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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o usklajeni strategiji za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam
(2008/2033(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o potrebi po razvoju usklajene strategije za izboljšanje 
boja proti davčnim goljufijam (KOM(2006)0254),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o nekaterih ključnih elementih, ki vplivajo na 
oblikovanje strategije za boj proti goljufijam na področju DDV znotraj EU 
(KOM(2007)0758),

– ob upoštevanju poročila Komisije o uporabi dogovorov o upravnem sodelovanju v boju 
proti goljufijam na področju DDV (KOM(2004)0260),

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 7. junija 2006, 28. novembra 
2006 in 5. junija 2007,

– ob upoštevanju posebnega poročila Računskega sodišča št. 8/2007 o upravnem 
sodelovanju na področju davka na dodano vrednost,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o prispevku obdavčevanja in carinskih politik k 
lizbonski strategiji (KOM(2005)0532),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o ukrepih za spremembo sistema DDV zaradi boja 
proti goljufijam (KOM(2008)0109),

– ob upoštevanju predlogov Komisije za Direktivo Sveta o spremembi Direktive Sveta 
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost za boj proti davčnim 
goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti, in za Uredbo Sveta o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1798/2003 za boj proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami 
znotraj Skupnosti (KOM(2008)0147),

– ob upoštevanju člena 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

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

A. ker imajo davčne goljufije hude posledice za nacionalne proračune in sistem virov EU, 
povzročijo kršenje načela poštenega in preglednega obdavčenja ter lahko povzročijo 
izkrivljanje konkurence, s čimer vplivajo na delovanje notranjega trga, 

B. ker rast čezmejne trgovine, ki je posledica vzpostavitve notranjega trga, pomeni, da število 
transakcij, pri katerih sta kraj obdavčenja in sedež osebe, ki je dolžna plačati DDV, v dveh 
različnih državah članicah, narašča,
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C. ker boj proti goljufijam, čeprav je večinoma v pristojnosti držav članic, ni težava, ki bi jo 
bilo mogoče rešiti le na nacionalni ravni,

D. ker Komisija in države članice pri preučevanju možnosti ne bi smele predvideti ukrepov, 
ki bi lahko povzročili nesorazmerno upravno obremenitev za podjetja in davčne uprave ali 
diskriminacijo med gospodarskimi subjekti,

E. ker sta Komisija in Računsko sodišče večkrat izjavila, da sistem za izmenjavo informacij 
med državami članici o dobavi blaga v Skupnosti ne zagotavlja ustreznih in pravočasnih 
podatkov za učinkovit boj proti goljufijam na področju DDV; ker so zato potrebna 
jasnejša in bolj zavezujoča pravila o sodelovanju med državami članicami ter Evropskim 
uradom za boj proti goljufijam (OLAF),

F. ker lahko gospodarski subjekti pridobijo le zelo razdrobljene podatke o statusu svojih
strank na področju DDV,

G. ker je treba poleg krepitve načinov za odkrivanje davčnih goljufij okrepiti tudi veljavno
zakonodajo na področju pomoči pri izterjavi davkov, enakosti davčne obravnave in 
izvedljivosti v poslovanju podjetij,

Strategija EU na področju davčnih goljufij

1. ugotavlja, da mora biti namen strategije EU na področju davčnih goljufij boj proti 
davčnim izgubam zaradi davčnih goljufij z opredelitvijo področij, na katerih so mogoče 
izboljšave zakonodaje EU in upravnega sodelovanja med državami članicami, s katerimi 
se učinkovito spodbuja zmanjšanje davčnih goljufij, pri čemer se ne povzročajo 
nepotrebne obremenitve za davčne uprave in davkoplačevalce;

