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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu 
davka na dodano vrednost v zvezi z obravnavo zavarovalnih in finančnih storitev
(KOM(2007)0747 – C6-0473 – 2007/0267(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0747),

– ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0473/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe 
ES;

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

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Sektor finančnih storitev pomembno 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
ustvarjanju delovnih mest, vendar pa lahko 
svojo nalogo izpolnjuje samo pod 
nevtralnimi pogoji konkurence na 
notranjem trgu. Treba je zagotoviti okvir, 
ki omogoča pravno gotovost glede 
obravnave finančnih produktov v zvezi z 
davkom na dodano vrednost (DDV) ter 

(1) Sektor finančnih storitev pomembno 
prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
ustvarjanju delovnih mest, vendar pa lahko 
svojo nalogo izpolnjuje samo pod 
nevtralnimi pogoji konkurence na 
notranjem trgu. Treba je zagotoviti okvir, 
ki omogoča takšne nevtralne pogoje glede 
obravnave finančnih produktov v zvezi z 
davkom na dodano vrednost (DDV) ter 
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njihovega trženja in upravljanja. njihovega trženja in upravljanja.

Or. en

Obrazložitev

Pravna gotovost je obravnavana v uvodni izjavi 2. Uvodna izjava 1 se nanaša na načelo 
nevtralnosti in ustvarjanje enakih pogojev za vse na notranjem trgu.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zavarovalne storitve in finančne 
storitve zahtevajo podobne oblike 
posredovanja. Zato je ustrezno, da se 
posredovanje pri zavarovalnih storitvah in 
posredovanje pri finančnih storitvah 
obravnavata enako. 

(5) Zavarovalne storitve in finančne 
storitve zahtevajo podobne oblike 
posredovanja. Zato je ustrezno, da se 
posredovanje pri zavarovalnih storitvah in 
posredovanje pri finančnih storitvah 
obravnavata enako, vključno s 
posredovanjem posrednika, ki ni v 
pogodbenem razmerju z nobeno od strank 
zavarovalne ali finančne transakcije, h 
katere sklenitvi je prispeval.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti (zadeva Volker Ludwig, C-453/05) in 
zato, da bi se izognili dvomom, je treba v uvodni izjavi omeniti, da oprostitev velja tudi za 
podposrednike.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Izvajalci zavarovalnih in finančnih 
storitev so vse bolj sposobni razdeliti 
vstopni DDV na nastale stroške točno 

(7) Izvajalci zavarovalnih in finančnih 
storitev so vse bolj sposobni razdeliti 
vstopni DDV na nastale stroške točno 
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glede na obdavčljivi promet. Kjer storitve, 
ki jih opravljajo, temeljijo na provizijah, 
zlahka določijo davčno osnovo za te 
storitve. Zato je ustrezno, da se za take 
subjekte razširi možnost izbire obdavčitve.

glede na obdavčljivi promet. Primerna 
rešitev bi bila, da bi takšni dobavitelji 
lahko davek za opravljanje zavarovalnih 
in finančnih storitev obračunali drugim 
davčnim zavezancem. Zato je ustrezno, da 
se za take subjekte razširi možnost izbire 
obdavčitve.

Or. en

Obrazložitev

Prednosti obdavčenja transakcij med podjetji (B2B) so jasne, zelo pa je težko oceniti, kakšen 
vpliv bi imelo obdavčenje teh storitev za potrošnike (B2C) na slednje. Edino zagotovilo, da 
bodo imeli finančne koristi potrošniki, je v tem primeru konkurenca.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Svet bi moral sprejeti pravila o 
pravici do izbire obdavčenja na takšen 
način, da bi zagotovil njihovo enotno 
uporabo na notranjem trgu. Dokler Svet 
takšnih pravil ne bo sprejel, lahko države 
članice sprejmejo podrobna pravila za 
uresničevanje te možnosti. Države članice 
o osnutkih ukrepov v zvezi s tem obvestijo 
Komisijo šest mesecev pred njihovim 
sprejetjem. V tem obdobju Komisija 
osnutke ukrepov oceni in izda priporočilo.

