
 

AM\1153101SL.docx  PE622.095v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
 

2017/0251(CNS) 

6.6.2018 

PREDLOGI SPREMEMB 
29–95 

Osnutek poročila 

Jeppe Kofod 

(PE621.119v01-00) 

Harmonizacija in poenostavitev nekaterih pravil v sistemu davka na dodano 

vrednost in uvedba dokončnega sistema obdavčevanja trgovine med državami 

članicami 

Predlog direktive 

(COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) 



 

PE622.095v01-00 2/38 AM\1153101SL.docx 

SL 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1153101SL.docx 3/38 PE622.095v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  29 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Ko je Svet leta 1967 sprejel skupni 

sistem davka na dodano vrednost (DDV) z 

direktivama Sveta 67/227/EGS42in 

67/228/EGS43, je bila sprejeta zaveza o 

vzpostavitvi dokončnega sistema DDV, ki 

bo v Evropski skupnosti deloval enako, kot 

bi deloval znotraj ene same države članice. 

Ker politični in tehnični pogoji za tak 

sistem niso bili zreli, je bila ob opustitvi 

davčnih meja med državami članicami 

konec leta 1992 sprejeta prehodna ureditev 

DDV. Direktiva Sveta 2006/112/ES44, ki je 

trenutno v veljavi, določa, da je treba ta 

prehodna pravila nadomestiti z dokončno 

ureditvijo. 

(1) Ko je Svet leta 1967 sprejel skupni 

sistem davka na dodano vrednost (DDV) z 

direktivama Sveta 67/227/EGS42 in 

67/228/EGS43, je bila sprejeta zaveza o 

vzpostavitvi dokončnega sistema DDV, ki 

bo v Evropski skupnosti deloval enako, kot 

bi deloval znotraj ene same države članice. 

Ker politični in tehnični pogoji za tak 

sistem niso bili zreli, je bila ob opustitvi 

davčnih meja med državami članicami 

konec leta 1992 sprejeta prehodna ureditev 

DDV. Direktiva Sveta 2006/112/ES44, ki je 

trenutno v veljavi, določa, da je treba ta 

prehodna pravila nadomestiti z dokončno 

ureditvijo. Vendar se ta pravila 

uporabljajo že več desetletij, posledica 

tega pa je zapleten prehodni sistem DDV, 

ki pri čezmejnih transakcijah znotraj EU 

omogoča goljufije v zvezi z DDV. Ta 

prehodna ureditev ima številne 

pomanjkljivosti, zaradi katerih sistem 

DDV ni povsem učinkovit niti združljiv z 

zahtevami pravega enotnega trga. 

_________________ _________________ 

42 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 

11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 

držav članic o prometnih davkih (UL 71, 

14.4.1967, str. 1 301). 

42 Prva direktiva Sveta 67/227/EGS z dne 

11. aprila 1967 o usklajevanju zakonodaje 

držav članic o prometnih davkih (UL 71, 

14.4.1967, str. 1 301). 

43 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 

11. aprila 1967 o harmonizaciji zakonodaje 

držav članic o prometnih davkih – 

struktura in postopek za enotni sistem 

davka na dodano vrednost (UL 71, 

14.4.1967, str. 1 303). 

43 Druga direktiva Sveta 67/228/EGS z dne 

11. aprila 1967 o harmonizaciji zakonodaje 

držav članic o prometnih davkih – 

struktura in postopek za enotni sistem 

davka na dodano vrednost (UL 71, 

14.4.1967, str. 1 303). 

44 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. 

novembra 2006 o skupnem sistemu davka 

44 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 

28. novembra 2006 o skupnem sistemu 
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na dodano vrednost (UL L 347, 

11.12.2006, str. 1). 

davka na dodano vrednost (UL L 347, 

11.12.2006, str. 1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  30 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Vzpostavitev enotnega območja 

DDV v EU je ključnega pomena za 

zmanjšanje stroškov izpolnjevanja 

obveznosti za podjetja, pa tudi za 

omejevanje možnosti za čezmejne goljufije 

v zvezi z DDV in poenostavitev postopkov 

v zvezi z DDV. Dokončni sistem DDV bo 

okrepil enotni trg in ustvaril boljše 

poslovne pogoje za čezmejno trgovino. V 

ta sistem bi bilo treba vključiti 

spremembe, potrebne zaradi tehnološkega 

razvoja in digitalizacije, spremenjenih 

poslovnih modelov in globalizacije 

gospodarstva. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Komisija je v svojem akcijskem 

načrtu za DDV45napovedala, da namerava 

predložiti predlog, ki bo določal načela 

dokončnega sistema DDV za čezmejno 

trgovanje med podjetji med državami 

članicami, ki bodo temeljila na obdavčitvi 

(2) Sedanji evropski sistem DDV, ki je 

bil uveden leta 1993, je zasnovan podobno 

kot evropski carinski sistem, hkrati pa ne 

vključuje enakovrednega nadzora, kar 

omogoča čezmejne goljufije. Sedanji 

sistem DDV bi bilo treba temeljito 
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čezmejne dobave blaga v namembni državi 

članici. 
spremeniti, in sicer bi morala biti dobava 

blaga iz ene države članice v drugo 

obdavčena tako, kot če bi bilo blago 

dobavljeno in pridobljeno znotraj ene 

države članice. Komisija je v svojem 

akcijskem načrtu za DDV45 napovedala, da 

namerava predložiti predlog, ki bo določal 

načela dokončnega sistema DDV za 

čezmejno trgovanje med podjetji med 

državami članicami, ki bodo temeljila na 

obdavčitvi čezmejne dobave blaga v 

namembni državi članici. Ta sprememba 

bi morala prispevati k zmanjšanju 

čezmejnih goljufij v zvezi z DDV za 40 

milijard EUR letno. 

_________________ _________________ 

45 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru o 

akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev 

enotnega območja DDV v EU: čas za 

odločitev (COM(2016) 148 final z dne 7. 

aprila 2016). 

45 Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru o 

akcijskem načrtu za DDV – Vzpostavitev 

enotnega območja DDV v EU: čas za 

odločitev (COM(2016) 148 final z dne 

7. aprila 2016). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Za to bi bilo treba zdajšnji sistem, 

sestavljen iz oproščene dobave v državi 

članici odhoda in obdavčene pridobitve 

blaga znotraj Skupnosti v namembni državi 

članici, nadomestiti s sistemom enotne 

dobave, obdavčene v namembni državi 

članici v skladu z njenimi stopnjami DDV. 