Splošna vprašanja: obseg davčnih goljufij in njihove posledice

2. priznava, da so ocene skupnih (neposrednih in posrednih) davčnih izgub zaradi davčnih 
goljufij od 200 do 250 milijard EUR, kar je od 2 do 2,25 % BDP Evropske unije, od česar 
je 40 milijard EUR posledica goljufij na področju DDV, kar po ocenah vključuje 10 %
prihodkov iz DDV, 8 % skupnih prihodkov iz trošarin za alkoholne pijače iz leta 1998 in 
9 % skupnih prihodkov iz trošarin za tobačne izdelke; vendar obžaluje, da ni na voljo 
nobenih pravih številk, ker se nacionalni standardi poročanja tako močno razlikujejo;

3. zato obžaluje, da ni mogoče ustrezno priznati pravega obsega te težave in ustrezno oceniti 
spremljanja pozitivnih ali negativnih sprememb, ker ni na voljo podatkov, zbranih na 
nacionalni ravni;

4. poziva države članice, da uvedejo sistem nacionalnega zbiranja podatkov in poročanja o 
davčnih goljufijah, če takega sistema še nimajo, ter da sporočajo o postopkih in rezultatih 
Komisiji, da se omogoči priprava čim bolj podobnih priporočil za metodo zbiranja 
podatkov v vseh državah članicah;

Sedanji sistem DDV in njegove pomanjkljivosti
5. ugotavlja, da so davčne goljufije, povezane z DDV, zlasti skrb vzbujajoče za delovanje 
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notranjega trga, če imajo neposreden čezmejni vpliv, vključujejo znatne izgube prihodka 
in neposredno vplivajo na proračun EU;

6. poudarja, da je bil sedanji sistem DDV, ki je bil uveden leta 1993, predviden kot prehodni 
sistem in da je Parlament zahteval, da Komisija predloži predloge za sprejetje končne 
odločitve o dokončnem sistemu DDV do leta 2010;

7. ugotavlja, da se je zaradi prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala na notranjem 
trgu od leta 1993 ter napredka na področju nove tehnologije majhnega blaga visoke 
vrednosti vedno težje boriti proti goljufijam na področju DDV, pri čemer to težavo še bolj 
zaostruje zapleten in razdrobljen sedanji sistem, zaradi katerega je težko izslediti 
transakcije, zato je več možnosti za zlorabe;

8. ugotavlja, da so vedno pogostejše goljufije v zvezi z manjkajočim gospodarskim 
subjektom in namerne zlorabe sistema DDV s strani kriminalnih tolp, ki oblikujejo take 
sisteme, da izkoriščajo pomanjkljivosti sistema;

9. podpira Komisijo pri prizadevanju za temeljito spremembo sedanjega sistema DDV; 
pozdravlja dejstvo, da države članice zdaj tej zadevi namenjajo nekaj pozornosti, in jih 
poziva, da se pripravijo na sprejetje bistvenih ukrepov v zvezi s tem;

10. meni, da je sedanji sistem zastarel in da ga je treba temeljito spremeniti, pri čemer se 
poštenih podjetij ne sme preobremeniti z birokracijo; meni, da poslovanje brez sprememb 
ni mogoče;

Nadomestni sistemi sedanjega sistema DDV

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti
11. ugotavlja, da pri sistemu obrnjene davčne obveznosti DDV plača stranka, ki je davčni 

zavezanec, in ne dobavitelj; priznava, da je prednost takega mehanizma odprava možnosti 
za goljufije v zvezi z manjkajočim gospodarskim subjektom, ker se določi davčni 
zavezanec, ki se mu blago dobavi, kot oseba, ki je dolžna plačati DDV;

12. ugotavlja, da bi bila uvedba dvojnega sistema DDV v nasprotju z učinkovitim delovanjem 
notranjega trga in bi povzročila bolj zapleteno okolje, ki bi lahko vlagatelje odvračalo od 
poslovnih naložb, kar bi se lahko dolgoročno odpravilo le s splošnim in obveznim 
sistemom obrnjene davčne obveznosti, in ne z izbirnim sistemom ali sistemom izbranih 
dobav;

