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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 80. redni seji, 1. 2. 2017, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z
nekaterimi obveznostmi davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in
prodajo blaga na daljavo
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 80. redni seji, 1. 2. 2017
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi
obveznostmi davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo blaga na
daljavo (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 podal predstavnik Ministrstva za finance Mitja Brezovnik, ki je
predstavil vsebino predlagane direktive in predlog stališča. Pojasnil je, da je
Evropska komisija lani predstavila akcijski načrt za davek na dodano vrednost (v
nadaljevanju: DDV), saj je skupni DDV ključni element enotnega trga. V preteklosti
se sistem DDV-ja ni uspel prilagajati izzivom in spremembam na področju sodobnih
tehnologij in trgovanja na področju digitalnega in mobilnega gospodarstva. Sedanji
sistem je bil zasnovan kot prehodni sistem, ki ga je danes potrebno prenoviti
predvsem z poenostavijo uporabe s strani podjetij (predvsem v luči čezmejnega
poslovanja), zmanjšanjem tveganja goljufij pri plačilu DDV-ja, učinkoviteje je porabiti
sodobne tehnologije in okrepiti medsebojno zaupanje med podjetji in davčnimi organi
ter medsebojno zaupanje med posameznimi davčnimi organi v državah članicah. Cilj
predlaganih sprememb je poenostaviti čezmejno trgovanje, zagotoviti enake
konkurenčne pogoje tako za podjetja, ki sodelujejo v klasičnem gospodarstvu kot za
podjetja ki sodelujejo v e-trgovanju, olajšati nadzor davčnih organov in zagotoviti, da
bodo prihodki DDV-ja pobrani na enostaven način in preneseni v državo potrošnje.
Ukrepi, ki jih predvideva omenjena direktiva so razdeljeni na ukrepe, ki bodo izvedeni
do leta 2018 in ukrepe, ki bodo izvedeni do leta 2021. Ukrepi, ki začnejo veljati s 1.
1.2018 so odprava pomanjkljivosti sedanjih DDV pravil, uvedba praga v višini 10.000
EUR čezmejnega prometa, ki omogoča davčnim zavezancem, ki opravljajo čezmejne

storitve, da se samostojno določijo za uporabno sistema mini VEM, uporaba pravil
države članice identifikacije izvajalca storitev pri izdajanju računov in knjigovodstvu,
uporaba neunijske ureditve mini VEM za davčne zavezance s sedežem v tretji državi,
ki so zaradi opravljanja občasnih transakcij identificirani za namene DDV v državi
članici. Spremembe, ki začnejo veljati v letu 2021 obsegajo razširitev uporabe
posebne ureditve za vse dobave blaga in storitve na daljavo iz drugih držav članic ter
za dobave blaga in storitev na daljavo iz tretjih držav, podaljšanje roka za predložitev
obračuna DDV iz 20 na 30 dni po poteku davčnega obdobja, uvedba uvozne ureditve
mini VEM in odprava oprostitve za pošiljke male vrednosti pri uvozu (sedaj je prag
določen v znesku 22 EUR).
Člani komisije podpirajo prizadevanja za poenostavitev davčnih obveznosti za
davčne zavezance ter izenačitev davčne obravnave dobaviteljev iz Evropske unije in
tretjih držav. Obenem opozarjajo, da imajo različne države članice različne stopnje
DDV-ja pri čemer je problematično predvsem, kako bo pristojni organ pridobil
podatek o pobranem DDV-ju v drugi državi članici. Člani komisije opozarjajo tudi na
številne zlorabe, ki se dogajajo pri pošiljkah male vrednosti pri uvozu iz tretjih držav.
Ravno te zlorabe namreč postavljajo v slabši položaj dobavitelje v Evropski uniji.
Izpostavljajo tudi potrebo po jasnejši ureditvi davčnih izravnav med davčnimi organi v
državah članicah in davčnimi organi tretjih držav, saj to pomembno vpliva na državni
proračun vsake države članice.
***
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 in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi
obveznostmi davka na dodano vrednost za opravljanje storitev in prodajo blaga na
daljavo.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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