Praviloma bo DDV zaračunal dobavitelj, ki 

bo lahko veljavne stopnje DDV vseh držav 

članic preveril prek spleta na spletnem 

portalu. Vendar bi se, če je oseba, ki 

(3) Za to bi bilo treba zdajšnji sistem, 

sestavljen iz oproščene dobave v državi 

članici odhoda in obdavčene pridobitve 

blaga znotraj Skupnosti v namembni državi 

članici, nadomestiti s sistemom enotne 

dobave, obdavčene v namembni državi 

članici v skladu z njenimi stopnjami DDV. 

Praviloma bo DDV zaračunal dobavitelj, ki 

bo lahko veljavne stopnje DDV vseh držav 

članic preveril prek spleta na spletnem 

portalu. Vendar bi se, če je oseba, ki 
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pridobi blago, certificirani davčni 

zavezanec (zanesljiv davčni plačnik, ki ga 

kot takega priznavajo države članice), 

uporabljal mehanizem obrnjene davčne 

obveznosti in bi DDV od dobave znotraj 

Unije moral plačati certificirani davčni 

zavezanec. Dokončni sistem DDV bo 

temeljil tudi na konceptu enotnega sistema 

registracije (vse na enem mestu (VEM)) za 

podjetja, ki bo omogočal plačilo in 

odbijanje DDV, ki ga je treba plačati. 

pridobi blago, certificirani davčni 

zavezanec (zanesljiv davčni plačnik, ki ga 

kot takega priznavajo države članice), 

uporabljal mehanizem obrnjene davčne 

obveznosti in bi DDV od dobave znotraj 

Unije moral plačati certificirani davčni 

zavezanec. Dokončni sistem DDV bo 

temeljil tudi na konceptu enotnega sistema 

registracije (vse na enem mestu (VEM)) za 

podjetja, ki bo omogočal plačilo in 

odbijanje DDV, ki ga je treba plačati. 

Storitev „vse na enem mestu“ je osrednji 

element novega sistema, ki temelji na 

načelu namembne države, saj bi se brez 

nje zapletenost in upravno breme znatno 

povečala. Zato bi bilo treba v okviru 

predlaganih izboljšav sedanjega sistema v 

minisistem „vse na enem mestu“ (mini 

VEM) vključiti tudi vse storitve in prodajo 

blaga med podjetji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Da bi ohranili povezanost, bi 

morale točke VEM za podjetja delovati v 

okviru skupnih meril, predpisov in 

upravljanja podatkov. Storitev bi morala 

biti na voljo in dostopna po vsej Uniji, pri 

čemer bi morali zagotoviti ustrezno 

tehnično podporo državam članicam, ki jo 

potrebujejo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Molly Scott Cato 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Ta načela bi bilo treba določiti v tej 

direktivi in bi morala nadomestiti sedanji 

koncept, po katerem naj bi dokončna 

ureditev temeljila na obdavčevanju v 

državi članici porekla. 

(4) Ta načela bi bilo treba določiti v tej 

direktivi in bi morala nadomestiti sedanji 

koncept, po katerem naj bi dokončna 

ureditev temeljila na obdavčevanju v 

državi članici porekla. Ta nova načela bi 

državam članicam omogočila 

učinkovitejši boj proti goljufijam v zvezi z 

DDV, zlasti goljufijam znotraj Skupnosti z 

neobstoječim trgovcem (MTIC), katerih 

vrednost po ocenah znaša vsaj 50 milijard 

EUR letno. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Ta načela bi bilo treba določiti v tej 

direktivi in bi morala nadomestiti sedanji 

koncept, po katerem naj bi dokončna 

ureditev temeljila na obdavčevanju v 

državi članici porekla. 

(4) Ta načela bi bilo treba določiti v tej 

direktivi in bi morala nadomestiti sedanji 

koncept, po katerem naj bi dokončna 

ureditev temeljila na obdavčevanju v 

državi članici porekla z dokončnim 

sistemom DDV. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  36 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Svet je v svojih sklepih z dne 8. 

novembra 201646pozval Komisijo, naj 

opravi nekatere izboljšave pravil Unije o 

DDV za čezmejne transakcije, in sicer kar 

zadeva vlogo identifikacijske številke za 

DDV v zvezi z oprostitvijo dobav znotraj 

Skupnosti, aranžmaje skladiščenja na 

odpoklic, verižne transakcije in dokazilo o 

prevozu za namene oprostitve za 

transakcije znotraj Skupnosti. 

(5) Svet je v svojih sklepih z dne 8. 

novembra 201646 pozval Komisijo, naj 

izvede nekatere izboljšave pravil Unije o 

DDV na štirih področjih: vloga 

identifikacijske številke za DDV v zvezi z 

oprostitvijo dobav znotraj Skupnosti, 

aranžmaji skladiščenja na odpoklic, 

verižne transakcije in dokazilo o prevozu 

za namene oprostitve za transakcije znotraj 

Skupnosti. 

_________________ _________________ 

46 Sklepi Sveta z dne 8. novembra 2016 o 

izboljšanju sedanjih pravil EU o DDV za 

čezmejne transakcije (št. 14257/16 FISC 

190 ECOFIN 1023 z dne 9. novembra 

2016). 

46 Sklepi Sveta z dne 8. novembra 2016 o 

izboljšanju sedanjih pravil EU o DDV za 

čezmejne transakcije (št. 14257/16 FISC 

190 ECOFIN 1023 z dne 9. novembra 

2016). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Glede na ta poziv in na to, da bo do 

uvedbe dokončnega sistema DDV za 

trgovino znotraj Unije trajalo več let, so ti 

posebni ukrepi, namenjeni harmonizaciji in 

poenostavitvi nekaterih ureditev za 

podjetja, ustrezni. 

(6) Glede na ta poziv in na to, da je 

treba dokončni sistem DDV za trgovino 

znotraj Unije v doglednem času določiti in 

začeti izvajati, so ti posebni ukrepi, 

namenjeni harmonizaciji in poenostavitvi 

nekaterih ureditev za podjetja, ustrezni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 
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Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Za učinkovito uporabo izboljšav 

pravil Unije o DDV za čezmejne 

transakcije ter za postopen prehod na 

dokončni sistem za trgovino znotraj Unije 

je treba uvesti status certificiranega 

davčnega zavezanca. 

(7) Za učinkovito uporabo izboljšav 

pravil Unije o DDV za čezmejne 

transakcije ter za postopen prehod na 

dokončni sistem za trgovino znotraj Unije 

je treba uvesti status certificiranega 

davčnega zavezanca. Za določanje, katera 

podjetja lahko pridobijo status 

certificiranega davčnega zavezanca, pa je 

treba vzpostaviti stroga merila, ki jih bodo 

harmonizirano uporabljale vse države 

članice.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Za učinkovito uporabo izboljšav 

pravil Unije o DDV za čezmejne 

transakcije ter za postopen prehod na 

dokončni sistem za trgovino znotraj Unije 

je treba uvesti status certificiranega 

davčnega zavezanca. 

