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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 in 81/18 –
odl.US ) je Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve na 25. redni seji 12.
2. 2019 sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o
spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega
sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV
Komisija je obravnavala Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega
sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV (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.
Zaradi vsebinske povezanosti predloga stališča s Predlogom stališča Republike
Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede
uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev, je predstavnik Ministrstva za
finance podal skupno dopolnilno obrazložitev vsebine obeh predlaganih
zakonodajnih aktov in predlogov stališč ter odgovoril na zastavljena vprašanja.
Pojasnil je, da je na področju e-trgovine, pri dobavah končnim potrošnikom na
skupnem trgu, treba dodatno urediti nove mehanizme in orodja za davčne organe za
potrebe nadzora in odkrivanja davčnih goljufij. Predlagani direktiva in uredba se
začneta uporabljati 1. januarja 2022. S predlogom Uredbe Sveta o spremembi
Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj
proti goljufijam na področju DDV se v Uredbo Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem
sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost dodaja
novo poglavje, v katerem se uvede nov osrednji elektronski sistem za vodenje
informacij o plačilih, ki ga bo razvila Evropska komisija. Poleg tega je dodana
obveznost za države članice, da zbirajo evidence, ki jih dajo v elektronski obliki na
voljo ponudniki plačilnih storitev v skladu z direktivo o DDV. Da bi bilo upravno breme
ponudnikov plačilnih storitev čim manjše, je treba z izvedbenimi akti sprejeti skupno
elektronsko obliko za zbiranje teh informacij. Pristojni organi držav članic bodo morali

v centralni sistem posredovati informacije, ki jih vsako četrtletje zberejo od
ponudnikov plačilnih storitev s sedežem v njihovi državi članici.
Člani komisije poudarjajo, da je skupni sistem davka na dodano vrednost pomemben
za enotni evropski trg. Prav tako je pomembna njegova zmožnost prilagoditve
izzivom svetovnega, digitalnega in mobilnega gospodarstva. Zato z naklonjenostjo
obravnavajo predloge, ki omogočajo nadgradnjo učinkovitega sodelovanja med
državami članicami na področju DDV. Podpirajo predlog za uvedbo elektronskega
poslovnega portala za DDV, ki naj bi izboljšal pobiranje DDV pri spletni prodaji in bo
tudi vplival na učinkovitejše obravnavanje čezmejnih goljufij na področju DDV pri etrgovanju.
***
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o
spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega
sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Bojan Kekec.
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