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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 nekaterih določb direktive 2006/112/ES z dne 
28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
(10893/2009 – C7-0002/2009 – 2007/0238(CNS))

(Postopek posvetovanja – ponovno posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka Sveta (10893/2009),

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0677),

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 8. julija 20081,

– ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C7–0002/2009),

– ob upoštevanju členov 55 in 59(3) poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0055/2009),

1. odobri osnutek Sveta, 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 
besedilo, predloženo za posvetovanje;

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(8) Bolgariji in Romuniji je bilo v okviru 
njunega pristopa dovoljeno, da malim 
podjetjem oprostita plačevanje davka in da 
še naprej uporabljata oprostitev za 

(8) Bolgariji in Romuniji je bilo v okviru 
njunega pristopa dovoljeno, da malim 
podjetjem oprostita plačevanje davka in da 
še naprej uporabljata oprostitev za 

1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0319.
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mednarodni prevoz potnikov. Zaradi 
jasnosti in doslednosti je treba ta 
odstopanja vključiti v samo Direktivo.

mednarodni prevoz potnikov. Zaradi 
jasnosti in doslednosti je treba ta 
odstopanja vključiti v samo Direktivo. 
Zakonitost teh odstopanj in potrebo po 
njih je treba preveriti vsaj vsaki dve leti.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(9) Kar zadeva pravico do odbitka, 
temeljno pravilo določa, da ta pravica velja 
samo, če davčni zavezanec uporablja blago 
in storitve za poslovno dejavnost. To 
pravilo bi bilo treba pojasniti in okrepiti 
glede dobave nepremičnin in s tem 
povezanih izdatkov, da bi zagotovili enako 
obravnavo davčnih zavezancev, kadar se 
nepremičnine, ki jih zavezanci uporabljajo 
za poslovno dejavnost, ne uporabljajo 
izključno za to dejavnost.

(9) Kar zadeva pravico do odbitka, 
temeljno pravilo določa, da ta pravica velja 
samo, če davčni zavezanec uporablja blago 
in storitve za transakcije, ki omogočajo 
uveljavljanje pravice do odbitka. To 
pravilo bi bilo treba pojasniti in okrepiti 
glede dobave nepremičnin, da bi zagotovili 
enako obravnavo davčnih zavezancev, 
kadar se nepremičnine, ki jih zavezanci 
uporabljajo za poslovno dejavnost, ne 
uporabljajo izključno za to dejavnost. Zato 
je treba omejiti začetno pravico do 
uveljavljanja odbitka za rabo v zvezi s 
transakcijami, ki omogočajo uveljavljanje 
pravice do odbitka, ko obračun davka 
postane obvezen.

Obrazložitev

Namen izvornega predloga je bil pojasniti in okrepiti pravico do odbitka v zvezi z dobavo 
nepremičnin, ki jo Sodišče Evropskih skupnosti pogosto obravnava v svojih razlagah. 
Spremenjeni predlog Sveta, ki se zdaj sklicuje na splošna načela iz členov 167, 168, 169 in 
173, odpravlja jasnost izvornega predloga in odpira pot nadaljnjim odločitvam Sodišča 
Evropskih skupnosti. Enako velja za splošno sklicevanje na vse določbe, ki obravnavajo 
korekcijo. Poročevalec s predlogom spremembe predlaga ponovno vzpostavitev potrebne 
jasnosti v zvezi s pravico do odbitka.
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(10) Medtem ko so nepremičnine in z njimi 
povezani izdatki najbolj očitni primeri, pri 
katerih sta pojasnilo in okrepitev pravila 
ustrezna, že zaradi vrednosti in ekonomske 
življenjske dobe takšnega premoženja ter 
dejstva, da je večnamenska uporaba 
tovrstnega premoženja v praksi običajna, 
pa je kljub temu primerno, da se v skladu 
z načelom subsidiarnosti državam 
članicam da pooblastilo za uporabo 
taistega pravila za premičnine, ki so trajne 
narave in so del poslovnih sredstev 
podjetja.

