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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Postup súhlasu 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, 

pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní 

služieb a predaji tovaru na diaľku 

(COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS)) 

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2016)0757), 

– so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 

konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0004/2017), 

– so zreteľom na článok 78, písmeno c rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0307/2017), 

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie; 

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie; 

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 

ním schváleného textu; 

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie; 

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) Rozdiel medzi očakávanými 

príjmami z DPH a skutočne vybranou 

DPH (tzv. výpadok príjmov z DPH) v Únii 

predstavoval v roku 2015 približne 152 

miliárd EUR a v dôsledku cezhraničných 

podvodov s DPH straty príjmov v Únii 

dosahujú približne 50 miliárd EUR ročne, 

čo spôsobuje, že DPH je vážnym 

problémom, ktorým sa treba zaoberať na 
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úrovni Únie, a prijatie konečného režimu 

DPH založeného na zásade krajiny 

určenia má zásadný význam. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V posúdení uvedených osobitných 

úprav zavedených 1. januára 2015 sa 

identifikovalo viacero oblastí vyžadujúcich 

zlepšenie. Po prvé, mala by sa znížiť záťaž 

pre mikropodniky usadené v jednom 

členskom štáte, ktoré príležitostne 

poskytujú takéto služby v iných členských 

štátoch a musia dodržiavať povinnosti 

týkajúce sa DPH v iných členských štátoch 

než v členskom štáte ich sídla. Na úrovni 

Spoločenstva by sa preto mal zaviesť limit, 

do dosiahnutia ktorého by takéto 

poskytovanie služieb podliehalo DPH v 

členskom štáte ich sídla. Po druhé, 

povinnosť spĺňať v oblasti fakturácie a 

vedenia záznamov požiadavky všetkých 

členských štátov, do ktorých sa poskytujú 

služby, je veľmi zaťažujúca. V záujme čo 

najnižšej záťaže pre podniky by preto mali 

platiť pravidlá fakturácie a vedenia 

záznamov, ktoré sú uplatniteľné v 

členskom štáte identifikácie poskytovateľa, 

ktorý využíva osobitné úpravy. Po tretie, 

zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v 

Spoločenstve, ale sú zaregistrované na 

účely DPH v členskom štáte (napr. preto, 

že v tomto členskom štáte vykonávajú 

príležitostné transakcie podliehajúce DPH), 

nemôžu využívať ani osobitnú úpravu pre 

zdaniteľné osoby neusadené v 

Spoločenstve, ani osobitnú úpravu pre 

zdaniteľné osoby usadené v Spoločenstve. 

Preto sa navrhuje, aby sa takýmto 

zdaniteľným osobám povolilo využívať 

osobitnú úpravu pre zdaniteľné osoby 

neusadené v rámci Spoločenstva. 

(3) V posúdení uvedených osobitných 

úprav zavedených 1. januára 2015 sa 

identifikovalo viacero oblastí vyžadujúcich 

zlepšenie. Po prvé, mala by sa znížiť záťaž 

pre mikropodniky usadené v jednom 

členskom štáte, ktoré príležitostne 

poskytujú takéto služby v iných členských 

štátoch a musia dodržiavať povinnosti 

týkajúce sa DPH v iných členských štátoch 

než v členskom štáte ich sídla. Na úrovni 

Spoločenstva by sa preto mal zaviesť limit, 

do dosiahnutia ktorého by takéto 

poskytovanie služieb podliehalo DPH v 

členskom štáte ich sídla. Po druhé, 

povinnosť spĺňať v oblasti fakturácie 

požiadavky všetkých členských štátov, do 

ktorých sa poskytujú služby, je veľmi 

zaťažujúca. V záujme čo najnižšej záťaže 

pre podniky by preto mali platiť pravidlá 

fakturácie, ktoré sú uplatniteľné v 

členskom štáte identifikácie poskytovateľa, 

ktorý využíva osobitné úpravy. Po tretie, 

zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v 

Spoločenstve, ale sú zaregistrované na 

účely DPH v členskom štáte (napr. preto, 

že v tomto členskom štáte vykonávajú 

príležitostné transakcie podliehajúce DPH), 

nemôžu využívať ani osobitnú úpravu pre 

zdaniteľné osoby neusadené v 

Spoločenstve, ani osobitnú úpravu pre 

zdaniteľné osoby usadené v Spoločenstve. 

