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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 66. seji, 2. 3. 2016, 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
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 66. seji, 2. 3. 2016
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na
področju obdavčevanja, 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.
Predstavila je ozadje, poglavitne namene in cilje ter rešitve predlagane direktive in
predlog stališča RS. Povedala je, da je direktiva v skladu z mednarodnim razvojem
na ravni OECD. Pri pripravi rešitev je dejavno sodelovala Evropska komisija, v
posvetovanja pa so bili vključeni številni drugi deleţniki. Direktiva bo razširila
področje uporabe avtomatične izmenjave podatkov v EU z vidika notranjega trga kot
tudi zaradi učinkovitosti in uspešnosti preprečevanja erozije davčne osnove.
Slovenija podpira rešitve, ki sledijo ţe sprejetim mednarodnim rešitvam, prizadevala
pa si bo tudi za izpolnitev časovnice po kateri naj bi drţave članice do konca 2016
sprejele potrebne ukrepe za uskladitev z direktivo. V razpravi je podala odgovore in
pojasnila na zastavljena vprašanja članov komisije.
Ker je splošno znano, da zaradi davčnih goljufij in davčnih utaj drţave članice vsako
leto utrpijo znatno materialno škodo, člani komisije menijo, da je obravnavani predlog
za spremembo direktive, utemeljen. Podpirajo prizadevanja v smeri preprečevanja
manipuliranja velikih mednarodnih podjetij, ki obdavčljiv dobiček s pomočjo
transfernih cen poskušajo prikazati v drţavi, kjer je obdavčitev najbolj ugodna. Ob
tem izpostavljajo škodo, ki jo je v preteklem obdobju v slovenskem poslovnem okolju
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povzročil pojav transfernih cen. Člani komisije tudi pozdravljajo prizadevanja na ravni
EU in v širšem mednarodnem okolju, da se avtomatična izmenjava podatkov na
področju obdavčevanja uveljavi kot mednarodni standard. Ob tem pa člani komisije
ugotavljajo, da za obravnavani predlog ni bila izvedena ocena učinka.
Člani komisije ugotavljajo, da poročilo po drţavi pripravijo in predloţijo samo tiste
mednarodne skupine podjetij, katerih konsolidirani prihodki so enaki ali višji od 750
mio evrov. Po podatkih OECD bodo omenjeno poročilo pripravile in predloţile tiste
mednarodne skupine podjetij, ki ustvarijo pribliţno 90 % korporacijskih prihodkov.
Takih podjetij naj bi bilo v Sloveniji po oceni 6. Ob tem je bilo izraţeno mnenje o
primernosti niţanja predpisane meje predvidenih konsolidiranih prihodkov s ciljem,
da bi bilo vključenih v poročanje več skupin multinacionalnih podjetij, katerih letni
konsolidirani prihodki presegajo določen znesek, ki bi bil ustrezno manjši od
predlaganega.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je z večino glasov prisotnih
članov sprejela mnenje, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do
Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne
avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčevanja.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Bojan Kekec, mag. inţ. energ.
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