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PRILOGA
„PRILOGA V
PRAVILA O POROČANJU ZA OPERATERJE PLATFORM
V tej prilogi so določena pravila o poročanju in dolžni skrbnosti, ki jih morajo uporabljati
Poročevalski operaterji platform, da bi državam članicam omogočili sporočanje informacij iz
člena 8ac te direktive v okviru avtomatične izmenjave informacij.
V tej prilogi so prav tako opisana pravila in upravni postopki, ki jih uvedejo države članice,
da bi zagotovile učinkovito izvajanje in spoštovanje postopkov poročanja in dolžne skrbnosti,
navedenih v nadaljevanju.

ODDELEK I
OPREDELJENI IZRAZI
Navedeni izrazi pomenijo naslednje:
A. Poročevalski operaterji platform
1.

„Platforma“ pomeni katero koli programsko opremo, vključno s spletnim mestom ali
njegovim delom in aplikacijami, tudi mobilnimi, ki je dostopna uporabnikom in
Prodajalcem omogoča, da so povezani z drugimi uporabniki, da zanje posredno ali
neposredno izvajajo Zadevno dejavnost. Vključuje tudi kakršno koli ureditev za
zbiranje in plačilo Nadomestila v zvezi z Zadevno dejavnostjo.
Izraz „Platforma“ ne vključuje programske opreme, ki brez nadaljnjega posredovanja
pri izvajanju Zadevne dejavnosti izključno dovoljuje kar koli od naslednjega:
(a)

obdelavo plačil v zvezi z Zadevno dejavnostjo;

(b)

navedbo ali oglaševanje Zadevne dejavnosti s strani uporabnikov;

(c)

preusmeritev ali prenos uporabnikov na Platformo.

2.

„Operater platforme“ pomeni Subjekt, ki sklene pogodbe s Prodajalci, da jim da na
voljo celo Platformo ali njen del.

3.

„Poročevalski operater platforme“ pomeni Operaterja platforme, za katerega velja
kateri koli od naslednjih primerov:
(a)

je rezident za davčne namene v državi članici ali, če Operater platforme nima
rezidentstva za davčne namene v državi članici, izpolnjuje katerega koli od
naslednjih pogojev:
(i)

je ustanovljen v skladu z zakoni države članice;

(ii)

je njegov sedež uprave (tudi dejanske uprave) v državi članici;

(iii) ima stalno poslovno enoto v državi članici;
(b)
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niti ni rezident za davčne namene, niti ni ustanovljen ali se upravlja v državi
članici, niti nima stalne poslovne enote v državi članici, temveč Prodajalcem, o
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katerih se poroča, omogoča izvajanje Zadevne dejavnosti ali dajanje v najem
nepremičnin, ki se nahajajo v državi članici.
4.

„Zadevna dejavnost“ pomeni dejavnost, ki se izvede za Nadomestilo in je kar koli od
naslednjega:
(a)

najem nepremičnin;

(b)

Osebna storitev;

(c)

prodaja blaga;

(d)

najem katere koli vrste prevoza;

(e)

naložbe in posojila v okviru množičnega financiranja, kot je opredeljeno v
pravnem okviru Unije za finančne trge.

Izraz „Zadevna dejavnost“ ne vključuje dejavnosti Prodajalca, ki deluje kot zaposleni
pri Poročevalskem operaterju platforme ali povezan Subjekt Operaterja platforme.
5.

„Nadomestilo“ pomeni nadomestilo v kakršni koli obliki, brez kakršnih koli
pristojbin, provizij ali davkov, ki ga Poročevalski operater platforme zadrži ali
zaračuna in ki je plačano ali pripisano Prodajalcu v zvezi z Zadevno dejavnostjo ter
katerega znesek je Operaterju platforme znan oziroma se razumno pričakuje, da mu
je znan.

6.

„Osebna storitev“ pomeni storitev, ki vključuje delo na podlagi časa ali nalog, ki ga
opravi en ali več posameznikov, ki delujejo neodvisno ali v imenu Subjekta, in se
izvede na zahtevo uporabnika bodisi prek spleta bodisi v fizični obliki izven spleta
po tem, ko je bila omogočena prek platforme.

B. Prodajalci, o katerih se poroča
1.

„Prodajalec“ pomeni uporabnika Platforme, bodisi posameznika bodisi Subjekt, ki je
kadar koli v Poročevalnem obdobju registriran na Platformi in izvaja Zadevno
dejavnost.

