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PR_CNS_Recastingam

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta 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.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin 
med povezanimi družbami iz različnih držav članic (prenovitev)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0714),

– ob upoštevanju člena 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0516/2011),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 6. marca 2012, naslovljenega na 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 87(3) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene 
kot take, in ker je, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov in 
omenjene spremembe, predlog zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih 
sprememb,

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine 
pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije in kakor je bil spremenjen v 
nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

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 ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.



PE487.846v01-00 6/13 PR\901671SL.doc

SL

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 
3. junija 2003 o skupnem sistemu 
obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin 
med povezanimi družbami iz različnih 
držav članic je bila večkrat spremenjena.
Ker so potrebne dodatne spremembe, jo je 
treba zaradi jasnosti prenoviti.

(1) Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 
3. junija 2003 o skupnem sistemu 
obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin 
med povezanimi družbami iz različnih 
držav članic je bila večkrat spremenjena.
Ker so potrebne dodatne spremembe, jo je 
treba zaradi jasnosti prenoviti. Evropski 
parlament je 19. aprila 2012 pozval h 
konkretnim načinom za preprečevanje 
davčnih goljufij in davčnih utaj, pri tem 
pa opozoril na davčno utajo prek 
hibridnih finančnih instrumentov in 
pozval države članice, naj zagotovijo 
nemoteno sodelovanje in usklajevanje 
med svojimi davčnimi sistemi, da se 
preprečijo nenamerno neobdavčevanje in 
davčne utaje.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Odprava obdavčevanja plačil obresti ter 
licenčnin v državi članici, v kateri 
nastanejo, ne glede na to, ali se davek 
pobere z odtegnitvijo na viru ali z odmero, 
je najprimernejši način za odpravo 
navedenih formalnosti in problemov ter za 
zagotovitev enakopravne davčne 
obravnave nacionalnih in čezmejnih 
transakcij; zlasti je treba takšne davke 
odpraviti pri takšnih plačilih, ki se izvedejo 
med povezanimi družbami iz različnih 
držav članic ter med stalnimi poslovnimi 

(4) Odprava obdavčevanja plačil obresti ter 
licenčnin v državi članici, v kateri 
nastanejo, ne glede na to, ali se davek 
pobere z odtegnitvijo na viru ali z odmero, 
je najprimernejši način za odpravo 
navedenih formalnosti in problemov ter za 
zagotovitev enakopravne davčne 
obravnave nacionalnih in čezmejnih 
transakcij; zlasti je treba takšne davke 
odpraviti pri takšnih plačilih, ki se izvedejo 
med povezanimi družbami iz različnih 
držav članic ter med stalnimi poslovnimi 
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enotami takšnih družb. enotami takšnih družb, da se zagotovi 
enostavnejši in preglednejši davčni sistem.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Zagotoviti je treba, da se plačila obresti 
ter licenčnin v državi članici obdavčijo 
samo enkrat in da se ugodnosti iz Direktive 
uporabijo le, kadar je prihodek od plačila 
dejansko obdavčen v državi članici družbe 
prejemnice ali v državi članici, v kateri se 
nahaja stalna poslovna enota prejemnica.

(5) Zagotoviti je treba, da se plačila obresti 
ter licenčnin v državi članici obdavčijo 
samo enkrat in da se ugodnosti iz Direktive 
uporabijo le, kadar je prihodek od plačila 
dejansko obdavčen v državi članici družbe 
prejemnice ali v državi članici, v kateri se 
nahaja stalna poslovna enota prejemnica, 
pri čemer ne obstaja možnost izvzetja ali 
zamenjave ali nadomestitve s plačilom 
drugih davkov.

Or. hu

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Plačila obresti ali licenčnin, ki nastanejo 
v državi članici, so oproščena vseh davkov 
na tovrstna plačila v tej državi članici, ne 
glede na to, ali se pobirajo z odtegnitvijo 
davka na viru ali z odmero, če je 
upravičeni lastnik obresti ali licenčnin 
družba iz druge države članice ali stalna 
poslovna enota družbe iz države članice v 
drugi državi članici in je dejansko 
zavezanka za davek na dohodek, ki izhaja 
iz teh plačil v tej drugi državi članici.

1. Plačila obresti ali licenčnin, ki nastanejo 
v državi članici, so oproščena vseh davkov 
na tovrstna plačila v tej državi članici, ne 
glede na to, ali se pobirajo z odtegnitvijo 
davka na viru ali z odmero, če je 
upravičeni lastnik obresti ali licenčnin 
družba iz druge države članice ali stalna 
poslovna enota družbe iz države članice v 
drugi državi članici in je dejansko 
zavezanka za davek na dohodek, ki izhaja 
iz teh plačil, v tej drugi državi članici, pri 
čemer ne obstaja možnost izvzetja ali 
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zamenjave ali nadomestitve s plačilom 
drugih davkov.

Or. hu

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Stalna poslovna enota se šteje za 
plačnika obresti ali licenčnin samo, če 
navedena plačila v državi članici, v kateri 
se nahaja, za stalno poslovno enoto
predstavljajo izdatek, ki se odšteje pred 
plačilom davka, ki nastane zaradi 
dejavnosti stalne poslovne enote.

