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PREDLOGI SPREMEMB 001-004  
vlagatelj: Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

 

Poročilo 
David Casa A7-0325/2010 
Skupni sistem davka na dodano vrednost glede trajanja obveznosti spoštovanja najnižje splošne 

stopnje 

 

Predlog direktive (KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Ker posvetovanja o novi strategiji za 

DDV, ki naj bi obravnavala prihodnje 

ureditve in ustrezne ravni usklajenosti, še 

niso končana, je še prezgodaj, da bi se 

določila trajna splošna stopnja ali preučila 

sprememba najnižje stopnje. 

(4) Ker posvetovanja o novi strategiji za 

DDV, ki naj bi obravnavala prihodnje 

ureditve in ustrezne ravni usklajenosti, še 

niso končana, je še prezgodaj, da bi se 

določila trajna splošna stopnja ali preučila 

sprememba najnižje stopnje. Žarišče nove 
strategije za DDV bi moralo biti reforma 
pravil o DDV na tak način, da bi dejavno 
spodbujala cilje notranjega trga. Cilj nove 
strategije za DDV bi moralo biti 
zmanjšanje upravne obremenitve, odprava 
davčnih ovir in izboljšanje poslovnega 
okolja, zlasti za mala in srednja podjetja 
ter delovno intenzivna podjetja, obenem 
pa tudi zagotovitev čvrstega sistema proti 
goljufijam. 

 

Predlog spremembe  2 
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Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Zato je treba sedanjo najnižjo stopnjo 

15 % obdržati dovolj dolgo obdobje, da se 

zagotovi pravna varnosti in hkrati omogoči 

nadaljnji pregled. 

(5) Zato je treba sedanjo najnižjo stopnjo 

15 % obdržati dovolj dolgo obdobje, da se 

zagotovi pravna varnost in hkrati omogoči 

nadaljnji pregled, pri čemer je treba kot 
smernico uporabljati strategijo enotnega 
trga. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 6 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) To ne izključuje možnosti ponovne 

revizije zakonodaje o DDV pred 

31. decembrom 2015, da bi se upoštevali 

rezultati nove strategije za DDV. 

(6) To ne izključuje možnosti ponovne 

revizije zakonodaje o DDV pred 

31. decembrom 2015, da bi se upoštevali 

rezultati nove strategije za DDV. Po 
možnosti pa bi bilo treba doseči napredek 
proti dokončnemu sistemu pred 
31. decembrom 2015. 

 

Predlog spremembe  4 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 1a 

 Pregled 

 1. Komisija do 31. decembra 2013 predloži 
zakonodajne predloge za nadomestitev 
sedanje prehodne najnižje stopnje DDV z 
dokončnim sistemom. 

 2. Za namen izvajanja odstavka 1 opravi 
Komisija obsežno posvetovanje o novi 
strategiji za DDV z vsemi zainteresiranimi 
javnimi in zasebnimi stranmi. Med 
posvetovanjem se obravnavajo vsaj 
stopnje DDV, tudi zmanjšane, pa tudi 
potreba po določitvi najvišje stopnje DDV, 
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obseg DDV, odstopanja od sistema, 
alternativne možnosti za strukturo in 
delovanje DDV, vključno s krajem 
obdavčitve za storitve, opravljene znotraj 
Unije. Komisija o ugotovitvah 
posvetovanja poroča Evropskemu 
parlamentu in Svetu. 

 

 

 

 


