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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***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 rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou 

úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom 

a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty 

(COM(2017)0621 – C8-0407/2017 – 2017/0272(NLE)) 

(Konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (COM(2017)0621), 

– so zreteľom na Dohodu medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom 

o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti 

dane z pridanej hodnoty (14390/2017), 

– so zreteľom na článok 113 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. b) a odsek 8 druhý 

pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorých Rada konzultovala 

s Európskym parlamentom (C8-0407/2017), 

– so zreteľom na článok 78c a článok 108 ods. 8 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0147/2018), 

1. schvaľuje uzatvorenie dohody; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 a smernica Rady 2010/24/EÚ poskytujú právny rámec pre 

členské štáty, aby mohli spolupracovať na účely prevencie a boja proti podvodom, ako aj 

vymáhania pohľadávok v oblasti DPH. 

Skúsenosti v členských štátoch však ukázali, že podvodníci často využívajú slabé miesta 

v kontrole transakcií týkajúcich sa spoločností nachádzajúcich sa v tretích krajinách. Podvody 

v oblasti DPH za účasti subjektov z tretích krajín predstavujú riziko najmä v odvetví 

telekomunikácií a elektronických služieb. Vzhľadom na rozvoj týchto odvetví majú účinnejšie 

nástroje na boj proti takýmto podvodom zásadný význam pre ochranu verejných rozpočtov. 

Všeobecným cieľom týchto dohôd je vytvorenie rámca vzájomnej pomoci v boji proti 

cezhraničným podvodom s DPH a pomoci každej krajine pri výbere DPH, ktorá jej patrí. 

Dohody o spolupráci so susednými krajinami a obchodnými partnermi EÚ by zlepšili 

možnosti členských štátov na odhaľovanie a zarazenie podvodov v oblasti DPH, čím by sa 

obmedzili finančné straty, ktoré podvody spôsobujú.  

Na boj proti podvodom v oblasti DPH je preto zásadná spolupráca s tretími krajinami. 

Konkrétne Nórsko ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru so systémom DPH 

podobným systému uplatňovanému v EÚ už tradične dobre spolupracuje v oblasti DPH 

s členskými štátmi EÚ.  

V roku 2009 Nórsko zohralo kľúčovú rolu, keď informovalo členské štáty o podvode s DPH 

typu chýbajúci obchodníci v oblasti uhlíkových kreditov. V rokoch 2009 až 2012 nórske 

daňové orgány poskytli orgánom členských štátov informácie o podvodných transakciách 

v celkovej výške 2 703 miliónov EUR. Nórski úradníci sa takisto zúčastnili na 

mnohostranných kontrolách s niektorými členskými štátmi v sektore energetiky a boli 

pozvaní ako pozorovatelia do Centra pre analýzu podvodov s DPH. Nórsko takisto 

informovalo niektoré členské štáty o transakciách typu chýbajúci obchodníci, pri ktorých sa 

využívali nórske platformy pre alternatívne platby. 

Uvedené dokazuje výhody spolupráce s Nórskom pre členské štáty. V medziach súčasného 

právneho rámca je však administratívna spolupráca s Nórskom príležitostná a možná iba na 

základe bilaterálnych dohôd medzi Nórskom a jednotlivými členskými štátmi, na základe 

Dohovoru severských štátov alebo na základe zriedkavých pozvaní Nórska, aby sa zúčastnilo 

ako pozorovateľ na zasadaniach Centra pre analýzu podvodov s DPH.  

Spravodajca súhlasí s Komisiou, že táto bilaterálna dohoda medzi EÚ a Nórskom poskytuje 

náležitý právny rámec na dobrú spoluprácu medzi Nórskom a členskými štátmi. Táto 

spolupráca bude mať takú istú štruktúru spolupráce, aká sa v súčasnosti uplatňuje medzi 

členskými štátmi EÚ, a bude využívať tie isté nástroje, napríklad elektronické platformy 

a elektronické formuláre.  

Spravodajca víta túto dohodu a nabáda členské štáty, aby Komisiu poverili rokovaním 

o podobných dohodách o  spolupráci v oblasti DPH aj s inými krajinami EHP/EZVO. 
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