13. poleg tega ugotavlja, da sistem obrnjene davčne obveznosti ne omogoča razdrobljenega 
plačila in da se skupni DDV plača le na koncu dobavne verige, pri čemer se odpravi 
samoupravljalni nadzorni mehanizem za DDV; opozarja, da se lahko pojavijo nove oblike 
goljufij, vključno z večjimi davčnimi izgubami na ravni maloprodaje in zlorabo 
identifikacijskih številk za DDV, ter da bi lahko boj proti tem goljufijam z uvedbo 
dodatnega preverjanja povzročil dodatno upravno obremenitev za poštene gospodarske 
subjekte; zato pred uvedbo sistema obrnjene davčne obveznosti poziva k previdnosti in 
resnemu premisleku; vendar ugotavlja, da bi pomagalo, če bi se uporabila mejna vrednost 
za omejitev tveganja neobdavčene končne potrošnje; meni, da je omejitev 5 000 EUR, ki 
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jo predlaga Komisija, primerna;

Pilotni projekt
14. čeprav je previden, se strinja, da bi lahko pilotni projekt pomagal državam članicam bolje 

razumeti tveganje v zvezi z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti, vendar poziva 
Komisijo in države članice, da določijo ustrezna zagotovila, da država članica, ki se javi
prostovoljno, in nobena druga država članica med trajanjem pilotnega projekta ne bo
izpostavljena večjemu tveganju;

Obdavčenje dobave blaga v Skupnosti
15. meni, da je najboljša rešitev za boj proti čezmejnim goljufijam na področju DDV uvedba 

sistema, pri katerem bi se lahko oprostitev plačila DDV za dobavo v Skupnosti 
nadomestila z obdavčitvijo po 15-odstotni stopnji; ugotavlja, da bi sistem bolje deloval, če 
bi se raznolikost in zapletenost znižanih stopenj znatno poenostavili, s čimer bi se 
zmanjšala upravna obremenitev za podjetja in davčne organe;

16. priznava, da bi bilo treba ob neenotnih stopnjah DDV pri obdavčenju dobave blaga v
Skupnosti ponovno uskladiti plačila med državami članicami; meni, da mora tako
uskladitev izvesti klirinška hiša, ki bi olajšala prenos prihodkov med državami članicami; 
izpostavlja, da je delovanje klirinške hiše tehnično izvedljivo;

17. meni, da bi bil morda decentraliziran sistem klirinške hiše primernejši in bi se lahko 
uvedel hitreje, če bi omogočal državam članicam, da se dvostransko dogovorijo o 
pomembnih podrobnostih, pri čemer bi se upoštevali njihova individualna trgovinska
bilanca, podobnosti pri delovanju sistema DDV in njihovih nadzornih mehanizmov ter 
vzajemno zaupanje;

18. poudarja, da mora biti davčna uprava države članice dobaviteljice pristojna za izterjavo 
DDV od dobavitelja in za izvedbo prenosa prek klirinškega sistema k davčni upravi v 
kraju nakupa v Skupnosti; priznava, da je treba med davčnimi upravami vzpostaviti 
vzajemno zaupanje;

Upravno sodelovanje in medsebojna pomoč na področju DDV, trošarin in neposrednega 
obdavčenja
19. poudarja, da se države članice same ne morejo boriti proti čezmejnim davčnim goljufijam; 

meni, da izmenjava informacij ter sodelovanje med državami članicami in sodelovanje s 
Komisijo niso dovolj za uspešen boj proti davčnim goljufijam, kar zadeva njihovo vsebino 
ali hitrost; meni, da neposredni stiki med lokalnimi ali nacionalnimi uradi za boj proti 
goljufijam niso dovolj pogosti in niso ustrezno izkoriščeni, kar povzroča neučinkovitost, 
omejeno uporabo režima upravnega sodelovanja ter zamude pri sporočanju informacij;

20. pozdravlja predloge Komisije o spremembi direktive o DDV in uredbe o upravnem 
sodelovanju na področju DDV v zvezi s pospešitvijo zbiranja in izmenjave informacij o 
transakcijah v Skupnosti od leta 2010; priznava, da bodo predlagana pravila o 
vsakomesečnem poročanju prispevala k upravni obremenitvi podjetij, ki opravljajo le 
storitve, za katere to pravilo zdaj ne velja, vendar se strinja, da je to potrebno, ker so pri 