2.

„Aktivni prodajalec“ pomeni katerega koli Prodajalca, ki v Poročevalnem obdobju
bodisi zagotavlja Zadevno dejavnost bodisi se mu v Poročevalnem obdobju v zvezi z
Zadevno dejavnostjo plača ali pripiše Nadomestilo.

3.

„Prodajalec, o katerem se poroča“ pomeni katerega koli Aktivnega prodajalca, razen
Izključenega prodajalca, ki je rezident v državi članici ali je dal v najem
nepremičnino, ki se nahaja v državi članici.
Prodajalec, o katerem se poroča, se šteje za rezidenta v državi članici v smislu prvega
pododstavka, če v Poročevalnem obdobju izpolnjuje katerega koli od naslednjih
pogojev:

4.

(a)

imel je Primarni naslov v državi članici;

(b)

imel je IŠD ali Identifikacijsko številko za DDV, izdano v državi članici;

(c)

Prodajalec, ki je Subjekt, je imel stalno poslovno enoto v državi članici.

„Izključeni prodajalec“ pomeni katerega koli Prodajalca, ki je Državni subjekt.

C. Druge opredelitve
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1.

„Subjekt“ pomeni pravno osebo ali pravni dogovor, kot je družba, partnerstvo,
skrbniški sklad ali fundacija.

2.

„Državni subjekt“ pomeni vlado države članice ali druge jurisdikcije, katero koli
politično enoto države članice ali druge jurisdikcije (kar vključuje zvezno državo,
pokrajino, okrožje ali občino) ali katero koli agencijo ali javni organ v celotni lasti
države članice ali druge jurisdikcije oziroma enega ali več navedenih subjektov (pri
čemer vsak velja za „Državni subjekt“).

3.

„IŠD“ pomeni identifikacijsko številko davkoplačevalca ali, če ta ne obstaja,
enakovredno oznako.

4.

„Identifikacijska številka za DDV“ pomeni edinstveno številko za identifikacijo
davčnega zavezanca ali pravnega subjekta, ki ni davčni zavezanec, registriranega za
namene davka na dodano vrednost.

5.

„Primarni naslov“ pomeni naslov, ki je primarno prebivališče Prodajalca, ki je
posameznik, in naslov, ki je registrirani sedež Prodajalca, ki je Subjekt.

6.

„Poročevalno obdobje“ pomeni koledarsko leto, za katero je poročanje zaključeno v
skladu z oddelkom III.

7.

„Oglaševana nepremičnina“ pomeni vse nepremičninske enote na isti ulici in številki,
ki jih na Platformi ponuja v najem isti Prodajalec.

8.

„Identifikator finančnega računa“ pomeni Operaterju platforme razpoložljivo
edinstveno identifikacijsko številko ali sklic bančnega računa ali drugega podobnega
računa plačilnih storitev, na katerega se Nadomestilo plača ali pripiše.

ODDELEK II
POSTOPKI DOLŽNE SKRBNOSTI
Za identifikacijo Prodajalcev, o katerih se poroča, se uporabljajo naslednji postopki:
A. Prodajalci, za katere se ne zahteva pregled
Za namene ugotavljanja, ali se Prodajalec, ki je Subjekt, šteje za Izključenega prodajalca v
smislu pododstavka B(4), se lahko Poročevalski operater platforme opira na javno dostopne
informacije ali potrdilo Prodajalca, ki je Subjekt.
B. Zbiranje informacij o Prodajalcu
1.
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Poročevalski operater platforme za vsakega Prodajalca, ki je posameznik, zbere
naslednje informacije:
(a)

ime in priimek;

(b)

Primarni naslov;

(c)

vsako IŠD, izdano Prodajalcu, vključno z vsako državo članico izdajateljico;

(d)

Identifikacijsko številko za DDV Prodajalca, če je na voljo;

(e)

datum rojstva.
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2.

Poročevalski operater platforme za vsakega Prodajalca, ki je Subjekt, vendar ni
Izključeni prodajalec, zbere naslednje informacije:
(a)

pravno ime;

(b)

Primarni naslov;

(c)

vsako IŠD, izdano Prodajalcu, vključno z vsako državo članico izdajateljico;

(d)

Identifikacijsko številko za DDV Prodajalca, če je na voljo;

(e)

matično številko podjetja;

(f)

obstoj stalne poslovne enote v Uniji, če je na voljo, z navedbo vsake države
članice, v kateri je taka stalna poslovna enota.