(7) Za učinkovito uporabo izboljšav 

pravil Unije o DDV za čezmejne 

transakcije ter za postopen prehod na 

dokončni sistem za trgovino znotraj Unije 

je bistveno uvesti status certificiranega 

davčnega zavezanca. Uvedba tega statusa 

je potrebna tudi za določitev skupnih 

pravil in določb, v okviru katerih bodo 

predpisane globe in kazni za tiste, ki ne 

bodo ravnali v skladu z njimi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Za učinkovito uporabo izboljšav 

pravil Unije o DDV za čezmejne 

transakcije ter za postopen prehod na 

dokončni sistem za trgovino znotraj Unije 

je treba uvesti status certificiranega 

davčnega zavezanca. 

(7) Za postopen prehod na dokončni 

sistem za trgovino znotraj Unije bi se 

lahko uporabila uvedba statusa 
certificiranega davčnega zavezanca. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri predlogih za hitre rešitve, ki lahko bistveno zmanjšajo upravno breme, se ne bi 

smeli omejiti samo na uvedbo statusa certificiranega davčnega zavezanca. 

 

Predlog spremembe  41 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) V sedanjem sistemu se pri uporabi 

pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med 

zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi 

zavezanci. S podelitvijo statusa 

certificiranega davčnega zavezanca na 

podlagi določenih objektivnih meril bi se 

omogočilo prepoznavanje teh zanesljivih 

davčnih zavezancev. Na podlagi tega 

statusa bi lahko izkoristili ugodnosti 

uporabe nekaterih pravil, ki so dovzetna za 

goljufije in se ne uporabljajo za druge 

davčne zavezance. 

(8) V sedanjem sistemu se pri uporabi 

pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med 

zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi 

zavezanci, kar negativno vpliva na to, 

kako pristojni organi obravnavajo te 

osebe. S podelitvijo statusa certificiranega 

davčnega zavezanca na podlagi določenih 

objektivnih meril bi se omogočilo 

prepoznavanje teh zanesljivih davčnih 

zavezancev. Na podlagi tega statusa bi 

lahko izkoristili ugodnosti uporabe 

nekaterih pravil, ki so dovzetna za goljufije 

in se ne uporabljajo za druge davčne 

zavezance. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) V sedanjem sistemu se pri uporabi 

pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med 

zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi 

zavezanci. S podelitvijo statusa 

certificiranega davčnega zavezanca na 

podlagi določenih objektivnih meril bi se 

omogočilo prepoznavanje teh zanesljivih 

davčnih zavezancev. Na podlagi tega 

statusa bi lahko izkoristili ugodnosti 

uporabe nekaterih pravil, ki so dovzetna za 

goljufije in se ne uporabljajo za druge 

davčne zavezance. 

(8) V sedanjem sistemu se pri uporabi 

pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med 

zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi 

zavezanci. S podelitvijo statusa 

certificiranega davčnega zavezanca na 

podlagi določenih in skupnih objektivnih 

meril bi se omogočilo prepoznavanje teh 

zanesljivih davčnih zavezancev in tistih, ki 

meril ne izpolnjujejo v celoti. Na podlagi 

tega statusa bi lahko izkoristili ugodnosti 

uporabe nekaterih uporabnikom prijaznih 

pravil, ki so dovzetna za goljufije in se ne 

uporabljajo za druge davčne zavezance. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) V sedanjem sistemu se pri uporabi 

pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med 

zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi 

zavezanci. S podelitvijo statusa 

certificiranega davčnega zavezanca na 

podlagi določenih objektivnih meril bi se 

omogočilo prepoznavanje teh zanesljivih 

davčnih zavezancev. Na podlagi tega 

statusa bi lahko izkoristili ugodnosti 

uporabe nekaterih pravil, ki so dovzetna za 

goljufije in se ne uporabljajo za druge 

davčne zavezance. 

(8) V sedanjem sistemu se pri uporabi 

pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med 

zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi 

zavezanci. S podelitvijo statusa 

certificiranega davčnega zavezanca na 

podlagi določenih objektivnih meril, ki bi 

se harmonizirano uporabljala v vseh 

državah članicah, bi se omogočilo 

prepoznavanje teh zanesljivih davčnih 

zavezancev. Na podlagi tega statusa bi 

lahko izkoristili ugodnosti uporabe 

nekaterih poenostavljenih pravil, ki so 

dovzetna za goljufije in se ne uporabljajo 

za druge davčne zavezance. 

Or. en 



 

PE622.095v01-00 12/38 AM\1153101SL.docx 

SL 

 

Predlog spremembe  44 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) V sedanjem sistemu se pri uporabi 

pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med 

zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi 

zavezanci. S podelitvijo statusa 

certificiranega davčnega zavezanca na 

podlagi določenih objektivnih meril bi se 

omogočilo prepoznavanje teh zanesljivih 

davčnih zavezancev. Na podlagi tega 

statusa bi lahko izkoristili ugodnosti 

uporabe nekaterih pravil, ki so dovzetna za 

goljufije in se ne uporabljajo za druge 

davčne zavezance. 

(8) V sedanjem sistemu se pri uporabi 

pravil v zvezi z DDV ne razlikuje med 

zanesljivimi in manj zanesljivimi davčnimi 

zavezanci. S podelitvijo statusa 

certificiranega davčnega zavezanca na 

podlagi določenih objektivnih 

meril, harmoniziranih med državami 

članicami, bi se omogočilo prepoznavanje 

teh zanesljivih davčnih zavezancev. Na 

podlagi tega statusa bi lahko izkoristili 

ugodnosti uporabe nekaterih pravil, ki so 

dovzetna za goljufije in se ne uporabljajo 

za druge davčne zavezance. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Status certificiranega davčnega 

zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti 

na podlagi meril, ki so harmonizirana na 

ravni Unije, zato bi morala potrditev s 

strani ene države članice veljati po vsej 

Uniji. 

(9) Status certificiranega davčnega 

zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti 

na podlagi meril, ki so harmonizirana na 

ravni Unije, zato bi morala potrditev s 

strani ene države članice veljati po vsej 

Uniji. Poleg tega bi morala Komisija 

zagotoviti podrobne, vendar lahko 

razumljive predpise in smernice, da bi se 

izboljšala splošno razumevanje 

harmonizacije in upravno sodelovanje 

kljub morebitni obremenitvi organov, 

zagotovljena pa bi bila tudi 
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interoperabilnost med državami 

članicami. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Status certificiranega davčnega 

zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti 

na podlagi meril, ki so harmonizirana na 

ravni Unije, zato bi morala potrditev s 

strani ene države članice veljati po vsej 

Uniji. 