PR\719564SL.doc 7/14 PE404.725v02-00

SL

nekaterih storitvah mogoče goljufije vrste davčni vrtiljak;

Davčne utaje
21. pozdravlja izjavo Komisije v zvezi z reformo direktive o obdavčitvi dohodka od 

prihrankov in poziva države članice, da dajo prednost tej reformi;

22. poziva Svet in Komisijo, da pri pogajanjih o trgovinskih sporazumih in sporazumih o 
sodelovanju z vladami davčnih oaz povečata trgovsko silo EU, da bosta te vlade 
prepričala, da odpravijo davčne določbe in prakse, ki podpirajo davčne utaje in goljufije;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Obseg davčnih goljufij

Davčne goljufije imajo hude posledice za nacionalne proračune, povzročijo kršenje načela 
poštenega obdavčenja ter lahko povzročijo izkrivljanje konkurence, s čimer vplivajo na 
delovanje notranjega trga. Izkrivljanje zaradi goljufij na področju DDV vpliva na splošno 
ravnovesje sistema virov, ki mora biti pošten in pregleden, da se zagotovi dobro delovanje 
Skupnosti.

Čeprav preiskave o obsegu utaj DDV in goljufij v zvezi s tem niso bile izvedene v vseh 
državah članicah, je bilo objavljenih več ocen. Mednarodno združenje za DDV navaja, da so 
po ocenah izgube DDV v Evropski uniji od 60 do 100 milijard EUR na leto. Carinski in 
davčni organi Združenega kraljestva ocenjujejo, da so le v Združenem kraljestvu v davčnem 
letu 2005–2006 izgube prihodkov od DDV znašale 18,2 milijarde EUR. V Nemčiji je 
ministrstvo za finance objavilo izsledke študije, po ocenah katere naj bi leta 2005 izgube 
DDV znašale 17 milijard EUR. Poleg tega, kot opozarja Računsko sodišče, utaja DDV in 
goljufije v zvezi s tem vplivajo tudi na financiranje proračuna EU, ker morajo zaradi njih 
države članice prispevati več lastnih sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka.1

Goljufije na področju DDV

Opozoriti je treba, da je sedanji „prehodni“ sistem iz leta 1993 rezultat kompromisa med 
odločitvijo o vzpostavitvi enotnega trga brez mejnih kontrol in dejstvom, da se države članice 
niso strinjale glede stopnje uskladitve DDV, da bi se oblikoval popolnoma enoten notranji trg. 
Komisija je najprej predlagala sprejetje sistema države izvora (tj. obdavčenje po stopnji 
izvozne države članice). Svet je sprejel tako imenovani prehodni sistem, ki je omogočil 
odpravo nadzora na notranjih mejah Skupnosti, medtem ko je hkrati omogočil, da se davek še 
naprej pobira v namembni državi članici.

V skladu s prehodnim sistemom se DDV (kot davek na potrošnjo) obračuna v kraju potrošnje 
kot odstotek stroška dejanskega izdelka. DDV se obračuna in pobere, medtem ko izdelek 
potuje od enega podjetja do drugega (med gospodarskimi subjekti, ki so zavezanci za plačilo 
DDV), ter se nato nakaže domačemu davčnemu organu.

Pri transakcijah v Skupnosti, ki so zdaj obdavčene po stopnji nič, izvoznik ne obračuna DDV, 
ampak lahko zahteva vračilo vstopnega DDV; nasprotno kupec ne plača DDV, ampak ga 
mora obračunati pri nadaljnji prodaji in nakazati prihodek od DDV svojemu davčnemu 
organu.