3.

Ne glede na pododstavka B(1) in (2) Poročevalskemu operaterju platforme ni treba
zbrati informacij iz točk (b) do (e) pododstavka B(1) in točk (b) do (f) pododstavka
B(2), če se za ugotavljanje identitete in davčnega rezidentstva Prodajalca opira na
neposredno potrditev identitete in rezidentstva Prodajalca s strani identifikacijske
storitve, ki jo je dala na voljo država članica ali Unija.

4.

Ne glede na točko (c) pododstavka B(1) ter točki (c) in (e) pododstavka B(2) IŠD
oziroma matične številke podjetja, odvisno od primera, ni treba zbrati v katerem koli
od naslednjih primerov:
(a)

država članica, katere rezident je Prodajalec, Prodajalcu ne izda IŠD ali
matične številke podjetja;

(b)

država članica, katere rezident je Prodajalec, ne zahteva zbiranja IŠD, izdane
takemu Prodajalcu.

C. Preverjanje informacij o Prodajalcu
1.

Poročevalski operater platforme z uporabo vseh informacij in dokumentov, ki so mu
na voljo v njegovih evidencah, ter elektronskega vmesnika, ki ga država članica ali
Unija da na voljo brezplačno za preverjanje veljavnosti IŠD in/ali Identifikacijske
številke za DDV, ugotovi, ali so informacije, zbrane v skladu z odstavkom A,
pododstavkom B(1), točkami (a) do (e) pododstavka B(2) in odstavkom E,
zanesljive.

2.

Ne glede na pododstavek C(1) lahko Poročevalski operater platforme za dokončanje
postopkov dolžne skrbnosti v skladu s pododstavkom F(2) z uporabo informacij in
dokumentov, ki so mu na voljo v njegovih evidencah, po katerih je omogočeno
elektronsko iskanje, ugotovi, ali so informacije, zbrane v skladu z odstavkom A,
pododstavkom B(1), točkami (a) do (e) pododstavka B(2) in odstavkom E,
zanesljive.

3.

Pri uporabi pododstavka F(3)(b) in ne glede na pododstavka C(1) in C(2)
Poročevalski operater platforme v primerih, kadar utemeljeno domneva, da je katera
koli od informacijskih postavk, opisanih v odstavku B ali E, morda netočna na
podlagi informacij, ki jih je predložil pristojni organ države članice v zaprosilu, ki se
nanaša na določenega Prodajalca, od Prodajalca zahteva, da popravi informacijske
postavke, za katere je bilo ugotovljeno, da so netočne, in predloži zanesljiva in od
neodvisnih virov pridobljena dokazila, podatke ali informacije, na primer:
(a)
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veljaven identifikacijski dokument, ki ga izda vlada;
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(b)

novejše potrdilo o davčnem rezidentstvu.

D. Določitev države članice/držav članic rezidentstva Prodajalca za namene te direktive
1.

Poročevalski operater platforme šteje, da je Prodajalec rezident v državi članici, v
kateri ima Primarni naslov. Če država članica rezidentstva Prodajalca ni država
članica, v kateri ima Prodajalec Primarni naslov, Poročevalski operater platforme
šteje, da je Prodajalec rezident tudi v državi članici izdajateljici IŠD ali
Identifikacijske številke za DDV. Če je Prodajalec predložil informacije v zvezi z
obstojem stalne poslovne enote v skladu s točko (f) pododstavka B(2), Poročevalski
operater platforme šteje, da je Prodajalec rezident tudi v zadevni državi članici, ki jo
je navedel Prodajalec.

2.

Ne glede na pododstavek D(1) Poročevalski operater platforme šteje, da je
Prodajalec rezident v vsaki državi članici, ki je bila potrjena s storitvijo elektronske
identifikacije, ki jo je v skladu s pododstavkom B(3) dala na voljo država članica ali
Unija.

E. Zbiranje informacij o najetih nepremičninah
Kadar Prodajalec izvaja Zadevno dejavnost, ki vključuje najem nepremičnin, Poročevalski
operater platforme zbere naslov vsake Oglaševane nepremičnine in ustrezno registrsko
številko v zemljiški knjigi, če obstaja.
F. Časovni okvir in veljavnost postopkov dolžne skrbnosti
1.

Poročevalski operater platforme zaključi postopke dolžne skrbnosti iz odstavkov A
do E do 31. decembra Poročevalnega obdobja.

2.

