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Predlog spremembe 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Postopek, ki od Komisije zahteva, da 
odloči o obstoju nevarnosti izkrivljanja 
konkurence zaradi uporabe nižje stopnje 
DDV za zemeljski plin, električno energijo 
in daljinsko ogrevanje, se je na podlagi 
pridobljenih izkušenj glede nedavnega 
izvajanja veljavnega postopka pokazal za 
zastarelega in nepotrebnega. Pravila za 
določitev kraja obdavčitve zagotavljajo, da 
se DDV obračuna v tistem kraju, kjer 
pridobitelj zemeljski plin, električno 
energijo, energijo za ogrevanje in hlajenje 
dejansko porabi. Ta pravila torej 
preprečujejo kakršno koli izkrivljanje 
konkurence med državami članicami. 
Kljub temu je pomembno zagotoviti, da so 
Komisija in druge države članice zadostno 
obveščene o uvedbi kakršne koli nižje 
stopnje s strani držav članic v tem zelo 
občutljivem sektorju. Zato je treba opraviti 
postopek predhodnega posvetovanja z 
Odborom za DDV.

(6) Postopek, ki od Komisije zahteva, da 
odloči o obstoju nevarnosti izkrivljanja 
konkurence zaradi uporabe nižje stopnje 
DDV za zemeljski plin, električno energijo 
in daljinsko ogrevanje, se je na podlagi 
pridobljenih izkušenj glede nedavnega 
izvajanja veljavnega postopka pokazal za 
zastarelega in nepotrebnega. Pravila za 
določitev kraja obdavčitve zagotavljajo, da 
se DDV obračuna v tistem kraju, kjer 
pridobitelj zemeljski plin, električno 
energijo, energijo za ogrevanje in hlajenje 
dejansko porabi. Ta pravila torej 
preprečujejo kakršno koli izkrivljanje 
konkurence med državami članicami. 
Kljub temu je pomembno zagotoviti, da so 
Komisija in druge države članice zadostno 
obveščene o uvedbi kakršne koli nižje 
stopnje s strani držav članic v tem zelo 
občutljivem sektorju. Te znižane stopnje 
DDV morajo biti oblikovane za doseganje 
drugih ciljev Skupnosti, na primer 
energetskih ali okoljskih ciljev v zvezi z 
zavezami Evropske unije v okviru 
Kjotskega protokola. Zato je treba opraviti 
postopek predhodnega posvetovanja z 
Odborom za DDV.

Or. en
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Predlog spremembe 12
Zsolt László Becsey

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V tem smislu je treba to pravilo 
uporabljati za nepremičnine, ki jih je 
pridobil davčni zavezanec, in pomembne 
storitve, ki se nanašajo na te pridobljene 
nepremičnine. Ti dve možnosti sta najbolj 
očitna primera ob upoštevanju vrednosti in 
ekonomske življenjske dobe ter dejstva, da 
je večnamenska uporaba tovrstnega blaga v 
praksi običajna.

(10) V tem smislu je treba to pravilo 
uporabljati za nepremičnine, ki jih je 
pridobil davčni zavezanec, in pomembne 
storitve, ki se nanašajo na te pridobljene 
nepremičnine. Ti dve možnosti sta najbolj 
očitna primera ob upoštevanju vrednosti in 
ekonomske življenjske dobe ter dejstva, da 
je večnamenska uporaba tovrstnega blaga v 
praksi običajna. Poleg tega bi morala 
Komisija analizirati možno razširitev 
sistema korekcij na vse vrste materialnih 
dobrin z visoko vrednostjo, ter obenem 
določiti zgornjo mejo vrednosti za 
morebitno vključevanje materialnih 
dobrin in podrobno opredeliti stroške 
povečanih upravnih in inšpekcijskih 
pristojnosti, ki izhajajo iz takšne razširitve 
sistema korekcij.

Or. en

Obrazložitev

 Sistem korekcij, ki se nanaša na nepremičnine, je treba razširiti na vse materialne dobrine in 
blago, da se vzpostavi pravičen sistem za odbitek DDV za transakcije, ki omogočajo 
večnamensko uporabo tega premoženja. Natančno je treba upoštevati potrebne stroške.

Predlog spremembe 13
Zsolt László Becsey

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2006/112/ES z dne 28. novembra
Člen 168 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru nakupa, gradnje, obnove ali 
temeljite predelave nepremičnine je 
uveljavljanje pravice do odbitka, kadar 
obračun DDV postane obvezen, omejeno 
sorazmerno z deležem njene dejanske 
uporabe, in sicer za transakcije, ki 
omogočajo pravico do odbitka.

V primeru nakupa, gradnje, obnove ali 
temeljite predelave nepremičnine ali 
drugih materialnih dobrin z visoko 
vrednostjo je uveljavljanje pravice do 
odbitka, kadar obračun DDV postane 
obvezen, omejeno sorazmerno z deležem 
njene dejanske uporabe, in sicer za 
transakcije, ki omogočajo pravico do 
odbitka.

Z odstopanjem od člena 26 se spremembe 
v sorazmernem deležu uporabe 
nepremičnine iz prvega odstavka 
upoštevajo v pogojih iz členov 187, 188, 
190 in 192 za korekcijo začetne pravice do 
uveljavljanja odbitka.

Z odstopanjem od člena 26 se spremembe 
v sorazmernem deležu uporabe 
nepremičnine in drugih materialnih 
dobrin z visoko vrednostjo iz prvega 
odstavka upoštevajo v pogojih iz členov 
187, 188, 190 in 192 za korekcijo začetne 
pravice do uveljavljanja odbitka.

Za nepremičnine, pridobljene kot 
investicijsko blago, se spremembe iz 
drugega pododstavka upoštevajo v 
obdobju, ki ga določijo države članice na 
podlagi člena 187(1).

Za nepremičnine in druge materialne 
dobrine z visoko vrednostjo, pridobljene 
kot investicijsko blago, se spremembe iz 
drugega pododstavka upoštevajo v 
obdobju, ki ga določijo države članice na 
podlagi člena 187(1).

Or. en

Obrazložitev

 Sistem korekcij, ki se nanaša na nepremičnine, je treba razširiti na vse materialne dobrine in 
blago, da se vzpostavi pravičen sistem za odbitek DDV za transakcije, ki omogočajo 
večnamensko uporabo tega premoženja. Natančno je treba upoštevati potrebne stroške.
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