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EPA 498-VII, EU U 592

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem 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 53. seji, 18. 5. 2015, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave
podatkov na področju obdavčevanja, EPA 498-VII, EU U 592

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 53. seji 18. 5. 2015
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na
področju obdavčevanja, EPA 498-VII, EU U 592, ki ga je Drţavnemu zboru na
podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in
Vlado Republike Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10
in 107/10) posredovala Vlada Republike Slovenije.
Uvodno predstavitev je podala mag. Irena Popovič, generalna direktorica Direktorata
za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Ministrstva za finance.
Obrazloţila je dosedanji potek obravnave zakonodajnega akta, namen in predlagane
rešitve v njem, predstavila predlog stališča RS ter odgovorila na zastavljena
vprašanja članov komisije. Pojasnila je, da Republika Slovenija podpira razloge in
cilje, ki izhajajo iz predloga direktive in bo podpirala takšne rešitve in ukrepe, ki so
sorazmerni s cilji obravnavanega predloga.
Člani komisije ugotavljajo, da so davčne goljufije in utaje svetovni problem. Boj proti
davčnim utajam in goljufijam je pomemben tako za zaščito nacionalnih proračunskih
prihodkov kot za zaupanje drţavljanov v poštenost in učinkovitost davčnih sistemov.
Usklajen pristop na ravni EU lahko okrepi sposobnosti za boj proti navedenim
deviacijam. Ukrepi za zmanjšanje davčnih goljufij in utaj naj bi ustvarili dodatne
prihodke za javne proračune drţav članic EU. S temi pojavi pa se bodo drţave
članice lahko uspešno spopadale le, če bodo z davčno obremenitvijo enakovredno
obremenjeni vsi subjekti na vseh ravneh. Vrzeli namreč lahko izkoristijo tisti subjekti,
ki se poskušajo izogniti obdavčenju. Znana je vloga offshore finančnih središč. Zato
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člani komisije podpirajo moţnosti za širše sodelovanje med drţavami članicami pri
avtomatični izmenjavi podatkov.
Člani komisije izraţajo skrb, ali se bo obravnavani zakonodajni akt uporabljal tudi za
čezmorska ozemlja drţav članic oziroma katera od teh ozemelj bi lahko bila
izključena iz zakonodaje drţav članic. Predlog direktive namreč od drţav članic
zahteva, da avtomatično izmenjujejo osnovne podatke o vnaprejšnjih davčnih
stališčih s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumih z drugimi
drţavami članicami. Člani komisije menijo, da bi si bilo treba prizadevati za čim bolj
enake pogoje za čim večje število drţav, da bi se čim bolj izognili morebitnim
negativnim ekonomskim posledicam za EU.
Člani komisije izpostavljajo, da med oceno vplivov in posledic predloga direktive ni
navedenih morebitnih finančnih posledic sprejetih ukrepov za davkoplačevalce.
Menijo, da je izboljšanje upravnega sodelovanja med drţavami članicami na področju
obdavčitve utemeljeno pod pogojem, da se ne bi povečale obremenitve
davkoplačevalcev.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela
m n e n j e, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive
Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave
podatkov na področju obdavčevanja, EPA 498-VII, EU U 592.

***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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