprejme 
nadaljnje smernice za države članice v 
zvezi z oceno teh meril, ki so veljavna v 
vsej Uniji. Komisija sprejme prvi 
izvedbeni akt najpozneje en mesec po 
začetku veljavnosti te direktive.

Sprememba 23

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

3a. Komisija uvede prilagojen 
postopek za mala in srednja podjetja, da 
bi jih spodbudila k zaprositvi za status 
certificiranega davčnega zavezanca.

Sprememba 24

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 4 – pododstavek 1



Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Davčni zavezanec, ki zaprosi za status 
certificiranega davčnega zavezanca, 
davčnim organom predloži vse informacije, 
ki jih ti zahtevajo, da bi lahko sprejeli 
odločitev.

Davčni zavezanec, ki zaprosi za status 
certificiranega davčnega zavezanca, 
davčnim organom predloži vse ustrezne 
informacije, ki jih ti zahtevajo, da bi lahko 
sprejeli odločitev. Davčni organi prošnjo 
nemudoma obravnavajo in bi morali v 
zvezi s predložitvijo informacij uporabljati 
merila, ki bi bila harmonizirana v vseh 
državah članicah.

Sprememba 25

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

4a. Ko se podeli status certificiranega 
davčnega zavezanca, postane ta 
informacija dostopna prek sistema 
izmenjave podatkov s področja DDV. 
Spremembe tega statusa se nemudoma 
vnesejo v sistem.

Sprememba 26

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

5. V primeru zavrnitve prošnje davčni 
organi prosilca skupaj z odločitvijo 
seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. 
Države članice zagotovijo, da ima prosilec 
pravico do pritožbe zoper odločitev o 
zavrnitvi prošnje.

5. V primeru zavrnitve prošnje davčni 
organi prosilca skupaj z odločitvijo 
nemudoma seznanijo tudi z jasno 
navedenimi razlogi za zavrnitev. Države 
članice zagotovijo, da ima prosilec v 
razumnem roku pravico do pritožbe zoper 
odločitev o zavrnitvi prošnje.

Sprememba 27



Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

5a. Kadar se prošnja zavrne, se 
odločitev in razlogi za zavrnitev sporočijo 
davčnim organom drugih držav članic.

Sprememba 28

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

6. Davčni zavezanec, ki mu je bil 
podeljen status certificiranega davčnega 
zavezanca, davčne organe nemudoma 
obvesti o vseh dejavnikih, ki so se pojavili 
po sprejetju odločitve in ki bi lahko 
vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega 
statusa. Davčni organi tak davčni status 
razveljavijo, če merila iz odstavka 2 niso 
več izpolnjena.

6. Davčni zavezanec, ki mu je bil 
podeljen status certificiranega davčnega 
zavezanca, davčne organe v enem mesecu 
obvesti o vseh dejavnikih, ki so se pojavili 
po sprejetju odločitve in ki bi lahko 
vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega 
statusa. Davčni organi tak davčni status 
razveljavijo, če merila iz odstavka 2 niso 
več izpolnjena. Davčni organi držav 
članic, ki so podelili status certificiranega 
davčnega zavezanca, to odločitev 
pregledajo vsaj enkrat na dve leti, da bi 
zagotovili, da so pogoji še vedno 
izpolnjeni. Če davčni zavezanec davčnih 
organov ni obvestil o katerem koli 
dejavniku, ki bi lahko vplival na status 
certificiranega davčnega zavezanca, kot je 
to določeno v izvedbenem aktu, ali ga je 
namerno skrival, se mu naložijo 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne 
sankcije, vključno z izgubo statusa 
certificiranega davčnega zavezanca.

Sprememba 29

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES



Člen 13a – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

6a. Davčni zavezanec, ki se mu status 
certificiranega davčnega zavezanca 
zavrne ali ki na lastno pobudo obvesti 
davčni organ, da ne izpolnjuje več meril iz 
odstavka 2, lahko za ta status ponovno 
zaprosi šele po šestih mesecih od datuma 
zavrnitve ali odvzema, če so izpolnjena vsa 
ustrezna merila.

Sprememba 30

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

6b. Da bi znotraj držav članic in med 
njimi zagotovili enotne standarde za 
spremljanje, ali je subjekt še upravičen do 
statusa certificiranega davčnega 
zavezanca, in za odvzem davčnega statusa, 
Komisija sprejme ustrezne smernice.

Sprememba 31

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

6c. Če je bil prosilcu v skladu s 
carinskim zakonikom Unije v zadnjih treh 
letih zavrnjen status pooblaščenega 
gospodarskega subjekta, se mu status 
certificiranega davčnega zavezanca ne 
podeli.