(9) Status certificiranega davčnega 

zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti 

na podlagi meril, ki so harmonizirana na 

ravni Unije, zato bi morala potrditev s 

strani ene države članice veljati po vsej 

Uniji. Komisija bi morala predložiti 

izvedbene uredbe in smernice, ki bi 

morale biti tesno usklajene z merili 

pooblaščenega gospodarskega subjekta, 

določenimi v carinskem zakoniku EU, da 

bi zmanjšali upravno breme. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Status certificiranega davčnega 

zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti 

na podlagi meril, ki so harmonizirana na 

ravni Unije, zato bi morala potrditev s 

strani ene države članice veljati po vsej 

Uniji. 

(9) Status certificiranega davčnega 

zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti 

na podlagi meril, ki so harmonizirana na 

ravni Unije, zato bi morala potrditev s 

strani ene države članice veljati po vsej 

Uniji. Komisija bi morala biti odgovorna 

za predložitev nadaljnjih smernic in 

preverjanje pravilne uporabe teh 
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harmoniziranih meril v državah članicah 

po vsej Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Status certificiranega davčnega 

zavezanca bi moralo biti mogoče pridobiti 

na podlagi meril, ki so harmonizirana na 

ravni Unije, zato bi morala potrditev s 

strani ene države članice veljati po vsej 

Uniji. 

(9) Pridobitev statusa certificiranega 

davčnega zavezanca bi morala temeljiti na 

jasno določenih merilih, poleg tega pa bi 

bilo treba zagotoviti širok dostop do nje za 

podjetja, vključno z malimi in srednjimi 

podjetji. Ta merila bi morala biti 
harmonizirana na ravni Unije, zato bi 

morala potrditev s strani ene države članice 

veljati po vsej Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  49 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Glede na višje stroške 

izpolnjevanje obveznosti za mala in 

srednja podjetja bi morala Komisija za ta 

podjetja vzpostaviti poenostavljene 

upravne postopke za pridobitev statusa 

certificiranega davčnega zavezanca. 

Or. en 
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Predlog spremembe  50 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Informacije o tem, ali je 

gospodarski subjekt certificirani davčni 

zavezanec, bi morale biti dostopne prek 

sistema VIES. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Nekaterim davčnim zavezancem, ki 

so vključeni v posebne ureditve, zaradi 

katerih so izključeni iz splošnih pravil o 

DDV, ali ki le občasno opravljajo 

gospodarske dejavnosti, se statusa 

certificiranega davčnega zavezanca ne bi 

smelo podeliti v zvezi s temi posebnimi 

ureditvami ali občasnimi dejavnostmi. V 

nasprotnem primeru bi se lahko ogrozila 

nemotena uporaba predlaganih sprememb. 

(10) Nekaterim davčnim zavezancem, ki 

so vključeni v posebne ureditve, zaradi 

katerih so izključeni iz splošnih pravil o 

DDV, ali ki le občasno opravljajo 

gospodarske dejavnosti, se statusa 

certificiranega davčnega zavezanca ne bi 

smelo podeliti v zvezi s temi posebnimi 

ureditvami ali občasnimi dejavnostmi. V 

nasprotnem primeru bi se lahko ogrozila 

nemotena uporaba predlaganih sprememb. 

Poleg tega bi bilo treba posebno pozornost 

nameniti temu, da pri pridobivanju 

statusa certificiranega davčnega 

zavezanca mala podjetja ne bodo v 

podrejenem konkurenčnem položaju glede 

na velika podjetja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  52 
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Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Skladiščenje na odpoklic se nanaša 

na primere, ko je dobavitelj v času prevoza 

blaga v drugo državo članico že seznanjen 

z identiteto pridobitelja blaga, ki mu bo to 

dobavljeno pozneje, in sicer po prispetju 

blaga v namembno državo članico. 

Trenutno se pri tem aranžmaju šteje, da je 

prišlo do dobave (v državi članici odhoda 

blaga) in pridobitve znotraj Skupnosti (v 

državi članici prihoda blaga), čemur sledi 

„domača“ dobava v državi članici prihoda, 

tako da je treba dobavitelja identificirati za 

namene DDV v tej državi članici. Da bi se 

temu izognili, bi se moralo za te 

transakcije, če potekajo med dvema 

certificiranima davčnima zavezancema, 

pod določenimi pogoji šteti, da vključujejo 

eno oproščeno dobavo v državi članici 

odhoda in eno pridobitev znotraj Skupnosti 

v državi članici prihoda. 

(11) Skladiščenje na odpoklic se nanaša 

na primere, ko je dobavitelj v času prevoza 

blaga v drugo državo članico že seznanjen 

z identiteto pridobitelja blaga, ki mu bo to 

dobavljeno pozneje, in sicer po prispetju 

blaga v namembno državo članico. 

Trenutno se pri tem aranžmaju šteje, da je 

prišlo do dobave (v državi članici odhoda 

blaga) in pridobitve znotraj Skupnosti (v 

državi članici prihoda blaga), čemur sledi 

„domača“ dobava v državi članici prihoda, 

tako da je treba dobavitelja identificirati za 

namene DDV v tej državi članici. Da bi se 

temu izognili, bi se moralo za te 

transakcije, če potekajo med dvema 

davčnima zavezancema, pod določenimi 

pogoji šteti, da vključujejo eno oproščeno 

dobavo v državi članici odhoda in eno 

pridobitev znotraj Skupnosti v državi 

članici prihoda. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri predlogih za hitre rešitve, ki lahko bistveno zmanjšajo upravno breme, se ne bi smeli 

omejiti samo na uvedbo statusa certificiranega davčnega zavezanca. 

 

Predlog spremembe  53 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Ker ciljev te direktive, tj. 

izboljšanja delovanja ureditev DDV v 

okviru čezmejnega trgovanja med podjetji 

ter opredelitve načel dokončnega sistema 

(14) Ker ciljev te 

direktive, tj. izboljšanja delovanja ureditev 

DDV v okviru čezmejnega trgovanja med 

podjetji, države članice same ne morejo 
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DDV, države članice same ne morejo 

zadovoljivo doseči in jih je torej lažje 

doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 

z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev. 

zadovoljivo doseči in jih je torej lažje 

doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme 

ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 

člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 

z načelom sorazmernosti iz navedenega 

člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 

potrebno za doseganje navedenih ciljev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi se izognili pravnim zapletom in zamudi pri uvedbi hitrih rešitev, bi se morali izogniti 

dvostopenjskemu pristopu in se v tej direktivi osredotočiti na izboljšano delovanje ureditve 

DDV v okviru čezmejne trgovine med podjetji. 