(10) Ker so nepremičnine in z njimi 
povezani izdatki najbolj očitni primeri, pri 
katerih sta pojasnilo in okrepitev pravila 
ustrezna, že zaradi vrednosti in ekonomske 
življenjske dobe takšnega premoženja ter 
dejstva, da je večnamenska uporaba 
tovrstnega premoženja v praksi običajna, je 
treba začetno pravico do odbitka 
uporabljati za nepremičnine, ki jih je 
pridobil davčni zavezanec, in pomembne 
storitve s tem v zvezi, ki so zaradi svoje 
ekonomske vrednosti lahko izenačene z 
nakupom nepremičnine. Nasprotno pa je 
treba manjša popravila ali izboljšave z 
omejenim ekonomskim pomenom 
izključiti iz področja uporabe tega pravila.

Obrazložitev

Spremenjeni predlog Sveta nudi možnost državam članicam, da vključijo izdatke za katero 
koli poslovno premoženje, kakor ga opredelijo države članice, v obseg te direktive. To bi 
občutno razširilo obseg direktive in privedlo do manjše uskladitve.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(11) Da bi zagotovili enakopravni sistem 
odbitkov za davčne zavezance v okviru 
novih pravil, bi bilo treba določiti sistem 
korekcij v skladu z drugimi pravili za 
popravek odbitkov, ki bi upošteval 
spremembe v poslovni in neposlovni 
uporabi zadevnega premoženja.

(11) Da bi zagotovili enakopravni sistem 
odbitkov za davčne zavezance v okviru 
novih pravil, bi bilo treba določiti sistem 
korekcij v skladu s pravili za popravek 
odbitkov, ki bi upošteval spremembe v 
poslovni in neposlovni uporabi zadevnega 
premoženja za obdobje, ki ustreza 
obstoječemu obdobju korekcije za 
nepremičnine, pridobljene kot 
investicijsko blago. 
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2006/112/ES
Člen 168 a – odstavek 1

Osnutek Sveta Predlog spremembe

1. Če se nepremičnina, ki je del poslovnih 
sredstev davčnega zavezanca, uporablja pri 
izvajanju njegovih poslovnih dejavnosti ali 
jo zavezanec ali njegovo osebje uporabljajo 
v zasebne, ali bolj na splošno, v druge 
namene, se DDV na izdatke, povezane s to 
nepremičnino, odbije v skladu z načeli iz 
členov 167, 168, 169 in 173 samo za delež 
uporabe nepremičnine v poslovne namene 
davčnega zavezanca.

1. Če se nepremičnina, ki je del poslovnih 
sredstev davčnega zavezanca, uporablja pri 
izvajanju njegovih poslovnih dejavnosti ali 
jo zavezanec ali njegovo osebje uporabljajo 
v zasebne, ali bolj na splošno, v druge 
namene, je začetna pravica do 
uveljavljanja odbitka, ko obračun DDV 
postane obvezen, omejena na sorazmerni 
delež dejanske poslovne uporabe 
premoženja za transakcije, ki omogočajo 
pravico do odbitka.

Z odstopanjem od člena 26 se spremembe 
v deležu uporabe nepremičnine iz prvega 
pododstavka upoštevajo v skladu z načeli 
iz členov 184 do 192, kakor se uporabljajo 
v zadevnih državah članicah. 

Z odstopanjem od člena 26 se spremembe 
v deležu uporabe nepremičnine iz prvega 
pododstavka upoštevajo v skladu s pogoji 
iz členov 187, 188, 190 in 192 za korekcijo 
začetne pravice do uveljavljanja odbitka.

Spremembe iz drugega pododstavka se v 
obdobju, ki ga določijo države članice na 
podlagi člena 187(1), upoštevajo za 
nepremičnine, pridobljene kot 
investicijsko blago.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Direktiva 2006/112/ES
Člen 168 a – odstavek 2

Osnutek Sveta Predlog spremembe

2. Države članice lahko uporabljajo 
odstavek 1 tudi v zvezi z DDV na izdatke, 
povezane z drugim blagom, ki je po 
njihovi opredelitvi del poslovnih sredstev.