Or. en

Obrazložitev

Ker je besedilo člena 137a preveč ohlapno, je treba vstaviti uvodno izjavo, ki zagotavlja, da 
bo Svet sprejel enotno pravilo in s tem preprečil razdrobljenost trga.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 2
Direktiva 2006/112/ES
Člen 135 a - točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „investicijski skladi“ pomeni 
kolektivne naložbene podjeme za vlaganja 
v oproščene finančne instrumente iz točk 
(a) do (e) člena 135(1) in v nepremičnine;

(10) „investicijski skladi“ pomeni posebej 
ustanovljene naložbene nosilce, 
oblikovane izključno z namenom zbiranja 
premoženja vlagateljev in vlaganja tega 
premoženja v različne premoženjske 
sklade;

Or. en

Obrazložitev

Če bodo investicijski skladi opredeljeni s sklicem na oproščene finančne instrumente iz člena 
135(1), bodo njihovi upravitelji prisiljeni preveriti davčni status (glede DDV) premoženjskih 
skladov, v katere vlagajo premoženje svojih vlagateljev. Ta opredelitev je precej ožja kot 
splošno uveljavljena opredelitev v sektorju. Predlog spremembe uvaja opredelitev 
investicijskih skladov, ki jo je Komisija sama uporabila v beli knjigi o izboljšanju okvira 
enotnega trga za investicijske sklade (KOM(2006)686).

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 2
Direktiva 2006/112/ES
Člen 137(1) - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 137(1) se točka (a) izbriše. črtano

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogih spremembe 3 in 4. Ker pravica do izbire obdavčenja 
velja samo za transakcije med podjetji (B2B), bi moralo za transakcije s potrošniki (B2C) še 
vedno veljati obstoječe pravilo.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 4
Direktiva 2006/112/ES
Člen 137 a - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od 1. januarja 2012 države članice 
odobrijo davčnim zavezancem pravico do 
izbire obdavčitve v zvezi s storitvami iz 
točk (a) do (g) člena 135(1).

1. Od 1. januarja 2012 države članice 
odobrijo davčnim zavezancem pravico do 
izbire obdavčitve v zvezi s storitvami iz 
točk (a) do (g) člena 135(1), ki se 
opravljajo za druge davčne zavezance.

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogih spremembe 3 in 4.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 - točka 4
Direktiva 2006/112/ES
Člen 137 a - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svet sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje odstavka 1 v skladu s postopkom 
iz člena 397. Dokler Svet ne sprejme takih 
ukrepov, lahko države članice določijo 
podrobna pravila o uresničevanju pravice 
do izbire iz odstavka 1.

2. Svet sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje odstavka 1 v skladu s postopkom 
iz člena 397. Dokler Svet ne sprejme takih 
ukrepov, lahko države članice določijo 
podrobna pravila o uresničevanju pravice 
do izbire iz odstavka 1. Države članice o 
osnutkih ukrepov v zvezi s tem obvestijo 
Komisijo šest mesecev pred njihovim 
sprejetjem. V tem obdobju Komisija 
osnutke ukrepov oceni in izda priporočilo.

Or. en

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri predlogih spremembe 3 in 4.



PE402.842v02-00 10/13 PR\719495SL.doc

SL



PR\719495SL.doc 11/13 PE402.842v02-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Ta predlog je prvi poskus Komisije, da bi edini zakonodajni akt, ki v zadnjih treh desetletjih 
ni bil spremenjen, posodobila in uskladila z dejanskimi gospodarskimi razmerami. Od leta 
1977 je bila večina finančnih storitev, vključno z zavarovalnimi proizvodi in investicijskimi
skladi, oproščena plačila DDV. Čeprav razlogi za oprostitev niso bili nikoli podrobneje 
pojasnjeni,1 se zdi, da so bile glavni od njih ovire pri tehnični izvedbi obdavčenja finančnih 
storitev. Zaradi te oprostitve ni bilo mogoče obračunati in tudi ne povrniti vstopnega DDV, ki 
je bil plačan pri zagotavljanju oproščenih storitev, tako imenovanega skritega DDV.