Preto sa navrhuje, aby sa takýmto 

zdaniteľným osobám povolilo využívať 

osobitnú úpravu pre zdaniteľné osoby 

neusadené v rámci Spoločenstva. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Zatiaľ čo vyhodnotenie 

zjednodušeného režimu jednotného 

kontaktného miesta (MOSS) bolo 

prevažne pozitívne, iba 13 % 

zaregistrovaných firiem deklarovalo 99 % 

príjmov z DPH spracovaných cez MOSS, 

čo dokazuje potrebu, aby členské štáty 

propagovali MOSS voči širšiemu spektru 

malých a stredných podnikov s cieľom 

prekonať prekážky cezhraničného 

elektronického obchodu. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Táto zmena smernice by mohlo 

viesť k zvýšeniu administratívnych 

nákladov v prípade malých zásielok, 

keďže tieto balíky si vyžadujú rozlišovacie 

označenie, ktoré sa používa na indikáciu 

toho, že bol použitý dovozný režim DPH, a 

sektor poštových služieb musí triediť 

balíky na základe toho, či bol použitý 

dovozný režim DPH. Členské štáty a 

Komisia by mali venovať veľkú 

pozornosť dosahu na sektor poštových 

služieb. 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Pri dátume uplatňovania ustanovení 

tejto smernice sa zohľadní, ak je to 

vhodné, čas potrebný na zavedenie 

opatrení nevyhnutných na vykonávanie 

tejto smernice a čas, ktorý členské štáty 

potrebujú na prispôsobenie svojich 

systémov IT na registráciu a na priznávanie 

a platbu DPH. 

(14) Pri dátume uplatňovania ustanovení 

tejto smernice by sa mal zohľadniť, ak je 

to vhodné, čas potrebný na zavedenie 

opatrení nevyhnutných na vykonávanie 

tejto smernice a čas, ktorý členské štáty a 

podniky potrebujú na prispôsobenie 

svojich systémov IT na registráciu a na 

priznávanie a platbu DPH. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Návrh Komisie je iba stavebným 

prvkom na zamedzenie výpadkom DPH; 

na účinný boj proti podvodom v oblasti 

DPH v Únii sú potrebné ďalšie opatrenia; 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 (nový) 

Smernica 2006/112/ES 

Článok 14 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) V článku 14 sa dopĺňa tento odsek: 

 ‘3a. Ak sa zdaniteľná osoba, ktorá 

koná vo vlastnom mene, ale na účet inej 

osoby, podieľa na predaji tovaru na 

diaľku dovážaného z tretích krajín alebo 

tretích území v zásielkach so skutočnou 

hodnotou menšou ako 150 EUR alebo jej 

ekvivalent v národnej mene a v bežnom 

kalendárnom roku má ročný obrat viac 

ako 1 000 000 EUR alebo ekvivalent v 
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národnej mene vrátane prípadov, keď sa 

na účel predaja na diaľku použije 

telekomunikačná sieť, rozhranie alebo 

portál, predpokladá sa, že táto zdaniteľná 

osoba sama uvedený tovar prijala aj 

poskytla.“ 

Odôvodnenie 

Online platformy by mali byť povinné platiť DPH splatnú pri dovoze v prípadoch, keď 

existuje riziko, že dodávatelia so sídlom v tretích krajinách DPH neplatia. Pri dovoze tovaru s 

hodnotou presahujúcou sumu 150 EUR je úplné colné vyhlásenie povinné; znižuje sa tým 

riziko, že sa DPH nezaplatí. Prahová hodnota obratu 1 000 000 EUR sa zavádza preto, aby 

sa záťaž neukladala MSP alebo začínajúcim podnikom. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2006/112/ES 

Článok 58 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) služby sú poskytované 

odberateľom, ktorí sa nachádzajú v 

ktoromkoľvek inom členskom štáte, než je 

členský štát podľa písmena a); 

b) služby sú poskytované 

odberateľom, ktorí sa nachádzajú v 

ktoromkoľvek inom členskom štáte, než je 

členský štát podľa písmena a); a 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2006/112/ES 

Článok 58 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) celková hodnota takýchto 

poskytnutých služieb bez DPH nepresiahne 

v bežnom kalendárnom roku sumu 10 000 

EUR, alebo jej ekvivalent v národnej 

mene, a nepresiahla ju ani v priebehu 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

c) celková hodnota takýchto 

poskytnutých služieb bez DPH nepresiahne 

v bežnom kalendárnom roku sumu 35 000 

EUR, alebo jej ekvivalent v národnej 

mene, a nepresiahla ju ani v priebehu 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 2006/112/ES 

Článok 369 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členský štát identifikácie určí obdobie, 

počas ktorého zdaniteľná osoba 

neusadená v rámci Spoločenstva 

uchováva tieto záznamy. 