Ne glede na pododstavek F(1) morajo biti za Prodajalce, ki so že bili registrirani na
Platformi 1. januarja 2022 ali na datum, ko Subjekt postane Poročevalski operater
platforme, postopki dolžne skrbnosti iz odstavkov A do E zaključeni do 31.
decembra drugega Poročevalnega obdobja za Poročevalskega operaterja platforme.

3.

Ne glede na pododstavek F(1) se lahko Poročevalski operater platforme opira na
postopke dolžne skrbnosti, izvedene v zvezi s prejšnjimi Poročevalnimi obdobji, če:
(a)

so bile informacije o Prodajalcu, zahtevane v pododstavkih B(1) in B(2), bodisi
zbrane in preverjene bodisi potrjene v zadnjih 36 mesecih in

(b)

Poročevalski operater platforme nima razloga, da bi domneval, da so
informacije, zbrane v skladu z odstavki A, B in E, nezanesljive ali netočne
oziroma so postale nezanesljive ali netočne.

G. Uporaba postopkov dolžne skrbnosti samo za Aktivne prodajalce
Poročevalski operater platforme se lahko odloči, da postopke dolžne skrbnosti v skladu z
odstavki A do F zaključi samo v zvezi z Aktivnimi prodajalci.
H. Zaključek postopkov dolžne skrbnosti s strani tretjih oseb
1.
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Poročevalski operater platforme se lahko pri izpolnitvi obveznosti dolžne skrbnosti iz
tega oddelka opira na tretjega ponudnika storitev, vendar je za take obveznosti še
naprej odgovoren Poročevalski operater platforme.
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2.

Kadar Operater platforme izpolni obveznosti dolžne skrbnosti za Poročevalskega
operaterja platforme v zvezi z isto Platformo v skladu s pododstavkom H(1), ta
Operater platforme izvede postopke dolžne skrbnosti v skladu s pravili iz tega
oddelka.

ODDELEK III
ZAHTEVE GLEDE POROČANJA
A. Čas in način poročanja
1.

Poročevalski operater platforme v smislu točke (a) pododstavka A(3) oddelka I
pristojnemu organu države članice, določene v skladu s točko (a) pododstavka A(3)
oddelka I, sporoči informacije iz odstavka B tega oddelka v zvezi s Poročevalnim
obdobjem najpozneje 31. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je
Prodajalec identificiran kot Prodajalec, o katerem se poroča.

2.

Če Poročevalski operater platforme v smislu točke (a) pododstavka A(3) oddelka I
izpolnjuje katerega koli od tam navedenih pogojev v več kot eni državi članici, za
izpolnitev zahtev glede poročanja iz tega oddelka izbere eno od teh držav članic. Tak
Poročevalski operater platforme sporoči informacije iz odstavka B tega oddelka v
zvezi s Poročevalnim obdobjem pristojnemu organu izbrane države članice, določene
v skladu s pododstavkom E(1) oddelka IV, najpozneje 31. januarja leta, ki sledi
koledarskemu letu, v katerem je Nadomestilo plačano ali pripisano Prodajalcu, o
katerem se poroča, za Zadevno dejavnost.

3.

Poročevalski operater platforme v smislu točke (b) pododstavka A(3) oddelka I
sporoči informacije iz odstavka B tega oddelka v zvezi s Poročevalnim obdobjem
pristojnemu organu države članice registracije, določene v skladu s pododstavkom
F(1) oddelka IV, najpozneje 31. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem
je Nadomestilo plačano ali pripisano Prodajalcu, o katerem se poroča, za Zadevno
dejavnost.

4.

Poročevalski operater platforme tudi Prodajalcu, o katerem se poroča in na katerega
se informacije nanašajo, zagotovi informacije iz pododstavkov B(2) in B(3)
najpozneje 31. januarja leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je Nadomestilo
plačano ali pripisano Prodajalcu, o katerem se poroča, za Zadevno dejavnost.

5.

Informacije o Nadomestilu, plačanem ali pripisanem v papirni valuti, se sporočijo v
valuti, v kateri je bilo Nadomestilo plačano ali pripisano. Če je bilo Nadomestilo
plačano ali pripisano v obliki, ki ni papirna valuta, se o njem poroča v lokalni valuti,
preračunani ali vrednoteni na način, ki ga dosledno določi Poročevalski operater
platforme.

6.

Informacije o Nadomestilu in drugih zneskih se sporočijo za četrtletje Poročevalnega
obdobja, v katerem je bilo Nadomestilo plačano ali pripisano.