Ko je bila prvotna zakonodaja sprejeta (1977), so finančne in zavarovalne ustanove same 
lokalno opravljale večino zalednih in podpornih nalog. Njihove strukture so bile omejene na 
eno državo in storitve so ponujale v glavnem na domačem trgu. Razmere so se medtem 
bistveno spremenile. Osrednji spremembi sta vse tesnejše čezmejno povezovanje na območju 
Skupnosti in naraščajoče zunanje izvajanje. To ni le posledica globalizacije trgov, temveč 
predvsem rezultat uspešnega izvajanja akcijskega načrta za finančne storitve, ki je odpravilo 
ovire za združevanje in spodbujalo konsolidacijo trga. Zaradi razvoja teh sektorjev po letu 
1977 ter sprememb zakonodaje in predpisov so podjetja dandanes vse bolj oškodovana zaradi 
skritega DDV, ki ga ne morejo povrniti. V finančnem sektorju omenjeni povečani davčni 
stroški izničijo prve finančne koristi večje učinkovitosti na račun čezmejnega povezovanja in 
zunanjih izvajalcev, zato se zastavlja vprašanje, ali je obstoj „skritega DDV“ na notranjem 
trgu sploh v skladu s cilji akcijskega načrta za finančne storitve.

Zakonodaja, ki jo želi Komisija s svojim predlogom posodobiti, ni le zastarela, temveč postaja 
tudi vse boj nejasna, zato ustvarja pravno negotovost. Sodišče Evropskih skupnosti je bilo 
večkrat zaprošeno, naj posreduje, kar zadeva tolmačenje in uporabo zakonodaje, ki ni več 
prilagojena gospodarskim razmeram, saj te ob njeni pripravi niso bile upoštevane. Zastavlja se 
vprašanje – kot se je izrazila Komisija – ali je zaradi zanemarjanja zakonodajnega dela 
“Sodišče Evropskih skupnosti prisiljeno s svojimi sodbami določati davčno politiko”.

Poleg tega so odbitni deleži, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi po obstoječi zakonodaji 
določajo države članice, v nasprotju z načelom nevtralnosti. Da bi opozoril na razlike, je 
Mednarodni urad za davčno dokumentacijo opravil raziskavo o načinih odbijanja vstopnega 
DDV v državah članicah, pri čemer se je izkazalo, da odbitni deleži znašajo od 0 % do 74 %, 
čeprav naj bi direktiva o DDV poskrbela za določeno stopnjo usklajenosti. Države članice so 
bile pozvane, naj za pripravo presoje vpliva posredujejo podatke o dejanskih prejemkih DDV, 
ki so jih prejele na račun nepovračljivega, skritega DDV na škodo finančnih podjetij in 
zavarovalnic, pa tudi o znesku DDV, ki ga niso prejele zaradi oprostitve teh storitev. Odzvalo 
se je manj kot polovica držav članic.

                                               
1 Glavni razlog je bil, da ni bilo mogoče določiti obdavčljivih zneskov in odbitnega deleža DDV, ne da bi nastali 
nesprejemljivi administrativni stroški ter pravne in računovodske težave tako za gospodarske subjekte kot za 
davčne organe držav članic.
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Cilji

Da bi odpravila omenjene težave, je Komisija predlagala reformo zakonodaje o DDV, s čimer 
naj bi dosegli naslednje:

1. povečali pravno gotovost za vse udeležence, od podjetij do nacionalnih davčnih 
organov, in s tem zmanjšali njihovo upravno breme pri spoštovanju davčne 
zakonodaje ter zagotovili proračunsko varnost držav članic;

2. zagotovili skladnejšo uporabo davka in enake pogoje na notranjem trgu, saj trenutna 
ureditev DDV za finančne storitve izkrivlja konkurenco;

3. gospodarskim subjektom omogočili, da bolje obvladujejo učinke nepovračljivega 
DDV za svoje dejavnosti;

4. v splošnem spodbujali načelo davčne nevtralnosti, ki je eden od temeljev sistema 
DDV v EU. 

Ukrepi

Da bi dosegli te cilje, so bili predlagani naslednji trije osrednji ukrepi:

1. Posodobitev opredelitve oproščenih finančnih in zavarovalnih storitev. 

2. Možnost, da se davčni zavezanci odločijo za obdavčitev svojih finančnih in zavarovalnih 
storitev, ki jo je Komisija v svojem predlogu opredelila na novo. Takšna možnost že obstaja v 
direktivi o DDV, sicer samo za finančne storitve, 1 vendar lahko o njej odločajo države članice 
in se ne uporablja širše.2 Ker ta možnost ni na voljo povsod, utegne to po mnenju Komisije 
škoditi konkurenci. 

3. Uvedba sektorske oprostitve od obračunavanja DDV za ureditev delitve stroškov. 

Uvodne opombe

Predlagane ukrepe je mogoče oceniti iz vidika podjetij, davčnih organov in potrošnikov.