Tieto záznamy sa uchovávajú počas 

obdobia piatich rokov od konca 

kalendárneho roka, v ktorom sa 

transakcia uskutočnila. 

Odôvodnenie 

Obdobie päť rokov je postačujúce na to, aby sa znížila záťaž poctivých daňovníkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Článok 2 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zmeny smernice 2006/112/ES s 

účinnosťou od 1. januára 2021. 

Zmeny smernice 2006/112/ES s 

účinnosťou od 1. apríla 2021. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa 

smernica 2006/112/ES mení takto: 

S účinnosťou od 1. apríla 2021 sa smernica 

2006/112/ES mení takto: 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

Smernica 2006/112/ES 

Hlava V – kapitola 3a – článok 59c – odsek 1 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) celková hodnota bez DPH 

poskytnutých služieb alebo dodaného 

tovaru, na ktoré sa vzťahujú tieto 

ustanovenia, nepresiahne v bežnom 

kalendárnom roku sumu 10 000 EUR alebo 

jej ekvivalent v národnej mene, a 

nepresiahla ju ani v priebehu 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

c) celková hodnota bez DPH 

poskytnutých služieb alebo dodaného 

tovaru, na ktoré sa vzťahujú tieto 

ustanovenia, nepresiahne v bežnom 

kalendárnom roku sumu 35 000 EUR alebo 

jej ekvivalent v národnej mene, a 

nepresiahla ju ani v priebehu 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 

Smernica 2006/112/ES 

Článok 143 – odsek 1 – písmeno ca 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ca) dovoz tovaru, pri ktorom sa DPH 

priznáva v rámci osobitnej úpravy podľa 

hlavy XII kapitoly 6 oddielu 4 a v prípade 

ktorého bolo príslušnému colnému úradu v 

členskom štáte dovozu najneskôr v čase 

podania dovozného vyhlásenia poskytnuté 

identifikačné číslo pre DPH dodávateľa 

alebo sprostredkovateľa konajúceho na 

jeho účet pridelené na základe článku 

369q;“ 

ca) dovoz tovaru, pri ktorom sa DPH 

priznáva v rámci osobitnej úpravy podľa 

hlavy XII kapitoly 6 oddielu 4 a v prípade 

ktorého bolo príslušnému colnému úradu v 

členskom štáte dovozu najneskôr v čase 

podania dovozného vyhlásenia poskytnuté 

identifikačné číslo pre DPH dodávateľa 

alebo sprostredkovateľa konajúceho na 

jeho účet pridelené na základe článku 

369q, pričom Komisia v akte špecifikuje 

presnú podobu dovozného vyhlásenia; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 21 

Smernica 2006/112/ES 

Článok 369b – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty povolia každej zdaniteľnej 

osobe uskutočňujúcej predaj tovaru na 

diaľku v rámci Spoločenstva a zdaniteľnej 

osobe neusadenej v členskom štáte 

spotreby, ktorá poskytuje služby 

nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená, má 

Členské štáty povolia každej zdaniteľnej 

osobe uskutočňujúcej predaj tovaru na 

diaľku v rámci Spoločenstva a zdaniteľnej 

osobe neusadenej v členskom štáte 

spotreby, ktorá poskytuje akékoľvek 

služby nezdaniteľnej osobe, využívať 
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trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava 

uvedenom členskom štáte, využívať túto 

osobitnú úpravu. Táto osobitná úprava sa 

vzťahuje na všetky uvedené tovary alebo 

služby dodávané alebo poskytované v 

Spoločenstve. 