črtano
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Obrazložitev

Spremenjeni predlog Sveta nudi možnost državam članicam, da vključijo izdatke za katero 
koli poslovno premoženje, kakor ga opredelijo države članice, v obseg te direktive. To bi 
občutno razširilo obseg direktive in privedlo do manjše uskladitve. Svet ni ocenil vpliva te 
določbe na dobro delovanje skupnega trga. Komisija bi morala opraviti analizo pred kakršno 
koli širitvijo tega pravila na premičnine.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

Člen 1a

Ocena

 Komisija oceni, v kakšnem obsegu bi bilo 
primerno pooblastiti države članice, da 
uporabljajo člen 168a(1) direktive 
2006/112/ES in splošne predpise o 
korekciji iz členov 184 do 192 te direktive 
za premičnine, ki so trajne narave in so 
del poslovnih sredstev. Pri tem mora biti 
namen vseh zakonodajnih predlogov 
uskladitev veljavnih predpisov, da bi v čim 
večjem obsegu odpravili dejavnike, ki bi 
lahko izkrivljali konkurenco in tako 
zagotovili pravilno delovanje notranjega 
trga. Takšnemu zakonodajnemu predlogu 
se priloži neodvisna ocena učinka, ki 
upošteva negativne in pozitivne vidike.

Obrazložitev

Spremenjeni predlog Sveta nudi možnost državam članicam, da vključijo izdatke za katero 
koli poslovno premoženje, kakor ga opredelijo države članice, v obseg te direktive. To bi 
občutno razširilo obseg direktive in privedlo do manjše uskladitve. Svet ni ocenil vpliva te 
določbe na dobro delovanje skupnega trga. Komisija bi morala opraviti analizo pred kakršno 
koli širitvijo tega pravila na premičnine.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje postopka

Sedanji postopek pomeni ponovno posvetovanje o spremenjenem predlogu Sveta, potem 
ko je Evropski parlament 8. julija 2008 ("Rosatijevo poročilo") soglasno sprejel mnenje o 
izvornem predlogu Komisije (KOM(2007) 677 končno).

Odbor ECOFIN je 9. junija 2009 dosegel politični sporazum na podlagi besedila, ki občutno 
spreminja izvorni predlog, zlasti glede uvedbe splošnejših in bolj daljnosežnih pravil v 
zvezi s pravico do odbitka. Svet ministrov je 13. julija 2009 na zahtevo Komisije obvestil 
Parlament o svojem sklepu, da pridobi novo mnenje o spremenjenem predlogu.

Nadaljnje podrobnosti o prvotnem postopku Komisije in mnenju Parlamenta so navedene v 
Rosatijevem poročilu.

Spremenjeni predlog Sveta

Rosatijevo poročilo vključuje predloge sprememb treh od štirih tehničnih vidikov, vključenih 
v izvorni predlog Komisije:

a) sistem DDV za oskrbo z zemeljskim plinom, električno energijo, energijo za ogrevanje 
in/ali hlajenje

b) davčna obravnava DDV za skupna podjetja, ustanovljena v skladu s členom 171 Pogodbe 
ES

c) in pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka vstopnega DDV v zvezi z nepremičninami

V zvezi s točko a) je poročevalec popolnoma podprl cilj Komisije, da pojasni obseg tehnično 
šibke določbe, ki je izključila oskrbo z zemeljskim plinom prek plinovodov iz področja 
DDV. V praksi je to pomenilo, da so skoraj vse čezmejne transakcije izključene iz 
posebnega sistema DDV, kar je bilo v nasprotju z namero zakonodajalca. Poročevalec je 
v svojem poročilu ugotovil, da države članice že sledijo smislu direktive o DDV, ne pa 
njenemu besedilu, in vložil predloge sprememb, da bi dodatno pojasnili področje 
uporabe in delovanje sistema.