 

Predlog spremembe  54 

Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Glede na splošni interes 

državljanov ter finančne interese 

Evropske unije bi morali za namene 

odkrivanja in preprečevanja vseh oblik 

goljufij zagotoviti učinkovito pravno 

varstvo žvižgačev. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  55 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/11/ES 

Člen 13a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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[...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi se izognili pravnim zapletom in zamudi pri uvedbi hitrih rešitev, bi se morali izogniti 

dvostopenjskemu pristopu in se v tej direktivi osredotočiti na izboljšano delovanje ureditve 

DDV v okviru čezmejne trgovine med podjetji. 

 

Predlog spremembe  56 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13 a – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež 

podjetja ali stalno poslovno enoto v 

Skupnosti ali, če teh nima, ima v 

Skupnosti stalno prebivališče ali običajno 

prebivališče in ki v okviru svoje 

gospodarske dejavnosti opravlja ali 

namerava opraviti katero od transakcij iz 

členov 17a, 20 in 21 ali transakcije v 

skladu s pogoji iz člena 138, lahko pri 

davčnih organih zaprosi za status 

certificiranega davčnega zavezanca. 

Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež 

podjetja ali stalno poslovno enoto v 

Skupnosti in ki v okviru svoje gospodarske 

dejavnosti opravlja ali namerava opraviti 

katero od transakcij iz členov 17a, 20 in 21 

ali transakcije v skladu s pogoji iz 

člena 138, lahko pri davčnih organih 

zaprosi za status certificiranega davčnega 

zavezanca. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13 a – odstavek 1 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 
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Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež 

podjetja ali stalno poslovno enoto v 

Skupnosti ali, če teh nima, ima v Skupnosti 

stalno prebivališče ali običajno 

prebivališče in ki v okviru svoje 

gospodarske dejavnosti opravlja ali 

namerava opraviti katero od transakcij iz 

členov 17a, 20 in 21 ali transakcije v 

skladu s pogoji iz člena 138, lahko pri 

davčnih organih zaprosi za status 

certificiranega davčnega zavezanca. 

Vsak davčni zavezanec, ki ima sedež 

podjetja ali stalno poslovno enoto v 

Skupnosti ali, če teh nima, ima v Skupnosti 

stalno prebivališče ali običajno 

prebivališče in ki v okviru svoje 

gospodarske dejavnosti opravlja ali 

namerava opraviti katero od transakcij iz 

členov 17a, 20 in 21 ali transakcije v 

skladu s pogoji iz členov 138 in 138a, 

lahko pri davčnih organih zaprosi za status 

certificiranega davčnega zavezanca. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odsotnost hujših ali ponavljajočih 

se kršitev davčnih predpisov in carinske 

zakonodaje ter odsotnost evidentiranih 

hujših kaznivih dejanj v zvezi z 

gospodarsko dejavnostjo prosilca; 

(a) odsotnost hujših ali ponavljajočih 

se kršitev davčnih predpisov in carinske 

zakonodaje v zadnjih 10 letih ter odsotnost 

evidentiranih hujših kaznivih dejanj v zvezi 

z gospodarsko dejavnostjo prosilca, ne 

glede na to, ali jo je prosilec opravljal v 

Uniji ali drugje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 2 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odsotnost hujših ali ponavljajočih 

se kršitev davčnih predpisov in carinske 

zakonodaje ter odsotnost evidentiranih 

hujših kaznivih dejanj v zvezi z 

gospodarsko dejavnostjo prosilca; 

(a) odsotnost hujših ali ponavljajočih 

se kršitev davčnih predpisov in carinske 

zakonodaje, odsotnost ponovnih odmer 

davka v veliki vrednosti s strani davčnih 

uprav ter odsotnost evidentiranih hujših 

kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko 

dejavnostjo prosilca; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) odsotnost evidentiranih hujših 

kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko 

dejavnostjo prosilca, kar lahko med 

drugim zajema: 

 (i) pranje denarja 

 (ii) goljufije v zvezi s stečajem ali 

insolventnostjo; 

 (iii) zavarovalniške goljufije; 

 (iv) podkupovanje in/ali korupcijo; 

 (v) sodelovanje v kriminalni združbi; 

 (vi) kršitev členov 101 in 102 Pogodbe; 

 (vii) neposredno ali posredno vključenost 

v teroristične dejavnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 
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Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) odsotnost evidentiranih hujših 

kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko 

dejavnostjo prosilca, kar lahko med 

drugim zajema: 

 (i) pranje denarja 

 (ii) davčne utaje; 

 (iii) nepravilno upravljanje skladov in 

programov Unije; 

 (iv) goljufije v zvezi s stečajem ali 

insolventnostjo; 

 (v) izogibanje davkom; 

 (vi) podkupovanje in/ali korupcijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  62 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 2 – točka c a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) prosilec je dejanski lastnik 

bančnega računa v finančni instituciji s 

sedežem v Uniji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Molly Scott Cato 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Da bi zagotovili usklajeno razlago 

v zvezi s podelitvijo certificiranega 

davčnega zavezanca, Komisija z 

izvedbenim aktom sprejme nadaljnje 

smernice za države članice v zvezi z oceno 

teh meril, ki so veljavna v vsej Uniji. 

Komisija sprejme prvi izvedbeni akt 

najpozneje mesec po začetku veljavnosti te 

direktive. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija objavi izvedbene uredbe 

in smernice v tesni povezavi z izvedbenimi 

uredbami in smernicami za pooblaščene 

gospodarske subjekte za carinske namene. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 
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Člen 13a – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Merila iz odstavka 2 splošno 

uporabljajo vse države članice, pri čemer 

se opirajo na jasno in natančno določena 

pravila in postopke v izvedbenih uredbah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) davčnim zavezancem, ki nimajo ali 

nimajo več veljavne identifikacijske 

številke za DDV; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13 a – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vendar se lahko davčnim zavezancem iz 

točk (a) do (d) podeli status certificiranega 

davčnega zavezanca za druge gospodarske 

dejavnosti, ki jih opravljajo. 

Vendar se lahko davčnim zavezancem iz 

točk (a) do (d) podeli status certificiranega 

davčnega zavezanca za druge gospodarske 

dejavnosti, ki jih opravljajo, pod pogojem, 

da rezultati teh dejavnosti ne posegajo v 

dejavnosti, zaradi katerih davčni 

zavezanci ne morejo pridobiti statusa 
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certificiranega davčnega zavezanca. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13 a – odstavek 4 – pododstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Davčni zavezanec, ki zaprosi za status 

certificiranega davčnega zavezanca, 

davčnim organom predloži vse informacije, 

ki jih ti zahtevajo, da bi lahko sprejeli 

odločitev. 