Težave

Mehanizem za dobropis in povračilo

                                               
1 Posebno poročilo Računskega sodišča št. 8/2007 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano 
vrednost, odstavek 2.
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Ker je večina utaj DDV povezanih s sivo ekonomijo, se lahko vedno večji delež utaj DDV 
obravnava kot stranski učinek navedene ureditve DDV, ki je bila uvedena leta 1993, zlasti v 
primeru transakcij v Skupnosti, ki so obdavčene po stopnji nič in pri katerih gospodarski 
subjekti ne obračunajo DDV, vendar vseeno zahtevajo povračilo vstopnega DDV. Ker so 
transakcije v Skupnosti obdavčene po stopnji nič, lahko take transakcije povzročijo utaje 
DDV v državi dobaviteljici (ker dobavitelj, potem ko prijavi dobavo v Skupnosti, obdrži 
blago za prodajo na domačem trgu brez DDV) ali v namembni državi (ker prejemnik ne plača 
DDV ob dostavi) ali s tako imenovanimi goljufijami v zvezi z manjkajočim gospodarskim 
subjektom. 

Goljufije v zvezi z manjkajočim gospodarskim subjektom

Pri tej vrsti goljufij (ki se imenujejo tudi „goljufije vrste davčni vrtiljak“) goljufi uvažajo 
blago, ki je obdavčeno po stopnji nič, obračunajo DDV ob prodaji blaga naprej po dobavni 
verigi, vendar denar obdržijo zase, namesto da bi ga izročili davčnim organom. „Vrtiljak“ se 
nadaljuje, če se blago večkrat izvozi in uvozi. Izgube se tako množijo. To pomeni, da 
kriminalne tolpe, ki oblikujejo take sisteme, da izkoristijo sistem, tega namerno zlorabijo. 
Tehnološki napredek ter razvoj blaga visoke vrednosti in majhne teže goljufom olajšata 
izvajanje goljufij vrste davčni vrtiljak. Mobilni telefoni in tehnologija čipov so področja, na 
katerih je največ goljufij.

Obdavčitev po stopnji nič

Obdavčitev po stopnji nič pri izvozu (ki vključuje vračilo DDV izvoznikom) je bila 
opredeljena kot glavni dejavnik, ki omogoča goljufije vrste davčni vrtiljak. 

Mogoči nadomestni sistemi

Obrnjena davčna obveznost
Pri sistemu obrnjene davčne obveznosti DDV plača stranka, ki je davčni zavezanec, in ne 
dobavitelj. Kadar stranka, ki je upravičena do celotnega odbitka, odbije DDV na istem 
obračunu DDV, je neto rezultat ničen, zato ni potrebno nobeno plačilo. Obrnjena davčna 
obveznost se ne uporablja za dobave posameznikom, pri čemer mora dobavitelj v tem primeru 
obračunati celotni znesek DDV in ga plačati organom. Pri sistemu obrnjene davčne 
obveznosti ni možnosti razdrobljenega plačila, ker se skupni DDV plača le na koncu dobavne 
verige. To pomeni, da bi se s splošnim mehanizmom obrnjene davčne obveznosti odpravila 
glavna značilnost DDV, to sta plačilo DDV za dobavo blaga in odbitek DDV za nakup, s 
čimer se zagotavlja samoupravljalni nadzorni mehanizem.

Nemčija je med predsedovanjem predlagala uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti, 
vendar to ni bilo sprejeto z velikim navdušenjem. Oblikovani so bili tudi predlogi, da bi 
država članica prevzela splošen pilotni projekt obrnjene davčne obveznosti.

Nekateri kritizirajo obrnjeno davčno obveznost, ker je tako kot pri davku na promet za 
izterjavo DDV odgovoren končni gospodarski subjekt, ki mora organom plačati celoten DDV. 
Pri obrnjeni davčni obveznosti se lahko prav tako pojavijo nove vrste goljufij v obliki večjih 
davčnih izgub na maloprodajni ravni in zlorabe identifikacijskih številk za DDV. Da bi rešili 
to težavo, bi lahko sistem dopolnili z uvedbo ukrepov za preverjanje, vendar bi to pomenilo 
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dodatno obremenitev za podjetja.

