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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker spada boj proti davčnim goljufijam v veliki meri med pristojnosti držav članic; ker 
prost pretok blaga in storitev na trgu Skupnosti državam članicam otežuje individualen boj 
s tovrstnimi goljufijami,

B. ker člena 10 in 280 Pogodbe EU od držav članic zahtevata, da sprejmejo ustrezne ukrepe, 
s katerimi izpolnijo obveznosti Pogodbe ter uskladijo svoja dejanja in tako varujejo 
finančne interese Skupnosti,

C. ker so finančne goljufije čedalje večja težava globalnega pomena in po ocenah na ravni 
EU1 predstavljajo 2 do 2,5 % BDP, kar je v številkah 200 do 250 milijard EUR, 

1. opominja, da se z davčnimi goljufijami ni mogoče bojevati v osami; poudarja, da je očitna 
potreba po usklajenem pristopu Skupnosti, ki bi okrepil sodelovanje med državami 
članicami, pa tudi sodelovanje s tretjimi državami; 

2. poudarja, da goljufije v obliki davčnega vrtiljaka (podjetja, ki obstajajo le na papirju) 
pogosto presegajo meje posamezne države članice in potekajo na osnovi goljufivega 
vnovičnega uvoza ali izvoza blaga; 

3. ugotavlja, da Komisija raziskuje načine, s katerimi bi zajezila davčne goljufije, tako da 
spreminja sisteme DDV, ki so trenutno v uporabi, in predlaga uporabo sistema obrnjene 
davčnih obveznosti;

4. zavzema kritično stališče do mehanizma obrnjene davčne obveznosti in predvidenih s tem 
povezanih pilotnih projektov; meni, da bi neobvezni mehanizem obrnjene davčne 
obveznosti privedel do dveh vzporednih sistemov DDV, ki bi sčasoma ustvarile še bolj 
zapleteno davčno okolje, povzročile pravno negotovost in slabo vplivale na poslovno 
okolje, zlasti na mala in srednje velika podjetja;

5. poziva k nadaljevanju boja proti davčnim goljufijam, ki ga je treba razširiti z okrepitvijo 
obstoječih mrež sodelovanja med državami članicami in vzporednim razvojem inovativnih 
ukrepov na ravni EU, pri čemer pa se zadevnim oblastem in davkoplačevalcem ne sme 
naložiti dodatnega upravnega bremena;  v tem oziru pozdravlja nedavne predloge 
Komisije, ki spreminjajo direktivo o DDV in uredbo o upravnem sodelovanju na področju 
DDV (KOM(2008)0147);

6. poziva k ustanovitvi projektne skupine, ki bo ocenila možne načine za usklajevanje 
čezmejnega boja proti davčnim goljufijam do konca tega zakonodajnega obdobja.

                                               
1 Objava Komisije: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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