Davčni zavezanec, ki zaprosi za status 

certificiranega davčnega zavezanca, 

davčnim organom predloži vse informacije, 

ki jih ti zahtevajo, da bi lahko sprejeli 

odločitev. Komisija za mala in srednja 

podjetja vzpostavi poenostavljene upravne 

postopke za pridobitev statusa 

certificiranega davčnega zavezanca. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) davčne organe države članice, v 

kateri ima prosilec sedež svoje dejavnosti; 

(a) davčne organe države članice, v 

kateri ima prosilec sedež svoje dejavnosti; 

za digitalna podjetja davčne organe držav 

članic, v katerih je digitalna prisotnost 

prosilca znatna, tudi če se prosilec fizično 

ne nahaja tam; 

Or. en 
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Predlog spremembe  70 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) davčne organe države članice, v 

kateri ima prosilec stalno prebivališče ali 

kjer običajno prebiva, če nima niti sedeža 

niti stalne poslovne enote. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Arndt Kohn, Jeppe Kofod, Peter Simon 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Kadar je status certificiranega 

davčnega zavezanca podeljen, postane ta 

informacija dostopna prek sistema VIES. 

Spremembe tega statusa se nemudoma 

vnesejo v sistem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  72 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 



 

PE622.095v01-00 26/38 AM\1153101SL.docx 

SL 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. V primeru zavrnitve prošnje davčni 

organi prosilca skupaj z odločitvijo 

seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. 

Države članice zagotovijo, da ima prosilec 

pravico do pritožbe zoper odločitev o 

zavrnitvi prošnje. 

5. V primeru zavrnitve prošnje davčni 

organi prosilca skupaj z odločitvijo 

seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. 

Države članice zagotovijo, da ima prosilec 

pravico do pritožbe zoper odločitev o 

zavrnitvi prošnje. Države članice prek 

svojih davčnih organov obvestijo druge 

države članice o zavrnitvi in razlogih, ki 

so ji priloženi. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  73 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 5 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. V primeru zavrnitve prošnje davčni 

organi prosilca skupaj z odločitvijo 

seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. 

Države članice zagotovijo, da ima prosilec 

pravico do pritožbe zoper odločitev o 

zavrnitvi prošnje. 

5. V primeru zavrnitve prošnje davčni 

organi prosilca skupaj z odločitvijo 

seznanijo tudi z razlogi za zavrnitev. 

Države članice zagotovijo, da ima prosilec 

pravico do pritožbe zoper odločitev o 

zavrnitvi prošnje. Pritožbeni postopek se 

začne v 12 tednih od seznanitve prosilca z 

odločitvijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  74 

Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 
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Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Davčni zavezanec, ki mu je bil 

podeljen status certificiranega davčnega 

zavezanca, davčne organe nemudoma 

obvesti o vseh dejavnikih, ki so se pojavili 

po sprejetju odločitve in ki bi lahko 

vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega 

statusa. Davčni organi tak davčni status 

umaknejo, če merila iz odstavka 2 niso več 

izpolnjena. 

6. Davčni zavezanec, ki mu je bil 

podeljen status certificiranega davčnega 

zavezanca, davčne organe nemudoma 

obvesti o vseh dejavnikih, ki so se pojavili 

po sprejetju odločitve in ki bi lahko 

vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega 

statusa. Davčni organi tak davčni status 

umaknejo, če merila iz odstavka 2 niso več 

izpolnjena. Davčni organi države članice, 

ki so podelili status certificiranega 

davčnega zavezanca, to odločitev 

pregledajo najmanj enkrat na dve leti, da 

bi preverili, ali so pogoji še vedno 

izpolnjeni. Če davčni zavezanec davčne 

organe ni obvestil o vseh dejavnikih, ki bi 

lahko vplivali na status certificiranega 

davčnega zavezanca, zanj veljajo 

sorazmerne, učinkovite in odvračilne 

sankcije, vključno z izgubo tega statusa. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Davčni zavezanec, ki mu je bil 

podeljen status certificiranega davčnega 

zavezanca, davčne organe nemudoma 

obvesti o vseh dejavnikih, ki so se pojavili 

po sprejetju odločitve in ki bi lahko 

vplivali ali učinkovali na nadaljevanje tega 

statusa. Davčni organi tak davčni status 

umaknejo, če merila iz odstavka 2 niso več 

izpolnjena. 

6. Davčni zavezanec, ki mu je bil 

podeljen status certificiranega davčnega 

zavezanca, davčne organe v roku, ki ga 

določi zadevna država članica, obvesti o 

vseh dejavnikih, ki so se pojavili po 

sprejetju odločitve in ki bi lahko vplivali 

ali učinkovali na nadaljevanje tega statusa. 

Davčni organi si pridržujejo pravico, da 

uporabijo stroge postopke za ugotavljanje 
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kršitev zoper vsako prikrivanje teh 

dejavnikov. Davčni organi tak davčni 

status umaknejo, če merila iz odstavka 2 

niso več izpolnjena. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  76 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 13a – odstavek 7 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Postopki v zvezi z zavrnjenimi 

prošnjami in spremembami položaja 

davčnega zavezanca, pritožbeni postopki 

in postopki za ponovno zaprositev za 

status certificiranega davčnega zavezanca 

se določijo v izvedbeni uredbi in se 

splošno uporabljajo v vseh državah 

članicah. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 17a – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Prenos blaga, ki ga opravi 

certificirani davčni zavezanec iz svojega 

podjetja v drugo državo članico v okviru 

aranžmaja skladiščenja na odpoklic, se ne 

šteje za dobavo blaga, opravljeno za 

plačilo. 

1. Prenos blaga, ki ga opravi davčni 

zavezanec iz svojega podjetja v drugo 

državo članico v okviru aranžmaja 

skladiščenja na odpoklic, se ne šteje za 

dobavo blaga, opravljeno za plačilo. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Pri predlogih za hitre rešitve, ki lahko bistveno zmanjšajo upravno breme, se ne bi smeli 

omejiti samo na uvedbo statusa certificiranega davčnega zavezanca. 