Prvi ukrep za preverjanje bi lahko bila uporaba mejne vrednosti, da bi se omejilo tveganje za 
neobdavčeno končno potrošnjo. 
Svet je predlagal, da bi bila ta mejna vrednost 5 000 EUR.
 Sistem bi zato deloval na naslednji način:
 kadar stranka ni upravičena do uporabe obrnjene davčne obveznosti (predvsem 
posamezniki in tudi pravne osebe, ki niso davčni zavezanci, ter davčni zavezanci, ki so v 
celoti oproščeni davka), mora dobavitelj obračunati DDV svoji stranki;
 kadar je stranka davčni zavezanec, ki je upravičen do uporabe obrnjene davčne obveznosti, 
mora dobavitelj preveriti znesek transakcije;
 kadar je davčna osnova dobave nižja od 5 000 EUR, bi moral dobavitelj obračunati DDV 
svoji stranki. Poslovna stranka lahko odbije ta DDV v skladu z običajnimi pravili;
 kadar je davčna osnova dobave vsaj 5 000 EUR, dobavitelj ne obračuna DDV za dobavo
blaga. Poslovna stranka obračuna DDV za to dobavo, medtem ko lahko ta DDV odbije v 
skladu z običajnimi pravili.

Komisija na podlagi več študij meni, da je pravilna uporaba mejne vrednosti najdražji element 
za podjetja.

Končno, zastavlja se vprašanje, ali bi bil predlagani sistem obrnjene davčne obveznosti 
izbiren ali obvezen. Komisija in velika večina držav članic so jasno povedale, da bi izbirni 
splošni sistem obrnjene davčne obveznosti pomenil uvedbo dvojnega sistema DDV, kar bi 
bilo v nasprotju z učinkovitim delovanjem notranjega trga in bi povzročilo bolj zapleteno
okolje, ki bi lahko vlagatelje odvračalo od poslovnih naložb.

Pilotni projekt – Ker ni nobenih empiričnih dokazov, bi lahko pilotni projekt zagotovil 
konkretnejši odgovor na vprašanja v zvezi z izvedljivostjo predlaganega sistema. 
Poskrbeti je treba, da nobena država članica, ki se javi prostovoljno, in nobena druga 
država članica ni izpostavljena večjemu tveganju.

Sistem države izvora – V skladu s tem sistemom se DDV obračuna po stopnji izvozne države 
članice. Kot je bilo pojasnjeno, se je Svet odločil za sprejetje „prehodnega sistema“, zato bi se 
z možnostjo uvedbe sistema države izvora vrnili k prvotni zamisli, ki jo je predvidela 
Komisija. Države članice takrat niso želele odstopiti od svoje suverenosti v zvezi z 
določanjem stopnje DDV, kar se do danes ni spremenilo. Zato ta sistem, če želimo, da 
bo imel možnost za resno obravnavo v Svetu, ne sme vključevati uskladitve stopenj.

Ena od rešitev bi bila ponovna ocena predlogov za uvedbo klirinške hiše, kot je bilo 
predlagano leta 1992, česar države članice iz navedenih razlogov niso podprle. Zaradi več
goljufij in večjega tehnološkega napredka je treba to ponovno izpostaviti. Da bi se ohranilo 
temeljno načelo DDV, tj., da je to davek na potrošnjo, bi se DDV obračunal po stopnji države 
izvoznice, medtem ko bi klirinška hiša olajšala prenos prihodkov med državami članicami. 
Država članica dobaviteljica bi morala izterjan DDV posredovati državi članici uvoznici. Če 
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država članica, v katero se blago dostavi, uporabi stopnjo, ki je višja od 15 %, prejme 
dodatni DDV. Če uporabi stopnjo, ki je nižja od 15 %, ker se uporablja ena ali več 
znižanih stopenj DDV (v nekaterih državah članicah tudi stopnja nič), bo država 
članica davčnemu zavezancu pri nakupu v Skupnosti zagotovila dobropis DDV. Prav 
tako bo lahko država članica, v katero se blago dostavi, izterjala DDV, ki nastane 
zaradi katere koli omejitve, ki se uporablja za pravico do odbitka vstopnega DDV. 
Tako bi se preprečilo izkrivljanje konkurence, ki bi ga sicer lahko povzročile različne 
nacionalne stopnje DDV.