osobitnú úpravu podľa tejto kapitoly, bez 

ohľadu na to, kde je takáto nezdaniteľná 

osoba usadená, má trvalé bydlisko alebo sa 

obvykle zdržiava. Táto osobitná úprava sa 

vzťahuje na všetky uvedené tovary alebo 

služby dodávané alebo poskytované v 

Spoločenstve. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 29 

Smernica 2006/112/ES 

Článok 369l – odsek 1 – bod 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Hodnota tovaru, ktorého výška 

nesmie v súlade s týmto odsekom 

presiahnuť 150 EUR, sa určí na základe 

menových prepočtov podľa článku 53 

Colného kódexu Únie, za predpokladu, že 

sa s tovarom obchoduje v cudzích 

menách. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 30 

Smernica 2006/112/ES 

 Článok 369y – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa osoba, pre ktorú je tovar dovážaný v 

zásielkach so skutočnou hodnotou 

nepresahujúcou 150 EUR určený, 

nerozhodne využiť štandardné úpravy pre 

dovoz tovaru vrátane uplatnenia zníženej 

sadzby DPH v súlade s článkom 94 ods. 2, 

členský štát dovozu povolí osobe, ktorá 

predkladá tovar colným orgánom na území 

Spoločenstva, aby využila osobitné úpravy 

pre priznávanie a platbu DPH pri dovoze 

za tovar, ktorého odoslanie alebo preprava 

sa končí v uvedenom členskom štáte. 

Ak sa na dovoz tovaru v zásielkach so 

skutočnou hodnotou nepresahujúcou 150 

EUR nepoužije osobitná úprava uvedená 

v kapitole 6 oddiele 4, členský štát dovozu 

povolí osobe, ktorá predkladá tovar colným 

orgánom na území Spoločenstva na účet 

osoby, pre ktorú je tovar určený, aby 

využila osobitné úpravy pre priznávanie 

a platbu DPH pri dovoze za tovar, ktorého 

odoslanie alebo preprava sa končí 

v uvedenom členskom štáte. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 30 

Smernica 2006/112/ES 

 Článok 369z – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) osoba, ktorá predkladá tovar 

colným orgánom na území Spoločenstva, 

je zodpovedná za výber DPH od osoby, pre 

ktorú je tovar určený. 

b) osoba, ktorá priznáva tovar colným 

orgánom na území Spoločenstva, je 

zodpovedná za výber DPH od osoby, pre 

ktorú je tovar určený. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – bod 30 

Smernica 2006/112/ES 

 Článok 369z – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečia, že osoba 

predkladajúca tovar colným orgánom na 

území Spoločenstva prijme primerané 

opatrenia s cieľom zaistiť, aby osoba, pre 

ktorú je tovar určený, zaplatila správnu 

výšku dane. 

Členské štáty zabezpečia, že osoba 

priznávajúca tovar colným orgánom na 

území Spoločenstva prijme primerané 

opatrenia s cieľom zaistiť, aby osoba, pre 

ktorú je tovar určený, zaplatila správnu 

výšku dane. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa hlava 

IV smernice 2009/132/ES vypúšťa. 

S účinnosťou od 1. apríla 2021 sa hlava IV 

smernice 2009/132/ES vypúšťa. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ustanovenia potrebné na dosiahnutie 

súladu s článkami 2 a 3 tejto smernice 

uplatňujú od 1. januára 2021. 

Ustanovenia potrebné na dosiahnutie 

súladu s článkami 2 a 3 tejto smernice 

uplatňujú od 1. apríla 2021. 

Odôvodnenie 

Komisia a členské štáty majú zákonnú povinnosť povoliť podniku zaregistrovať sa do nového 

režimu jednotného kontaktného miesta do 31. decembra 2020. Spravodajca sa však domnieva, 

že podnikom by sa mali poskytnúť ďalšie tri mesiace na prispôsobenie ich vlastných systémov 

IT na prepojenie s novým režimom jednotného kontaktného miesta vytvoreným Komisiou a 

členskými štátmi. Cieľom tohto PN je najmä uľahčiť prístup MSP k režimu jednotného 

kontaktného miesta. Spravodajca považuje za užitočné poskytnúť podnikom tri dodatočné 

mesiace, najmä vzhľadom na ťažkosti, ktoré vznikli pri nadobudnutí účinnosti zjednodušeného 

režimu jednotného kontaktného miesta. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Súčasná smernica o DPH (smernica Rady 2006/12/ES) bola prijatá pred nástupom digitálneho 

hospodárstva a stanovuje systém zdaňovania založený na pôvode, ktorý mal byť prechodný. 

Nová situácia si vyžaduje aktualizáciu. 

Návrh smernice predložený Komisiou je súčasťou väčšieho balíka, ktorým Komisia reaguje 

na medzery v DPH, ako aj súčasťou všeobecnej modernizácie systému DPH.  