 

Predlog spremembe  78 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 17a – odstavek 2 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) certificirani davčni zavezanec ali 

tretja oseba za njegov račun odpošlje ali 

odpelje blago v drugo državo članico z 

namenom navedeno blago tam pozneje po 

prispetju dobaviti drugemu certificiranemu 

davčnemu zavezancu; 

(a) davčni zavezanec ali tretja oseba za 

njegov račun odpošlje ali odpelje blago v 

drugo državo članico z namenom navedeno 

blago tam pozneje po prispetju dobaviti 

drugemu davčnemu zavezancu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 17a – odstavek 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) certificirani davčni zavezanec, ki 

odpošilja ali prevaža blago, nima sedeža v 

državi članici, v katero je blago odposlano 

ali odpeljano; 

(b) davčni zavezanec, ki odpošilja ali 

prevaža blago, nima sedeža v državi 

članici, v katero je blago odposlano ali 

odpeljano; 

Or. en 
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Predlog spremembe  80 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 17a – odstavek 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) certificirani davčni zavezanec, 

kateremu se dobavlja blago, je identificiran 

za DDV v državi članici, v katero je blago 

odposlano ali odpeljano, njegova identiteta 

in identifikacijska številko za DDV, ki mu 

jo je dodelila navedena država članica, pa 

sta znani davčnemu zavezancu iz točke (b) 

ob začetku odpošiljanja ali prevoza; 

(c) davčni zavezanec, kateremu se 

dobavlja blago, je identificiran za DDV v 

državi članici, v katero je blago odposlano 

ali odpeljano, njegova identiteta in 

identifikacijska številko za DDV, ki mu jo 

je dodelila navedena država članica, pa sta 

znani davčnemu zavezancu iz točke (b) ob 

začetku odpošiljanja ali prevoza; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 17a – odstavek 2 – točka d 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) certificirani davčni zavezanec, ki 

odpošilja ali prevaža blago, je odposlano 

ali odpeljano blago vnesel v evidenco iz 

člena 243(3), identiteto certificiranega 

davčnega zavezanca, ki blago pridobiva, 

ter njegovo identifikacijsko številko za 

DDV, ki mu jo je dodelila država članica, v 

katero se blago odpošilja ali pelje, pa je 

navedel v rekapitulacijskem poročilu, kot 

je določeno v členu 262. 

(d) davčni zavezanec, ki odpošilja ali 

prevaža blago, je odposlano ali odpeljano 

blago vnesel v evidenco iz člena 243(3), 

identiteto davčnega zavezanca, ki blago 

pridobiva, ter njegovo identifikacijsko 

številko za DDV, ki mu jo je dodelila 

država članica, v katero se blago odpošilja 

ali pelje, pa je navedel v rekapitulacijskem 

poročilu, kot je določeno v členu 262. 

Or. en 
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Predlog spremembe  82 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 17a – odstavek 3 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če so pogoji iz odstavka 2 

izpolnjeni, se v času prenosa pravice do 

razpolaganja z blagom na certificiranega 

davčnega zavezanca iz točke (c) 

navedenega odstavka uporabljajo naslednja 

pravila: 

3. Če so pogoji iz odstavka 2 

izpolnjeni, se v času prenosa pravice do 

razpolaganja z blagom na davčnega 

zavezanca iz točke (c) navedenega 

odstavka uporabljajo naslednja pravila: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 17a – odstavek 3 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) šteje se, da je dobavo blaga, ki je 

oproščena DDV v skladu s členom 138(1), 

opravil certificirani davčni zavezanec, ki 

je sam ali prek tretje osebe za njegov račun 

odposlal ali odpeljal blago v državi članici, 

iz katere je bilo blago odposlano ali 

odpeljano; 

(a) šteje se, da je dobavo blaga, ki je 

oproščena DDV v skladu s členom 138(1), 

opravil davčni zavezanec, ki je sam ali 

prek tretje osebe za njegov račun odposlal 

ali odpeljal blago v državi članici, iz katere 

je bilo blago odposlano ali odpeljano; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  84 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 
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Direktiva 2006/112/ES 

Člen 17a – odstavek 3 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) šteje se, da je certificirani davčni 

zavezanec, ki se mu blago dobavi v državi 

članici, v katero je bilo blago odposlano ali 

odpeljano, navedeno blago pridobil znotraj 

Skupnosti.; 

(b) šteje se, da je davčni zavezanec, ki 

se mu blago dobavi v državi članici, v 

katero je bilo blago odposlano ali 

odpeljano, navedeno blago pridobil znotraj 

Skupnosti.; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Othmar Karas 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 135a – odstavek 1 – točka m a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. v členu 135(1) se doda točka (m): 

 (m) storitve, ki jih nudijo skupine 

obdavčljivih oseb za člane skupine, če so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

 (i) skupina sama in vsi njeni člani imajo 

sedež ali stalno prebivališče na ozemlju 

Skupnosti; 

 (ii) skupina opravlja samostojno dejavnost 

in deluje kot neodvisna organizacijska 

enota glede na svoje člane; 

 (iii) člani skupine pretežno izvajajo 

transakcije v zvezi z bančnim, 

zavarovalniškim in pokojninskim skladom 

v skladu s členom 135(1) (a) do (g); 

 (iv) druge storitve, ki jih zagotavlja 

skupina, so nujne, zato da članom 

omogočijo opravljanje storitev, 

oproščenih v skladu s členom 135(1)(a) do 

(g); 

 (v) če se druge storitve zagotavljajo med 

člani, so tudi te storitve nujne zato, da 
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članom omogočijo opravljanje storitev, 

oproščenih v skladu s členom 135(1)(a) do 

(g); 

 (vi) skupina od svojih članov zahteva 

samo natančno povračilo njihovega 

deleža skupnih stroškov. 

Or. de 

Obrazložitev 

V skladu s členom 132(1) te direktive so nekatere države članice oprostitev davka uvedle tudi 

za skupine bank in zavarovalnic. S tem predlogom spremembe naj bi zagotovili, da bo 

tovrstna davčna ureditev skladna z direktivo, tako da se zlasti manjšim bankam in 

zavarovalnicam obveznosti za davek ne bodo nesorazmerno povečale, saj bi se sicer lahko 

zgodilo, da bi svojim strankam zaračunavale višje stroške za bančne in zavarovalniške 

storitve. Poleg tega so skupine smiselne z ekonomskega vidika, kot gre za združevanje storitev 

na področju informacijske tehnologije in poročanja. 