Sprememba 32

Predlog direktive



Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2006/112/ES
Člen 13a – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

7. Status certificiranega davčnega 
zavezanca v eni državi članici priznajo 
davčni organi vseh držav članic.;

7. Status certificiranega davčnega 
zavezanca v eni državi članici priznajo 
davčni organi vseh držav članic. Za 
notranje davčne spore o DDV med 
davčnim zavezancem in nacionalnim 
davčnim organom se bodo še naprej 
uporabljali nacionalni mehanizmi.

Sprememba 33

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 56 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 145 – odstavek 1

Veljavno besedilo Sprememba

(56a) v členu 145 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

„1. Komisija po potrebi in v najkrajšem 
možnem času Svetu poda predloge za 
natančno opredelitev obsega oprostitev iz 
členov 143 in 144 ter podrobnejših pravil 
za njihovo izvajanje.“

„1. Komisija po potrebi in v najkrajšem 
možnem času Evropskemu parlamentu in 
Svetu poda predloge za natančno 
opredelitev obsega oprostitev iz členov 143 
in 144 ter podrobnejših pravil za njihovo 
izvajanje.“

Sprememba 34

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 59 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 150 – odstavek 1

Veljavno besedilo Sprememba

(59a) v členu 150 se odstavek 1 
nadomesti z naslednjim:

„1. Komisija po potrebi in v najkrajšem 
možnem času Svetu predloži predloge za 
natančno opredelitev obsega oprostitev iz 
člena 148 in podrobnejših pravil za njihovo 

„1. Komisija po potrebi in v najkrajšem 
možnem času Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži predloge za natančno 
opredelitev obsega oprostitev iz člena 148 



izvajanje.“ in podrobnejših pravil za njihovo 
izvajanje.“

Sprememba 35

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 68 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 166

Veljavno besedilo Sprememba

(68a) člen 166 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 166 Člen 166

„Komisija Svetu po potrebi in v najkrajšem 
možnem času predloži predloge skupnih 
postopkov za uporabo DDV za transakcije 
iz oddelkov 1 in 2.“

„Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu po potrebi in v najkrajšem možnem 
času predloži predloge skupnih postopkov 
za uporabo DDV za transakcije iz 
oddelkov 1 in 2.“

Sprememba 36

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 123 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 293 – odstavek 1 – uvodni del

Veljavno besedilo Sprememba

(123a) v členu 293 se uvodni stavek 
odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

„Komisija vsaka štiri leta od sprejetja te 
direktive na podlagi informacij, ki jih 
pridobi od držav članic, Svetu predloži 
poročilo o uporabi določb tega poglavja, ki 
mu po potrebi in ob upoštevanju potrebe 
zagotoviti dolgoročno konvergenco 
nacionalnih predpisov priloži predloge za:“

„Komisija vsaka štiri leta od sprejetja te 
direktive na podlagi informacij, ki jih 
pridobi od držav članic, Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
uporabi določb tega poglavja, ki mu po 
potrebi in ob upoštevanju potrebe 
zagotoviti dolgoročno konvergenco 
nacionalnih predpisov priloži predloge za:“

Sprememba 37

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 166 a (novo)



Direktiva 2006/112/ES
Člen 395 – odstavek 3

Veljavno besedilo Sprememba

(166a) v členu 395 se odstavek 3 
nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija v treh mesecih od 
uradnega obvestila iz drugega pododstavka 
odstavka 2 Svetu predloži ustrezen 
predlog, če pa zahtevanemu odstopanju 
nasprotuje, obvestilo o zavrnitvi z 
obrazložitvijo.“

„3. Komisija v treh mesecih od 
uradnega obvestila iz drugega pododstavka 
odstavka 2 Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži ustrezen predlog, če pa 
zahtevanemu odstopanju nasprotuje, 
obvestilo o zavrnitvi z obrazložitvijo.“

Sprememba 38

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 166 b (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 396 – odstavek 3

Veljavno besedilo Sprememba

(166b) v členu 396 se odstavek 3 
nadomesti z naslednjim:

„3. Komisija v treh mesecih od 
uradnega obvestila iz drugega pododstavka 
odstavka 2 Svetu predloži ustrezen 
predlog, če pa zahtevanemu odstopanju 
nasprotuje, obvestilo o zavrnitvi z 
obrazložitvijo.“

„3. Komisija v treh mesecih od 
uradnega obvestila iz drugega pododstavka 
odstavka 2 Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži ustrezen predlog, če pa 
zahtevanemu odstopanju nasprotuje, 
obvestilo o zavrnitvi z obrazložitvijo.“

Sprememba 39

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 169 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 404 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(169a) za členom 404 se vstavi naslednji 
nov člen:
„Člen 404a
Komisija v štirih letih po sprejetju 
Direktive Sveta (EU) .../...* + na podlagi 
informacij, ki jih pridobi od držav članic, 



Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
poročilo o izvajanju in uporabi novih 
določb te direktive ter mu po potrebi [in 
ob upoštevanju tega, da je treba zagotoviti 
dolgoročno konvergenco nacionalnih 
predpisov] priloži predloge.“
_______________
* Direktiva Sveta (EU) .../... z dne ... o 
spremembi (UL ...).
+ Uradni list: prosimo, da v besedilo 
vstavite številko direktive iz dokumenta 
PE-CONS ... (2018/0164(CNS)), v 
opombo pa številko, datum, naslov in sklic 
na Uradni list navedene direktive.)