Na podlagi stališča iz Rosatijevega poročila spremenjeni predlog Sveta izrecno določa, 
da je namen nove določbe, "da bi bilo besedilo skladno s ciljem direktive". Tudi v 
skladu z Rosatijevim poročilom je Svet soglašal, da bo spremenil naslov posebnega 
oddelka, ki med drugim krije oskrbo s plinom prek plinovodov. Svet je tako dodatno 
pojasnil obseg teh določb.

V zvezi s točko b) Rosatijevo poročilo popolnoma podpira pristop Komisije, da bi 
pojasnila davčni status skupnih podjetij, ustanovljenih v skladu s členom 171 Pogodbe ES, in 
tako popravila neravnovesje v korist držav članic, kjer ima skupno podjetje sedež. Poleg tega 
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Rosatijevo poročilo določa pogoj za oprostitev DDV v korist teh organov, ne smejo namreč 
biti udeleženi v nobeni gospodarski dejavnosti v smislu drugega pododstavka člena 9(1) 
direktive o DDV, da se prepreči izkrivljanje konkurence.

V zvezi s točko c) je Svet občutno spremenil izvorni predlog Komisije in spodbuja Komisijo, 
da zahteva novo mnenje Parlamenta.

Pravica do odbitka v spremenjenem predlogu Sveta

V skladu s sedanjimi načeli davčni zavezanec lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV pri 
vstopnih transakcijah samo v primeru, kadar se blago in storitve uporabljajo za namene teh 
transakcij, ki omogočajo uveljavljanje pravice do odbitka. Sodišče Evropskih skupnosti je 
odločilo, da imajo davčni zavezanci pravico, da v celoti ali delno vključijo večnamensko 
blago med sredstva svoje ekonomske dejavnosti. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih 
skupnosti nacionalno pravo ne more preprečiti davčnemu zavezancu, da v svoje poslovanje v 
celoti vključi investicijsko blago, ki se uporablja deloma za poklicne namene in deloma za 
nepoklicne/zasebne namene, ter preprečiti, da se odobri takojšen odbitek celotnega 
dolgovanega DDV za pridobitev tega blaga. Če se odloči, da zadevno blago v celoti vključi v 
ekonomsko dejavnost, ima pravico do takojšnjega in celotnega odbitka vstopnega DDV ne 
glede na to, ali se blago hkrati uporablja za poklicno in nepoklicno rabo. Po drugi strani pa se 
nepoklicna raba blaga obdavči z DDV kot opravljanje storitev za plačilo na podlagi zneska 
nastalih stroškov. To bi lahko pomenilo, da nepoklicna uporaba zmanjša davčno obremenitev 
v znesku, ki bi se lahko sorazmerno povečal za delež uporabe za nepoklicne namene. To še 
zlasti velja za nepremičnine. Zato si je Komisija v izvornem predlogu prizadevala za 
prilagoditev odbitka DDV v zvezi z nepremičninami, da bi začetna pravica do uveljavitve 
odbitka vstopnega DDV odražala temeljno načelo in da bi preprečili določene strukture, ki 
omogočajo neupravičene ugodnosti pri denarnem toku.

V skladu s predlaganim pristopom Komisije (ki je tudi odgovor na skrbi, ki so jih izrazile 
številne države članice) bi pravica do odbitka veljala le v primeru, če se zadevno blago in 
storitve uporabljajo za transakcije, ki omogočajo pravico do odbitka. Predlaga omejitev 
začetne pravice do uveljavljanja odbitka sorazmerno z dejanskim deležem poklicne 
uporabe, kadar so večnamenske nepremičnine vključene v sredstva in obveznosti podjetja. 
Hkrati se predlaga sistem korekcij za upoštevanje spremembe med poklicno in osebno (ali 
nepoklicno) rabo teh nepremičnin.