Návrh Komisie vychádza zo zjednodušeného režimu jednotného kontaktného miesta (MOSS), 

ktorý sa zaviedol v roku 2015, aby sa znížili náklady poskytovateľov elektronických služieb 

spojené s dodržiavaním predpisov. Vo všeobecnosti sa uznáva, že MOSS sa osvedčil, pokiaľ 

ide o znižovanie administratívneho zaťaženia, ale aj z hľadiska zvyšovania príjmov. Cieľom 

návrhu Komisie je rozšíriť rozsah pôsobnosti MOSS. Posúdenie vplyvu, ktoré vypracovala 

Komisia, ukazuje, že náklady na dodržiavanie súčasných povinností týkajúcich DPH pri 

cezhraničnom podnikaní sú v priemere 8 000 EUR ročne pre každý členský štát, do ktorého 

podnik dodáva. Tento návrh zníži túto sumu až o 95 %. Členským štátom tiež pomôže zvýšiť 

príjmy, keďže z posúdenia vplyvu vyplýva, že z dôvodu oslobodenia od DPH pri dovoze 

malých zásielok a nedodržiavania predpisov podnikmi, ktoré majú sídlo mimo EÚ, ale 

podnikajú online v EÚ, členské štáty strácajú na DPH 5 miliárd EUR ročne.  

Spravodajca vo všeobecnosti víta návrh Komisie, ktorého celkovým cieľom je zjednodušiť 

pravidlá týkajúce sa DPH pri cezhraničnom elektronickom obchode, znížiť náklady na 

dodržiavanie predpisov – čo je dôležité pre MSP a mikropodniky – a oživiť obchod v rámci 

EÚ aj mimo EÚ, a to odstránením existujúcich narušení hospodárskej súťaže spôsobených 

podnikmi, ktoré nemajú sídlo v EÚ a zo svojich dodávok do EÚ neplatia DPH.  

Spravodajca víta zmenu článku 28, ktorú navrhla Komisia a ktorou sa stanovuje, že za výber 

DPH sú pri poskytovaní služieb zodpovedné online platformy. Navrhuje však stanoviť 

zodpovednosť platforiem aj za výber DPH, keď konajú ako sprostredkovatelia pri dodávaní 

tovaru dovezeného z tretích krajín. Podniky v EÚ, a predovšetkým MSP, sú v konkurenčnej 

nevýhode, keď dodávatelia mimo EÚ predávajú tovar online spotrebiteľom v EÚ bez toho, 

aby zaplatili DPH splatnú v EÚ.  

Spravodajca tiež víta návrh rozšíriť zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta 

(MOSS) tak, aby zahŕňal online dodávky tovaru, a rozšíriť všetky cezhraničné služby na 

koncových používateľov; spravodajca súhlasí aj s tým, aby sa nový režim jednotného 

kontaktného miesta rozšíril na dovoz. Tento mechanizmus by znamenal, že DPH sa môže 

vyberať predajcami na trhoch v mieste predaja zákazníkom z EÚ, a predstavoval by rýchlejší 

colný mechanizmus. Pokiaľ ide o obdobie vykonávania, členské štáty majú zákonnú 

povinnosť povoliť podniku zaregistrovať sa do nového režimu jednotného kontaktného miesta 

do 31. decembra 2020. Spravodajca sa však domnieva, že podnikom by sa mali poskytnúť 

ďalšie tri mesiace na prispôsobenie ich vlastných systémov IT na prepojenie s novým 

režimom jednotného kontaktného miesta, a predkladá v tejto súvislosti pozmeňujúci návrh, 

ktorého cieľom je uľahčiť prístup MSP k režimu jednotného kontaktného miesta. 

Spravodajca s potešením víta odstránenie režimu predaja na diaľku v rámci EÚ a zrušenie 

výnimky na dovoz malých zásielok. Tento návrh je krokom smerom k uplatňovaniu zásady 
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miesta určenia v oblasti DPH.  

Spravodajca okrem toho navrhuje zmenu, pokiaľ ide o obdobie uchovávania záznamov o 

transakciách, na ktoré sa vzťahuje režim jednotného kontaktného miesta, ktoré je v súčasnosti 

10 rokov, a v prípade ktorého Komisia teraz navrhuje pravidlá domovského štátu. S cieľom 

obmedziť administratívnu záťaž a zosúladiť pravidlá v rámci vnútorného trhu spravodajca na 

uchovávanie záznamov navrhuje lehotu piatich rokov. 
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