B. Informacije, o katerih se poroča
Vsak Poročevalski operater platforme sporoči naslednje informacije:
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1.

ime, naslov registriranega sedeža in IŠD Poročevalskega operaterja platforme ter
poslovno(-a) ime(-na) Platforme (Platform), v zvezi s katero(-imi) Poročevalski
operater platforme poroča.

2.

Za vsakega Prodajalca, o katerem se poroča, ki je izvajal Zadevno dejavnost, razen
najema nepremičnin:

3.

SL

(a)

informacijske postavke, ki jih je treba zbrati v skladu z odstavkom B oddelka
II;

(b)

Identifikator finančnega računa, če je na voljo Poročevalskemu operaterju
platforme in pristojni organ države članice, v kateri je Prodajalec, o katerem se
poroča, rezident, ni obvestil pristojnih organov vseh drugih držav članic, da
Identifikatorja finančnega računa ne namerava uporabiti v ta namen;

(c)

če se razlikuje od imena Prodajalca, o katerem se poroča, ime imetnika
finančnega računa, na katerega se Nadomestilo plača ali pripiše, v obsegu, ki je
na voljo Poročevalskemu operaterju platforme, ter vse druge informacije za
identifikacijo, ki so Poročevalskemu operaterju platforme na voljo v zvezi s
tem imetnikom računa;

(d)

vsako državo članico, v kateri je Prodajalec, o katerem se poroča, rezident za
namene te direktive v skladu z odstavkom B(3) oddelka I;

(e)

skupno Nadomestilo, plačano ali pripisano v vsakem četrtletju Poročevalnega
obdobja;

(f)

kakršne koli pristojbine, provizije ali davke, ki jih Poročevalski operater
platforme zadrži ali zaračuna v vsakem četrtletju Poročevalnega obdobja.

Za vsakega Prodajalca, o katerem se poroča, ki je zagotavljal storitve najema
nepremičnin:
(a)

informacijske postavke, ki jih je treba zbrati v skladu z odstavkom B oddelka
II;

(b)

Identifikator finančnega računa, če je na voljo Poročevalskemu operaterju
platforme in pristojni organ države članice, v kateri je Prodajalec, o katerem se
poroča, rezident, ni obvestil pristojnih organov vseh drugih držav članic, da
Identifikatorja finančnega računa ne namerava uporabiti v ta namen;

(c)

če se razlikuje od imena Prodajalca, o katerem se poroča, ime imetnika
finančnega računa, na katerega se Nadomestilo plača ali pripiše, v obsegu, ki je
na voljo Poročevalskemu operaterju platforme, ter vse druge informacije za
finančno identifikacijo, ki so Poročevalskemu operaterju platforme na voljo v
zvezi z imetnikom računa;

(d)

vsako državo članico, v kateri je Prodajalec, o katerem se poroča, rezident za
namene te direktive v skladu s pododstavkom B(3) oddelka I;

(e)

naslov vsake Oglaševane nepremičnine, ki je določen na podlagi postopkov iz
odstavka E oddelka II, in ustrezno registrsko številko v zemljiški knjigi, če je
na voljo;

(f)

skupno Nadomestilo, plačano ali pripisano v vsakem četrtletju Poročevalnega
obdobja;

(g)

kakršne koli pristojbine, provizije ali davke, ki jih Poročevalski operater
platforme zadrži ali zaračuna v vsakem četrtletju Poročevalnega obdobja;
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(h)

če je na voljo, število dni, ko je bila vsaka Oglaševana nepremičnina v
Poročevalnem obdobju dana v najem, in vrsto vsake Oglaševane nepremičnine.

ODDELEK IV
UČINKOVITO IZVAJANJE
V skladu s členom 8ac morajo države članice imeti pravila in upravne postopke, s katerimi
zagotovijo učinkovito izvajanje in spoštovanje obveznosti glede dolžne skrbnosti in poročanja
iz oddelkov II in III te priloge.
A. Pravila za izvrševanje zahtev glede zbiranja in preverjanja iz oddelka II
1.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi od Poročevalskih operaterjev
platform zahtevajo, da v zvezi s svojimi Prodajalci, o katerih se poroča, uveljavljajo
zahteve glede zbiranja in preverjanja iz oddelka II.

2.