Sprememba 40

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 169 b (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 404 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(169b) za členom 404a se vstavi naslednji 
nov člen:
„Člen 404b
Glede na to, da je za uspeh dokončnega 
sistema DDV izjemno pomembno 
medsebojno zaupanje med davčnimi 
upravami držav članic, Komisija v dveh 
letih po sprejetju Direktive Sveta (EU).../... 
* + Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o učinkovitosti 
izmenjave ustreznih informacij med 
njimi.“;
________________
* Direktiva Sveta (EU) .../... z dne ... o 
spremembi ... (UL ...).
+ Uradni list: prosimo, da v besedilo 
vstavite številko direktive iz dokumenta 
PE-CONS ... (2018/0164(CNS)), v 
opombo pa številko, datum, naslov in sklic 
na Uradni list navedene direktive.)

Sprememba 41



Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 173 a (novo)
Direktiva 2006/112/ES
Člen 411 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

(173a) vstavi se naslednji nov člen 411a:
„Člen 411a
Komisija v sodelovanju z državami 
članicami do 1. junija 2020 vzpostavi 
celovit, večjezičen in javno dostopen 
spletni informacijski portal Unije za DDV, 
na katerem lahko podjetja in končni 
potrošniki hitro in učinkovito pridobijo 
točne informacije o stopnjah DDV – tudi 
informacije o tem, za katere vrste blaga in 
storitev se uporabljajo znižane stopnje ali 
oprostitve – in vse ustrezne informacije o 
izvajanju dokončnega sistema DDV v 
različnih državah članicah.
Kot dopolnitev portala se vzpostavi 
mehanizem za samodejno obveščanje. Z 
njim se zagotovi samodejno obveščanje 
davčnih zavezancev o spremembah in 
posodobitvah stopenj DDV v državah 
članicah. Samodejna obvestila se 
aktivirajo pred začetkom uporabe 
spremembe in najpozneje pet dni po 
sprejetju odločitve.“;

Sprememba 42

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 904/2010
Člen 34 in člen 49 a (novo)

Veljavno besedilo Sprememba

Člen 1a
Sprememba Uredbe (EU) št. 904/2010

Uredba (EU) št. 904/2010 se spremeni:
(1) člen 34 se nadomesti z naslednjim:

Člen 34 „Člen 34
1. Države članice sodelujejo na tistih 1. Komisija nudi Eurofiscu vso 



delovnih področjih Eurofisca, ki jih 
izberejo in se lahko tudi odločijo, da 
končajo sodelovanje.

potrebno tehnično in logistično podporo. 
Komisija ima dostop do informacij iz 
člena 1, ki se lahko izmenjujejo prek 
Eurofisca, v okoliščinah, določenih v 
členu 55(2).

2. Države članice, ki so se odločile 
sodelovati na delovnem področju 
Eurofisca, dejavno sodelujejo v večstranski 
izmenjavi ciljnih informacij med 
sodelujočimi državami članicami.

2. Države članice sodelujejo na 
delovnih področjih Eurofisca in dejavno 
sodelujejo v večstranski izmenjavi 
informacij.

3. Izmenjane informacije so tajne, 
kakor določa člen 55.

3. Koordinatorji za delovna področja 
Eurofisca lahko Europolu in Evropskemu 
uradu za boj proti goljufijam (OLAF) na 
lastno pobudo ali na zahtevo posredujejo 
ustrezne informacije o najresnejših 
čezmejnih kaznivih dejanjih na področju 
DDV.

3a. Koordinatorji za delovna področja 
Eurofisca lahko Europol in urad OLAF 
zaprosijo za ustrezne informacije. 
Koordinatorji za delovna področja 
Eurofisca dajejo informacije, ki jih 
prejmejo od Europola in urada OLAF, na 
voljo drugim sodelujočim uradnikom 
Eurofisca za zvezo; te informacije se 
izmenjujejo z elektronskimi sredstvi.“;
(2) doda se naslednji člen 49a:
„Člen 49a
Države članice in Komisija vzpostavijo 
skupni sistem za zbiranje statističnih 
podatkov o goljufijah na področju DDV 
znotraj Skupnosti in nenamernem 
neizpolnjevanju obveznosti ter vsako leto 
objavijo nacionalne ocene izgub 
prihodkov iz DDV zaradi teh goljufij ter 
ocene za Unijo kot celoto. Komisija z 
izvedbenimi akti sprejme praktično 
ureditev za ta statistični sistem. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 58(2).“;


