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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 31. seji, 19. 2. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih
družb in odvisnih družb iz različnih držav članic

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 31. seji 19. 2. 2014
obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih druţb in
odvisnih druţb iz različnih drţav članic, 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 obrazloţitev k predlogu stališča je podala Ingrid Andrejašič, predstavnica
Ministrstva za finance. Predstavila je tako predlog uredbe kot tudi predlog stališča
RS. Izpostavila je poglavitne rešitve in cilje v predlogu direktive. Bistvena sprememba
zadeva neskladja pri hibridnih posojilih. Namen spremembe je, da se zagotavljajo
učinkoviti ukrepi proti dvojnemu neobdavčevanju na tem področju. Druga bistvena
sprememba se nanaša na določbo o preprečevanju zlorab. Namen spremembe je
vzpostaviti pravno varnost in jasnost za davkoplačevalce in davčne uprave ter
zagotoviti, da druţbe ne bi neupravičeno izkoriščale določb direktive o matičnih in
odvisnih druţbah. Vlada RS podpira razloge za spremembe v skupnem sistemu
obdavčevanja matičnih in odvisnih druţbe iz različnih drţav ter cilje, ki izhajajo iz
predloga direktive. Podpira tudi rešitev glede hibridnih posojil, glede določbe o
preprečevanju zlorab, pa si bo prizadevala za takšno določbo, ki bo jasna in
učinkovita, upoštevajoč tudi veljavno notranjo zakonodajo v RS. Prizadevala si bo
tudi za določitev primernega oziroma razumnega roka za uskladitev notranje
zakonodaje z direktivo.
Člani komisije ugotavljajo, da gre predlagana sprememba v smeri, da se ugodnosti
oprostitve davka iz direktive ne bi uporabljale za plačila v okviru distribucije dobička,
ki se v drţavi članici vira obravnavajo kot odhodek. V skladu s tem bi morala drţava
članica druţbe prejemnice obdavčiti deleţ plačil v obliki distribucije dobička, ki se v
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drţavi članici odvisne druţbe, ki plačila izvede, obravnav kot odhodek. Ob tem je bila
izraţena bojazen, da se prizadevanja za odpravo davčnih vrzeli, ki nastanejo z
izkoriščanjem razlik med nacionalnimi davčnimi sistemi, ne bi sprevrgla v mehanizem
za odliv kapitala iz EU. To lahko še posebej velja v primeru Slovenije, kjer
prevladujejo poslovne enote matičnih druţb iz različnih drţav članic. Vendar je
predstavnica Ministrstva za finance pojasnila, da so na globalni ravni v teku
prizadevanja za zmanjševanje davčne osnove podjetij. Kot eden poglavitnih akterjev
je bila izpostavljena OECD, ki se ne ukvarja le z hibridnimi posojili, temveč tudi s
hibridnimi osebami.
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o
spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih druţb in
odvisnih druţb iz različnih drţav članic.
***
Za poročevalca je bil določen član komisije Alojz Kovšca.
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