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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 81. redni seji, 8. 3. 2017, 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 v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne
obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 81. redni seji, 8. 3. 2017
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v
zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za
dobavo blaga in storitev nad določenim pragom (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 Direktorata
za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance, ki je
predstavila vsebino predlagane direktive in predlog stališča. Pojansila je, da je
Evropska komisija aprila 2016 sprejela Akcijski načrt za DDV, katerega cilj je
vzpostavitev dokončnega sistema DDV za čezmejno trgovino med podjetji znotraj
EU, ki bo temeljil na načelu obdavčitve v namembni državi blaga. Na podlagi
omenjenega Akcijskega načrta bo Evropska komisija do konca leta 2017 pripravila
zakonodajni predlog, v vmesnem obdobju pa naj bi omenjeno področje urejal predlog
direktive. Republika Slovenija omenjenemu predlogu direktive nasprotuje, saj meni,
da nov sistem povzroča prekomerne dodatne administrativne obremenitve. Obenem
uvedba splošne obrnjene davčne stopnje na podlagi predloga direktive ni
omogočena vsem državam članicam hkrati in pod enakimi pogoji zaradi česar bodo
nekatere države članice izpostavljene večjemu tveganju goljufij. V predlogu stališča
je tudi opozorjeno, da bi glede na to, da pomeni obrnjena davčna obveznost
odstopanje od načela razdrobljenih plačil, ki je temeljno načelo na področju DDV-ja,
moral odločitev o tem ukrepu sprejeti Svet in ne Evropska komisija, kot je predlagano
v predlogu direktive. Slovenija meni, da je pred sprejemom ukrepov, kot jih vsebuje

predlog direktive potrebno najprej bolje uporabiti konvencionalne ukrepe in izkoristiti
druge administrativno enostavnejše rešitve.
Člani komisije podpirajo prizadevanja za boj proti davčnim goljufijam, še posebej
goljufijam na področju davčnih vrtiljakov, vendar obenem menijo, da je potrebno pri
tem sprejeti celostno rešitev, ki ne bo povzročala dodatnih prekomernih
administrativnih bremen. Opozorili so, da v primeru slabe implementacije obstoječe
zakonodaje ni smotrno sprejemanje nove zakonodaje, temveč je prvenstveno
potrebno odkriti razloge za slabo implementacijo in jih ustrezno odpraviti.
***
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 v
zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za
dobavo blaga in storitev nad določenim pragom.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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