 

Predlog spremembe  86 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 138 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) davčni zavezanec ali pravna oseba, 

ki ni davčni zavezanec, za katero se dobavi 

blago, je identificirana za DDV v državi 

članici, ki ni država članica, v kateri se 

odpošiljanje ali prevoz blaga začne; 

(b) davčni zavezanec ali pravna oseba, 

ki ni davčni zavezanec, za katero se dobavi 

blago, je identificirana za DDV v državi 

članici, ki ni država članica, v kateri se 

odpošiljanje ali prevoz blaga začne, in ima 

identifikacijsko številko za DDV, dostopno 

prek sistema VIES; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 
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Direktiva 2006/112/ES 

Člen 243 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsak certificirani davčni zavezanec, ki 

prenese blago v okviru aranžmaja 

skladiščenja na odpoklic iz člena 17a, vodi 

evidenco o: 

Vsak davčni zavezanec, ki prenese blago v 

okviru aranžmaja skladiščenja na odpoklic 

iz člena 17a, vodi evidenco o: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 243 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vsak certificirani davčni zavezanec, ki se 

mu blago dobavi v okviru aranžmaja 

skladiščenja na odpoklic iz člena 17a, vodi 

evidenco o navedenem blagu.; 

Vsak davčni zavezanec, ki se mu blago 

dobavi v okviru aranžmaja skladiščenja na 

odpoklic iz člena 17a, vodi evidenco o 

navedenem blagu.; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  89 

Sander Loones 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 262 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Vsak certificirani davčni 

zavezanec poleg informacij iz odstavka 1 

navede tudi certificirane davčne 

zavezance, ki jim je namenjeno blago, ki 

se odpošlje ali odpelje v okviru aranžmaja 

skladiščenja na odpoklic v skladu s pogoji 

črtano 
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iz člena 17a.; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Ivana Maletić 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo) 

Direktiva 2006/112/ES 

Naslov XIV – poglavje 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (6a) v naslovu XIV se doda naslednje 

poglavje: 

 „Poglavje 2a 

 Mehanizem za reševanje sporov v zvezi z 

DDV 

 Člen 398a 

 1. Mehanizem za reševanje sporov v zvezi 

z DDV se vzpostavi v obliki spletne 

platforme za reševanje sporov v zvezi z 

DDV, ki državam članicam omogoča 

reševanje sporov, če postopek 

medsebojnega dogovora ni uspešen. 

Mehanizem za reševanje sporov v zvezi z 

DDV vključuje pristope za blaženje 

sporov, ko nastanejo, in postopke za 

njihovo reševanje. 

 2. Platforma za reševanje sporov v zvezi z 

DDV je uporabnikom prijazna in lahko 

dostopna ter vključuje roke za reševanje 

pritožb. 

 3. Odbor mehanizma za reševanje sporov 

v zvezi z DDV sestavljajo pristojni organi 

držav članic.“ 

Or. en 
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Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 9 – točka 9 

Direktiva 2006/112/ES 

Člena 403 in 404 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) člena 403 in 404 se črtata. (9) člen 403 se črta. 

Or. fr 
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Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 9 – točka 9 a (novo) 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 404 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu 

na podlagi informacij, ki jih pridobi od 

držav članic, vsaka štiri leta po sprejetju te 

direktive predloži poročilo o delovanju 

skupnega sistema DDV v državah 

članicah in zlasti o delovanju prehodne 

ureditve za obdavčevanje trgovine med 

državami članicami. Poročilu se po 

potrebi priloži predloge za dokončno 

ureditev. 

„člen 404 se nadomesti z naslednjim: 

 Eno leto po začetku veljavnosti te 

direktive, nato pa vsaka tri leta, Komisija 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

poročilo o ureditvi za oprostitev uvoza iz 

tretjih držav in njeni usklajenosti z 

okvirom EU, pa tudi o sodelovanju s 

pristojnimi organi tretjih držav, zlasti na 

področju boja proti goljufijam. Dve leti po 

začetku veljavnosti te direktive, nato pa 

vsaka tri leta, Komisija Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži poročilo o 

nacionalnih praksah na področju 

upravnih in kazenskih sankcij za pravne 
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ali fizične osebe zaradi goljufij v zvezi z 

DDV. Komisija v sodelovanju s 

pristojnimi nacionalnimi in evropskimi 

organi poročilu po potrebi priloži 

priporočila za minimalno harmonizacijo.“ 

Or. fr 

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#st

v!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338) 
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Thierry Cornillet 

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 9 – točka 9 b (novo) 

Direktiva 2006/112/ES 

Člen 404 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) vstavi se člen 404: 

 Vse države članice morajo Komisiji vsaka 

tri leta predložiti ocenjevalno poročilo o 

učinkovitosti sistema za nadzor goljufij v 

zvezi z DDV, Komisija pa ga posreduje 

uradoma Europol in OLAF. 

Or. fr 
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Tom Vandenkendelaere 

 

Predlog direktive 

Člen 1 a (novo) 

Uredba (EU) št. 904/2010 

Člen 31 – odstavek 1 

 
Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Člen 1 a (novo) 

 V členu 31 Uredbe Sveta (EU) št. 

904/2010 se odstavek 1 nadomesti z 

naslednjim: 
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1. Pristojni organi vsake države članice 

zagotovijo, da osebe, ki sodelujejo pri 

dobavi blaga ali opravljanju storitev znotraj 

Skupnosti, ter davčni zavezanci, ki nimajo 

sedeža in ki opravljajo telekomunikacijske 

storitve, storitve oddajanja in elektronsko 

opravljene storitve, še zlasti tiste iz Priloge 

II Direktive 2006/112/ES, lahko dobijo za 

namene teh transakcij elektronsko 

potrditev veljavnosti identifikacijske 

številke za DDV katere koli določene 

osebe ter ustrezno ime in naslov. Te 

informacije morajo ustrezati podatkom iz 

člena 17. 

„1. Pristojni organi vsake države članice 

zagotovijo, da osebe, ki sodelujejo pri 

dobavi blaga ali opravljanju storitev znotraj 

Skupnosti, ter davčni zavezanci, ki nimajo 

sedeža in ki opravljajo telekomunikacijske 

storitve, storitve oddajanja in elektronsko 

opravljene storitve, še zlasti tiste iz Priloge 

II Direktive 2006/112/ES, lahko dobijo za 

namene teh transakcij elektronsko 

potrditev veljavnosti identifikacijske 

številke za DDV katere koli določene 

osebe ter ustrezno ime in naslov. Te 

informacije morajo ustrezati podatkom iz 

člena 17. Sistem za izmenjavo podatkov o 

DDV (VIES) vsebuje navedbo, ali ima 

davčni zavezanec status certificiranega 

davčnega zavezanca.“ 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0904&rid=1) 
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Molly Scott Cato 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija Evropskemu parlamentu 

in Svetu na podlagi informacij, ki jih 

pridobi od držav članic, vsaka tri leta po 

sprejetju te direktive predloži poročilo o 

izvajanju meril za opredelitev 

certificiranega davčnega zavezanca v 

državah članicah in zlasti o možnem 

učinku tega izvajanja pri boju proti 

goljufijam v zvezi z DDV. Poročilu po 

potrebi priloži predlog zakonodajnega 

akta. 

Or. en 

 


