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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Zahtevek iz odstavka 1 lahko 

vsebuje obrazložen zahtevek za točno 

določeno uradno preiskavo. Zaprošeni 

organ opravi uradno preiskavo v 

sodelovanju z organom prosilcem. 

Uporabijo se lahko orodja in postopki iz 

členov od 28 do 30 te uredbe. Če 

zaprošeni organ zavzame stališče, da 

uradna preiskava ni potrebna, takoj 

obvesti organa prosilca o razlogih za tako 

stališče. 

4. Če pristojni organ države članice 

meni, da je potrebna uradna preiskava, 

vloži ustrezno utemeljen zahtevek zanjo. 

Zaprošeni organ ne more zavrniti izvedbe 

te preiskave in če so informacije že na 

voljo, te nemudoma, še preden prejme 

zahtevek, pošlje organom prosilcem. 
Države članice zagotovijo, da je med 

organom prosilcem in zaprošenim 

organom vzpostavljena ureditev, na 

podlagi katere uradniki, ki jih pooblasti 

organ prosilec, sodelujejo v uradni 

preiskavi, ki se izvaja na ozemlju 

zaprošenega organa zaradi zbiranja 

informacij iz drugega pododstavka. Tako 

uradno preiskavo izvajajo skupaj uradniki 

organa prosilca in zaprošenega organa v 

duhu sodelovanja in produktivnosti. 

Uradniki organa prosilca imajo dostop do 

istih informacij, dokumentov in prostorov 

ter lahko, če to dovoljuje pravu zaprošene 

države članice, neposredno zaslišujejo 

posameznike, da bi odkrili in preprečili 

čezmejne goljufije z DDV, ki zdaj 

zmanjšujejo nacionalne davčne osnove. 

Ne glede na prvi pododstavek se lahko 

preiskava zneskov, ki jih izkaže davčni 

zavezanec s sedežem v državi članici 

zaprošenega organa ter so obdavčljivi v 
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državi članici organa prosilca, zavrne le: 

(a) na podlagi razlogov iz člena 54(1), 

ki jih oceni zaprošeni organ v skladu z 

izjavo o najboljših praksah v zvezi z 

medsebojnim vplivom tega odstavka in 

člena 54(1), ki se sprejme v skladu s 

postopkom iz člena 58(2);  

 

(b) na podlagi razlogov iz člena 54(2), 

(3) in (4); 

 

(c) iz razloga, da je zaprošeni organ 

organu prosilcu že predložil informacije o 

istem davčnem zavezancu, ki so bile 

pridobljene v uradni preiskavi, izvedeni 

pred manj kot dvema letoma. 

 

Če zaprošeni organ zavrne uradno 

preiskavo iz drugega pododstavka iz 

razlogov, navedenih v točkah (a) ali (b), 

organu prosilcu kljub temu predloži 

datume in zneske vseh zadevnih dobav, ki 

jih je davčni zavezanec opravil v zadnjih 

dveh letih v državi članici organa prosilca. 

 

Če pristojni organi najmanj dveh držav 

članic menijo, da je potrebna uradna 

preiskava, zaprošeni organ ne zavrne 

izvedbe te preiskave. Države članice 

zagotovijo, da je med temi organi prosilci 

in zaprošenim organom vzpostavljena 

ureditev, na podlagi katere uradniki, ki jih 

pooblastijo organi prosilci, sodelujejo v 

uradni preiskavi, ki se izvaja na ozemlju 

zaprošenega organa zaradi zbiranja 

informacij iz drugega pododstavka. Tako 

uradno preiskavo izvajajo skupaj uradniki 

organa prosilca in zaprošenega organa. 

Uradniki organa prosilca izvršujejo enaka 

pooblastila v zvezi s pregledom, kot so 

tista, prenesena na uradnike zaprošenega 

organa. Uradniki organa prosilca imajo 

dostop do istih prostorov in dokumentov 

kot uradniki zaprošenega organa samo za 

namen uradne preiskave, ki se izvaja. 

 

Or. en 

 


