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POBUDE

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

1. poudarja, da so splošni skupni stroški utaje davkov v EU višji od seštevka vseh 
proračunov za zdravstveno varstvo v Uniji ter da bi, če bi utajo davkov preprečili, lahko v 
le 8,8 leta pokrili vse primanjkljaje Evropske unije1;

2 ugotavlja, da opredelitev davčnih oaz ni več aktualna in da postajajo (pol-)legalni načini 
izogibanja davčnim obveznostim ali njihovega zmanjševanja v državah članicah vse 
pogostejši; na primer: samo prenosi, ki jih v in skozi Nizozemsko opravijo podjetja, ki 
obstajajo le kot imena na poštnih nabiralnikih, letno znašajo 8 000 milijard EUR;  

3. poudarja, da obsežna utaja davkov s strani večjih podjetij uničujoče vpliva na plačilno 
disciplino malih podjetij in celo posameznikov, kar zadeva davke, saj se zaradi nje utaja 
davkov zdi sprejeta norma;

4. obžaluje, da se ogromne vsote, ki so jih Uniji na podlagi sporazumov plačala velika 
tobačna podjetja, niso uporabile za ukrepe in programe za preprečevanje goljufij, temveč 
so jih v višini 90 % zasegle države članice, ki so jih dodale svojim proračunom kot 
prihodek;

5. poudarja, da davčna utaja na področju DDV neposredno vpliva tako na gospodarstva 
držav članic kot na proračun Evropske unije;opozarja, da po besedah Računskega sodišča 
„[u]taja DDV vpliva na finančne interese držav članic. Vpliva tudi na proračun EU, ker 
vodi do nižjih lastnih sredstev iz naslova DDV. Ta izguba se nadomesti z lastnimi sredstvi 
iz naslova BND, kar izkrivlja prispevke posameznih držav članic v proračun EU. Poleg 
tega davčne goljufije spodkopavajo delovanje notranjega trga in preprečujejo pošteno 
konkurenco“2;

6. ugotavlja, da sistem DDV v Evropski uniji zagotavlja znaten del javnih prihodkov (21 % v 
letu 20093), vendar povzroča tudi visoko stopnjo nepotrebnih stroškov za zagotavljanje 
skladnosti in davčne utaje;

7. poudarja, da se od uvedbe DDV model pobiranja DDV ni spreminjal; poudarja, da je ta 
model zaradi številnih tehnoloških in gospodarskih sprememb zastarel in da povzroča 
številne izgube kar zadeva carine, DDV in trošarine;

8. obžaluje dejstvo, da Svet še vedno zadržuje dve pomembni pobudi, katerih cilj je boj proti 

                                               
1 „Closing the European Tax Gap“ (Zapiranje evropske davčne vrzeli), poročilo za Skupino naprednega 

zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, ki ga pripravil Richard Murphy, 
zapriseženi revizor in direktor podjetja Tax Research UK. 

2 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 13/2011, str. 11, odstavek 5.
3 Študija Evropskega parlamenta: „Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market“ 

(Poenostavitev in posodobitev sistema DDV na enotnem digitalnem trgu). Dostopno na: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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goljufijam na področju DDV, in sicer predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede mehanizma za hiter 
odziv v primerih goljufij na področju DDV (COM(2012)0428) in predlog direktive Sveta 
o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma 
obrnjene davčne obveznosti za dobavo nekaterega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije 
(COM(2009)0511);

9. poudarja, da pravilno delovanje carinskega sistema neposredno vpliva na izračun davka na 
dodano vrednost; je resno zaskrbljen, da carinski pregledi v EU ne delujejo pravilno, kar 
povzroča velike izgube davka na dodano vrednost1;meni, da je nesprejemljivo, da davčne 
uprave v večini držav članic nimajo neposrednega dostopa do carinskih podatkov in da 
samodejno navzkrižno preverjanje z davčnimi podatki zaradi tega ni mogoče; poudarja, da 
se organizirani kriminal dobro zaveda šibkosti sedanjega sistema;

10. poudarja, da so sodni postopki za utajo davkov zapleteni in dolgotrajni ter da so tisti, ki so 
spoznani za krive, deležni relativno milih kazni, zaradi česar je utaja davkov neke vrste 
kaznivo dejanje brez tveganja;

11. poudarja potencial e-uprave, da poveča preglednost in prepreči goljufije in korupcijo ter s 
tem zaščiti javna sredstva; poudarja, da Evropa zaostaja za svojimi industrijskimi 
partnerji, med drugim zaradi slabe interoperabilnosti sistemov2; poudarja, da mora Evropa 
okrepiti svoja prizadevanja za vpeljavo oblik e-uprave naslednje generacije, ki bi 
zagotovile večjo preglednost javnih financ; 

12. obžaluje dejstvo, da Komisija in države članice niso zmogle zagotoviti pravočasnega 
izvajanja posodobljenega carinskega zakonika; poudarja, da ocenjene izpadle ekonomske 
koristi zaradi zamude pri izvajanju novega carinskega zakonika znašajo približno 2,5 
milijarde EUR letnih prihrankov pri operativnih stroških za zagotavljanje skladnosti ob 
delovanju v celoti in kar 50 milijard na razširjenem mednarodnem trgu3.

                                               
1 Evropsko računsko sodišče je v svojem posebnem poročilu št. 13/2011 ugotovilo, da je v sedmih državah 

članicah, ki jih je to sodišče revidiralo, v letu 2009 že samo uporaba carinskega postopka 42 prispevala k 
ekstrapoliranim izgubam v višini približno 2 200 milijonov EUR, kar je 29 % DDV, ki bi se teoretično 
odmeril na davčno osnovo vsega uvoza, ki je bil leta 2009 opravljen po carinskem postopku 42 v teh sedmih 
državah članicah EU;

2 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij: Evropska digitalna agenda (COM(2010)245).

3 Študija Evropskega parlamenta „Roadmap to Digital Single Market“ (Časovni načrt za enotni digitalni trg), 
dostopna na: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/20120914ATT51402/20120914ATT51402
EN.pdf


