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Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 5. redni seji 20. 3. 2018 sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive
Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja (v nadaljevanju: predlog stališča),
ki ga je Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju
med Državnim zborom in Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15) posredovala Vlada Republike
Slovenije.
Uvodno predstavitev je podala mag. Irena Popovič, generalna direktorica v
Direktoratu za sistem davčnih, carinskih idr. javnih prihodkov na Ministrstvu za
finance. Pojasnila je, da je Evropska komisija že leta 2016 sprejela Akcijski načrt za
modernizacijo sistema davka na dodano vrednost v smeri poenostavljenja, večje
odpornosti na goljufije in večje prijaznosti do podjetij. Predlog direktive je del svežnja
ukrepov oziroma predlogov aktov za dokončni režim DDV. Cilji predlaganih
sprememb so enaka obravnava podjetij, ki poslujejo čezmejno in tistih, ki poslujejo
zgolj na trgu držav sedeža (enaka konkurenčna obravnava na trgu), zniževanje
stroškov spoštovanja predpisov, ki urejajo DDV pri čezmejnem sodelovanju in
poslovanju v državah sedeža ter hitrejši razvoj in rast malih podjetij. S predlogom
direktive se uvaja nova opredelitev malega podjetja s prometom do 2.000.000 EUR,
ki se delijo v dve skupini in sicer na podjetja, za katera lahko država članica uporabi
ukrep oprostitve od obveznosti obračunavanja DDV in ostala mala podjetja, za katera
se oprostitev ne uporablja. Razširitev oprostitve na dobavitelje za mala podjetja v
državah članicah je skladna z uveljavitvijo načela obdavčitve v državi članici
potrošnje. S predlaganimi ukrepi bi se po oceni Evropske komisije stroški
upoštevanja predpisov za mala podjetja zmanjšali v povprečju za približno 18%,

hkrati pa bi se čezmejno trgovanje malih podjetij v Evropski uniji povečalo v
povprečju za 13,5%.
Člani komisije pozdravljajo prenovo DDV pravil za mala podjetja, s katerimi se
obveznosti malih podjetij glede DDV poenostavijo in s tem znižajo administrativne
obremenitve, saj je malo gospodarstvo v Sloveniji še bolj prisotno kot v Evropski uniji.
Izrazili so zaskrbljenost nad dolgim prehodnim obdobjem, ki je predviden v predlogu
direktive, saj ravno hitra implementacija predloga direktive omogoča čimprejšnjo
odpravo neenake obravnave med podjetji, ki poslujejo čezmejno in podjetji, ki
poslujejo le na trgu države članice,v kateri ima podjetje sedež. Člani komisije so
opozorili na nujnost skupnega sprejemanja sistemskih rešitev (v paketu), kot so
rešitve na področju DDV, saj tako sprejemanje zakonodajnih rešitev omogoča večjo
transparentnost, preglednost in usklajenost sprejete zakonodaje ter pravno varnost.
Glede na podane pomisleke s stani predstavnikov Ministrstva za finance so člani
komisije povprašali tudi o mnenju drugih držav članic Evropske unije glede odprtih
vprašanj. Člane komisije je zanimalo tudi, ali so ocene o 18 odstotnem zmanjšanju
stroškov za mala podjetja in 13 odstotnem povečanju čezmejnega trgovanja za mala
podjetja izvedene na ravni Evropske unije ali gre za ocene na nacionalni ravni. Člani
komisije so opozorili tudi na dolgo (5-letno) obdobje za oceno finančnih učinkov
sprejete direktive, saj je potrebno posledice davčne zakonodaje ocenjevati v krajših
časovnih presledkih.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
glede posebne ureditve za mala podjetja.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Bojan Kekec.
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