Vidik podjetij: Ko se je izkazalo v analizi Komisije, je nepovračljivi vstopni DDV pomemben 
dejavnik pri odločitvi o tem, kje in kako bo gospodarski subjekt ponujal finančne ali 
zavarovalne storitve, v skladu z lizbonsko strategijo.

Vidik davčnih organov: Zakonodajalec mora upoštevati, da bo vsakršno povečanje odbitnega 
deleža, če ne bo izravnalnih ukrepov, privedlo do zmanjšanja prejemkov držav članic iz 

                                               
1 Sedanja direktiva o DDV predvideva, da države članice davčnim zavezancem lahko omogočijo pravico do 
izbire obdavčenja finančnih storitev, predlog Komisije pa predvideva, da države članice davčnim zavezancem to 
pravico omogočijo. 
2 Zdaj to pravico davčnim zavezancem omogočajo samo Belgija, Estonija, Francija, Nemčija in Litva.
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naslova DDV. 

Vidik potrošnikov: Ni jasno, kakšne bodo prednosti za potrošnike, kar zadeva učinkovitost in 
manjše stroške. V presoji vpliva je bilo upravičeno opozorjeno na tveganje, da se utegnejo 
zaradi tržnih omejitev finančne ugodnosti neenakomerno porazdeliti med odjemalce, pri 
čemer bodo poslovne stranke še vedno krile delež stroškov na račun nepovračljivega DDV.

Po predhodni oceni tega predloga je mnenje poročevalca naslednje:

1. Obseg uporabe predloga je pozitiven, zlasti ker ustvarja večjo pravno gotovost. Nove 
opredelitve, ki jih je predlagala Komisija, da bi sledila dejanskim gospodarskim 
razmeram, so uporabne in dolgo pričakovane. 

2. Zagotoviti je treba skladnost opredelitev z akcijskim načrtom za finančne storitve. 
Zaradi doslednega tolmačenja oprostitev plačila DDV bi morale biti nove opredelitve, 
kjer je le mogoče, ožje kot tiste iz pravil o notranjem trgu. 

3. Temeljito in preudarno je treba preučiti učinek, ki ga bo imela splošna možnost izbire 
obdavčitve finančnih in zavarovalnih storitev na končne cene za potrošnike, zlasti ker 
so izkušnje s to možnostjo zelo omejene in ker na voljo ni dovolj zanesljivih podatkov, 
da bi bilo mogoče omenjeni učinek natančno oceniti. Poenostavljeni postopki za 
podjetja ne bi smeli povzročiti skoka potrošniških cen. To je še toliko bolj skrb 
zbujajoče zaradi vključitve zavarovalniškega sektorja v področje uporabe posebne 
ureditve za oprostitev plačila DDV, zlasti v državah, kjer so zavarovalne premije 
obdavčene. 

 Kar zadeva možnost izbire (npr. ali velja samo za nekatere storitve, ki temeljijo na 
provizijah), je preveč bistvenih podrobnosti prepuščenih državam članicam), zato 
bo končni rezultat odvisen od vsebine izvedbenih pravil. Čeprav je v predlogu 
predvideno, da bo izvedbena merila sprejel Svet, je vseeno navedeno, da pravila 
določijo države članice, če Svet teh meril ne sprejme. Predlog bi moral vsebovati 
varovalo, ki bi preprečilo drobitev trga v primeru, če se države članice ne morejo 
sporazumeti o načinu izvajanja pravice do izbire oprostitve. 

4. Komisija je v svoji presoji vpliva odkrila stranski učinek čezmejnega povezovanja, in 
sicer da bodo davčne prejemke iz naslova vstopnega DDV v glavnem prejemale 
države članice, kjer je ponudnik storitev ustvaril, ne pa države članice, kjer ima sedež 
potrošnik storitve (podjetje ali zasebnik). Ali obstajajo varovala, ki bi lahko preprečila 
preveč neenakomerno prerazporeditev davčnih prihodkov? Ker podatki o učinku 
predlaganih ukrepov niso dovolj zanesljivi, bi bilo v zakonodajno besedilo dobro 
vključiti določbo, ki predvideva obveznost analize medsebojnega učinka ukrepov ter 
obveznost poročanja Svetu in Parlamentu.
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