3. Stalna poslovna enota se šteje za 
plačnika obresti ali licenčnin samo, če 
navedena plačila v državi članici, v kateri 
se nahaja, za stalno poslovno enoto
predstavljajo izdatek, ki se odšteje pred 
plačilom davka, ki nastane zaradi 
dejavnosti stalne poslovne enote. Le stalna 
poslovna enota, ki je poravnavala svoje 
davčne obveznosti, se obravnava kot 
upravičenec do katere koli davčne 
oprostitve ali davčne olajšave.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s
členom 1(1) in (3), členom 2(c) in (d) ter 
delom A Priloge I, najpozneje do 
1. januarja 2012. Komisiji takoj sporočijo 
besedilo teh določb ter korelacijsko tabelo 
med navedenimi določbami in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s
členom 1(1) in (3), členom 2(c) in (d) ter 
delom A Priloge I, do 31. decembra 2014.
Komisiji takoj sporočijo besedilo teh 
določb ter korelacijsko tabelo med 
navedenimi določbami in to direktivo.

Or. en
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do 31. decembra 2016 poroča 
Svetu o gospodarskem vplivu te direktive.

Komisija do 31. decembra 2016 poroča 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
gospodarskem vplivu te direktive.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Štiri leta po izbruhu finančne, gospodarske in socialne krize je najpomembneje ustvariti si 
jasno sliko, kako se ob upoštevanju vseh mogočih rešitev za vrnitev Evrope na pot rasti in 
razvoja razvijajo države članice.

Na eni strani je ključnega pomena oblikovati nove skupne politike in v njih sodelovati, saj 
bomo na podlagi njih združeni in dovolj močni, da se v prihodnosti izognemo krizi , vendar 
moramo, na drugi strani, v težkih časih, kakršni so današnji, tudi ponovno oceniti naše 
zdajšnje politike in obveznosti ter jih po potrebi preskusiti, da bi ugotovili, ali so še vedno 
aktualne in dovolj ustrezne za spoprijemanje s prihodnjimi izzivi.

Direktiva Sveta o skupnem sistemu obdavčenja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi 
družbami iz različnih držav članic je bila v zadnjih letih večkrat spremenjena, vendar pa so 
potrebne še nekatere manjše tehnične izboljšave – kot je navedeno tudi v izjavi Komisije –
zaradi jasnosti in odgovornosti.

Ob upoštevanju dejstva, da je bila preoblikovana različica direktive o matičnih in odvisnih 
družbah sprejeta septembra 2011 in da je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve letos 
sprejel poročila o predlogu Direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb, ter ob upoštevanju dejstva, da ocene, narejene pred kratkim, 
opozarjajo na te davčne utaje in izogibanje davkom, zaradi katerih vlade Evropske unije 
izgubljajo precejšnjo vsoto neizterjanih prihodkov, kakor tudi zato, ker izguba prihodkov 
povečuje primanjkljaj in dolg različnih držav članic ter ker je sodelovanje med davčnimi 
sistemi različnih držav članic vedno bolj zaželeno, je treba spremeniti to direktivo, da se še 
bolj omeji možnost nenamernega neobdavčevanja, dvojnega obdavčevanja ali goljufije, 
povezane z izogibanjem plačilu davka med državami članicami, kar močno škoduje dobremu 
delovanju notranjega trga, kot je navedeno v predlogu pred kratkim sprejete resolucije o 
pozivu h konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam.

Med predlogi sprememb poročevalke so določbe o „ obdavčenju“ in „stalni poslovni enoti“ 
usmerjene k preprečitvi vsake možnosti davčnih utaj, nadomestitve davkov ali katerih koli 
nezakonitih davčnih oprostitev.

Vprašanje zahtev glede deleža (10 %) in vprašanje prehodnih obdobij v osnutku poročila 
poročevalke nista spremenjeni, vendar je treba poudariti vlogo Evropskega parlamenta v 
trenutku, ko Komisija ovrednoti oceno učinka preoblikovane direktive. 
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Ref.: D(2012)12434

ga. Sharon Bowles
Predsednica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
ASP 10G201
Bruselj

Zadeva: Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter 
licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (prenovitev)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Spoštovana predsednica,

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je preučil navedeni predlog v skladu 
s členom 87 o prenovitvi, ki je bil vključen v poslovnik Evropskega parlamenta.

Tretji odstavek tega člena se glasi: 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi 
sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele 
predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 
in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem 
stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili 
sestankov posvetovalne delovne skupine za preučitev prenovljenega predloga, in v skladu s 
priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen 
tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo 
nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na svoji seji 1. marca 2012 z 22 glasovi za in nobenim 
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vzdržanim1 priporoča vašemu odboru kot pristojnemu odboru, naj nadaljuje preučevanje 
omenjenega predloga v skladu s členom 87.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner LEHNE

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Evelyn Regner 
(podredsednica), Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednik), 
Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu 
Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA 
PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 16. januar 2012

MNENJE

V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU
SVETU
KOMISIJI

Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin 
med povezanimi družbami iz različnih držav članic (prenovitev)
COM(2011)0714 z dne 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna delovna skupina, 
ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 28. 
novembra 2011, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Na tem sestanku1 je po preučitvi predloga direktive Sveta o prenovitvi Direktive Sveta 
2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin 
med povezanimi družbami iz različnih držav članic soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje 
vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so opredeljene kot take. V zvezi s kodifikacijo 
nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, 
da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor

                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico 
predloga, svoje delo pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica 
obravnavanega besedila.