Če Prodajalec, o katerem se poroča, po dveh opominih Poročevalskega operaterja
platforme, ki sledita prvotnemu zaprosilu, ne predloži informacij, zahtevanih v
skladu z oddelkom II, Poročevalski operater platforme zapre račun Prodajalca in mu
za obdobje šestih mesecev prepreči, da bi se ponovno registriral na Platformi, ali
zadrži plačilo Nadomestila Prodajalcu.

B. Pravila, v skladu s katerimi morajo Poročevalski operaterji platform voditi evidenco
izvedenih ukrepov in vseh informacij, na katere se oprejo pri izvajanju postopkov dolžne
skrbnosti in zahtev glede poročanja, ter ustrezni ukrepi za pridobitev teh evidenc
1.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi od Poročevalskih operaterjev
platform zahtevajo, da vodijo evidenco izvedenih ukrepov in vseh informacij, na
katere se oprejo pri izvajanju postopkov dolžne skrbnosti in zahtev glede poročanja
iz oddelkov II in III. Take evidence morajo biti na voljo dovolj dolgo in v vsakem
primeru najmanj 5 let, vendar največ 7 let po koncu Poročevalnega obdobja, na
katerega se nanašajo.

2.

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, vključno z možnostjo naslovitve naloga
za poročanje na Poročevalske operaterje platform, da se zagotovi, da se vse potrebne
informacije sporočijo pristojnemu organu, da lahko ta izpolni obveznost sporočanja
informacij v skladu s členom 8ac(2).

C. Upravni postopki za preverjanje, ali Poročevalski operaterji platform upoštevajo postopke
dolžne skrbnosti in zahteve glede poročanja
Države članice določijo upravne postopke za preverjanje, ali Poročevalski operaterji platform
upoštevajo postopke dolžne skrbnosti in zahteve glede poročanja iz oddelkov II in III.
D. Upravni postopki za nadaljnje ukrepanje v zvezi s Poročevalskim operaterjem platforme
pri poročanju nepopolnih ali netočnih informacij
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Države članice določijo postopke za nadaljnje ukrepanje v zvezi s Poročevalskimi operaterji
platform, kadar so sporočene informacije nepopolne ali netočne.
E. Upravni postopek za izbiro ene same države članice, v kateri se poroča
Če Poročevalski operater platforme v smislu točke (a) pododstavka A(3) oddelka I izpolnjuje
katerega koli od tam navedenih pogojev v več kot eni državi članici, za izpolnitev zahtev
glede poročanja v skladu z oddelkom III izbere eno od teh držav članic. Poročevalski operater
platforme o svoji izbiri obvesti vse pristojne organe teh držav članic.
F. Upravni postopek za enkratno registracijo Poročevalskega operaterja platforme
1.

Poročevalski operater platforme v smislu točke (b) pododstavka A(3) oddelka I se
registrira pri pristojnem organu katere koli države članice v skladu s členom 8ac(4),
ko začne izvajati dejavnost kot Operater platforme. Če je tak Poročevalski operater
platforme že identificiran za namene DDV v Uniji po posebni ureditvi iz člena 358a
in naslednjih Direktive Sveta 2006/112/ES1 ali po posebni ureditvi iz člena 369a in
naslednjih navedene direktive, se ne registrira v nobeni drugi državi članici.

2.

Poročevalski operater platforme državi članici enkratne registracije sporoči naslednje
informacije o sebi:
ime;

(b)

poštni naslov;

(c)

elektronske naslove, vključno s spletnimi mesti;

(d)

vsako IŠD, izdano Poročevalskemu operaterju platforme;

(e)

izjavo, da Platforma v Uniji še ni identificirana za namene DDV.

3.

Poročevalski operater platforme obvesti državo članico enkratne registracije o vseh
spremembah sporočenih informacij iz pododstavka F(2).

4.

Država članica enkratne registracije dodeli Poročevalskemu operaterju platforme
individualno identifikacijsko številko in mu jo sporoči po elektronskih sredstvih.

5.

Država članica enkratne registracije izbriše Poročevalskega operaterja platforme iz
registra v naslednjih primerih:

1
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(a)

(a)

če Operater platforme to državo članico obvesti, da ne izvaja več dejavnosti kot
Operater platforme;

(b)

če ni obvestila v skladu s točko (a), kadar je mogoče domnevati, da je
dejavnost Operaterja platforme prenehala;

(c)

če Operater platforme ne izpolnjuje več pogojev iz točke (b) pododstavka A(3)
oddelka I.“

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost
(UL L 347, 11.12.2006, str. 1).
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