Največja težava na politični ravni bi bila, da bi bili davčni prihodki posameznih držav članic 
odvisni od transferjev drugih držav članic. To pomeni, da bi se pojavili dve skupini držav 
članic, to so neto prejemnice (države, v katerih znesek nakupov v Skupnosti presega dobavo 
blaga v Skupnosti) in neto plačnice (države, v katerih skupna količina dobave blaga v
Skupnosti presega skupno količino nakupov v Skupnosti). Kakor je prikazano v prilogi in 
glede na zadevno dvostransko trgovinsko bilanco, bi bilo 16 držav članic v skladu s sistemom 
obdavčene dobave v Skupnosti „neto prejemnic“, medtem ko bi bile ostale „neto plačnice“.

Sistem namembnega kraja – Druga možnost bi lahko bila, da se DDV obračuna po stopnji 
uvozne države članice (v kateri je kupec). Kliring pri tem ne bi bil potreben, vendar bi to 
moralo potekati skupaj s sistemom „vse na enem mestu“, pri katerem bi lahko gospodarski 
subjekt izpolnil svoje obveznosti DDV za dejavnosti v EU v državi članici, v kateri ima sedež.

Upravno sodelovanje in medsebojna pomoč na področju DDV, trošarin in neposrednega 
obdavčenja

Boj proti goljufijam, čeprav je večinoma v pristojnosti držav članic, ni težava, ki bi jo bilo 
mogoče rešiti le na nacionalni ravni. Boj proti davčnim goljufijam mora biti prednostna 
naloga EU, pri čemer je potrebno tesno sodelovanje med upravnimi organi v posamezni 
državi članici in sodelovanje s Komisijo.
Izmenjava informacij med zadevnimi upravnimi organi ter med upravnimi organi in Komisijo 
ni dovolj intenzivna in hitra, da bi bil boj proti goljufijam učinkovitejši. Neposredni stiki med 
lokalnimi ali nacionalnimi uradi za boj proti goljufijam niso dovolj pogosti in niso ustrezno 
izkoriščeni, kar povzroča neučinkovitost, omejeno uporabo režima upravnega sodelovanja ter 
zamude pri sporočanju informacij. Za rešitev tega vprašanja je potrebnega več sodelovanja 
med državami članicami, pri čemer se pojavlja tudi vprašanje, ali so potrebna zavezujoča 
pravila. Pomagalo bi tudi lažje razumevanje sistemov drugih držav ali skupnih podlag, kot na 
primer na podlagi skupne konsolidirane osnove za davek od dobička pravnih oseb. Žal 
nekateri menijo, da je skupna podlaga korak k poseganju v davčne stopnje.
Uporaba vse tehnologije, ki je na voljo, vključno z elektronskim shranjevanjem in prenosom 
nekaterih podatkov za namene nadzora DDV in trošarin, je nujno potrebna za ustrezno 
delovanje davčnih sistemov. Zato je treba izboljšati pogoje za izmenjavo elektronsko 
shranjenih podatkov v posamezni državi članici in neposredni dostop držav članic do teh 
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podatkov. Organi bi imeli zlasti s transakcijami v realnem času z uporabo elektronskega 
sistema za vpis in potrditev transakcij več možnosti za opredelitev goljufivega vedenja in boj 
proti njemu. Paziti bi bilo treba, da bi se zagotovili ustrezni sistemi varstva podatkov.
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Priloga – Trgovinska bilanca med državami članicami (vir: Eurostat)
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Member State Država članica
Trade deficit €m Trgovinski primanjkljaj v milijonih EUR
Trade surplus €m Trgovinski presežek v milijonih EUR
Totals Skupaj


	719564sl.doc