Predlog Sveta je sestavljen iz različnih delov, vendar je Svet bistveno spremenil izvorni 
predlog Komisije v delu, ki obravnava pravico do odbitka. To še zlasti velja za dva vidika:

 Za vse odhodke v zvezi s premoženjem zdaj veljajo nova pravila in države članice 
imajo možnost, da v novi sistem vključijo vse druge vrste blaga.

 V zvezi z novimi načini uveljavljanja pravice do odbitka se sklicuje predvsem na 
"splošna načela" namesto na podrobnosti, kako izvajati to pravico, ki bo zmanjšala 
jasnost in skladnost.

Novi pristop Sveta se ponovno osredotoča na pravico do odbitka in ne več na začetno 
pravico do uveljavljanja. Namen izvornega predloga je bil pojasniti in okrepiti pravico do 



PE428.223v02-00 12/13 RR\796146SL.doc

SL

odbitka v zvezi z dobavo nepremičnin, ki jo Sodišče Evropskih skupnosti pogosto obravnava 
v svojih razlagah. Spremenjeni predlog Sveta, ki se zdaj sklicuje na splošna načela iz členov 
167, 168, 169 in 173, odpravlja jasnost izvornega predloga in odpira pot nadaljnjim 
odločitvam Sodišča Evropskih skupnosti. Enako velja za splošno sklicevanje na vse določbe, 
ki obravnavajo korekcijo. Poročevalec s svojim predlogom spremembe predlaga ponovno 
vzpostavitev potrebne jasnosti v zvezi s pravico do odbitka. Poleg tega sklicevanje na 
"poslovanje davčnega zavezanca" ne razlikuje več med transakcijami, oproščenimi davka 
(brez pravice do odbitka), in obdavčenimi transakcijami (s pravico do odbitka).

Vendar je bistveno vprašanje, da spremenjeni predlog Sveta nudi možnost državam članicam, 
da vključijo izdatke za katero koli poslovno premoženje, kakor ga opredelijo države članice, v 
obseg te direktive. To bi občutno razširilo obseg direktive in privedlo do manjše uskladitve. 
Svet ni ocenil vpliva te določbe na dobro delovanje skupnega trga. Pred kakršno koli širitvijo 
tega pravila na premičnine bi Komisija morala opraviti analizo.

Zdi se, da je edini namen besedila zagotoviti čim več svobode državam članicam. Besedilo bi 
torej dejansko ne zagotovilo "rešitve" za obravnavana pravna vprašanja.

Zato poročevalec vlaga predloge sprememb k spremenjenemu predlogu Sveta, ki imajo za cilj 
pojasnitev občutno razširjenega obsega direktive v zvezi s premičninami, razjasnitev uporabe 
mehanizma korekcij in zagotavljanje uporabe odbitka DDV le za transakcije, ki omogočajo 
uveljavljanje pravice do odbitka.

V zvezi z vprašanjem sistema DDV za oskrbo z zemeljskim plinom, električno energijo, 
energijo za ogrevanje in/ali hlajenje je Evropski parlament v Rosatijevem poročilu iz leta 
2008 podprl Komisijo pri njenem stališču, da je treba pojasniti področje uporabe DDV pri 
oskrbi z zemeljskim plinom prek plinovodov. Poročevalec v tem poročilu pozdravlja 
pojasnilo Sveta v zvezi s tem. Poročevalec ravno tako pozdravlja, da je Svet odobril 
zahtevana pojasnila, med drugim v zvezi z namenom nove določbe, ki je "da bi bilo besedilo 
skladno s ciljem direktive", ter pozdravlja predlog spremembe naslova oddelka, ki krije 
oskrbo s plinom prek plinovodov.

Glede davčne obravnave skupnih podjetij v zvezi z DDV je v Rosatijevem poročilu tudi 
izražena podpora Komisiji glede njene zahteve po pojasnitvi davčnega statusa skupnih 
podjetij, da bi tako popravili neravnovesje v korist držav članic, kjer ima skupno podjetje 
sedež. Poročevalec tudi s tem v zvezi pozdravlja, da je Svet sprejel predlog spremembe.
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