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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 
2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích 
dodání zboží
(COM(2018)0819 – C9-0017/2019 – 2018/0415(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0819),

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C9-0017/2019),

– s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0019/2019),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie změnila odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Rady 2006/112/ES3 ve 
znění směrnice Rady (EU) 2017/24554 
stanoví, že pokud osoba povinná k dani 
prostřednictvím elektronického rozhraní, 
jako je elektronické tržiště, platforma, 
portál nebo podobný prostředek, usnadňuje 
prodej na dálku u zboží dovezeného ze 

(1) Směrnice Rady 2006/112/ES3 ve 
znění směrnice Rady (EU) 2017/24554 
stanoví, že pokud osoba povinná k dani 
prostřednictvím elektronického rozhraní, 
jako je elektronické tržiště, platforma, 
portál nebo podobný prostředek, usnadňuje 
prodej na dálku u zboží dovezeného ze 
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třetích území nebo třetích zemí v zásilkách, 
jejichž skutečná hodnota nepřesahuje 
150 EUR, nebo dodání zboží ve 
Společenství osobou povinnou k dani 
neusazenou ve Společenství osobě 
nepovinné k dani, má se za to, že osoba 
povinná k dani, která usnadňuje dodání, 
toto zboží obdržela a dodala sama. Jelikož 
toto ustanovení rozděluje jedno dodání na 
dvě dodání, je nutné stanovit, kterému 
z těchto dodání by mělo být přičteno 
odeslání nebo přeprava zboží, za účelem 
náležitého určení místa dodání.

třetích území nebo třetích zemí v zásilkách, 
jejichž skutečná hodnota nepřesahuje 
150 EUR, nebo dodání zboží ve 
Společenství osobou povinnou k dani 
neusazenou ve Společenství osobě 
nepovinné k dani, má se za to, že osoba 
povinná k dani, která usnadňuje dodání, 
toto zboží obdržela a dodala sama. Jelikož 
toto ustanovení rozděluje jedno dodání na 
dvě dodání, je nutné stanovit, kterému 
z těchto dodání by mělo být přičteno 
odeslání nebo přeprava zboží, za účelem 
náležitého určení místa dodání. Je rovněž 
nezbytné zajistit, aby se zdanitelné plnění 
u obou těchto dodání uskutečnilo ve 
stejný okamžik.

__________________ ___________________
3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 
28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 
11.12.2006, s. 1).

3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 
28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 
11.12.2006, s. 1).

4 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 
5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, 
pokud jde o určité povinnosti v oblasti 
daně z přidané hodnoty při poskytování 
služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. 
L 348, 29.12.2017, s. 7).

4 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 
5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 
2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, 
pokud jde o určité povinnosti v oblasti 
daně z přidané hodnoty při poskytování 
služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. 
L 348, 29.12.2017, s. 7).

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ačkoliv osoba povinná k dani, 
která prostřednictvím elektronického 
rozhraní usnadňuje dodání zboží osobě 
nepovinné k dani ve Společenství, může 
v souladu se stávajícími předpisy odečíst 
DPH uhrazenou dodavatelům neusazeným 
ve Společenství, existuje riziko, že tito 
dodavatelé nemusí odvést DPH správci 
daně. Aby se tomuto riziku zabránilo, mělo 
by být dodání od dodavatele prodávajícího 

(2) Ačkoliv osoba povinná k dani, 
která prostřednictvím elektronického 
rozhraní usnadňuje dodání zboží osobě 
nepovinné k dani ve Společenství, může 
v souladu se stávajícími předpisy odečíst 
DPH uhrazenou dodavatelům neusazeným 
ve Společenství, existuje riziko, že tito 
dodavatelé nemusí odvést DPH správci 
daně. Aby se tomuto riziku zabránilo, mělo 
by být dodání od dodavatele prodávajícího 
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zboží prostřednictvím elektronického 
rozhraní osvobozeno od DPH, přičemž by 
tomuto dodavateli měl být přiznán nárok 
na odpočet DPH na vstupu, která je 
uhrazena s ohledem na koupi nebo dovoz 
dodaného zboží.

zboží prostřednictvím elektronického 
rozhraní osvobozeno od DPH, přičemž by 
tomuto dodavateli měl být přiznán nárok 
na odpočet DPH na vstupu, která je 
uhrazena s ohledem na koupi nebo dovoz 
dodaného zboží. Za tímto účelem by 
dodavatel měl vždy být registrován 
v členském státě, v němž dané zboží 
pořídil nebo dovezl.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 66 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Vkládá se článek 66a, který zní:
„Článek 66a
Odchylně od článků 63, 64 a 65 se 
zdanitelné plnění při dodání zboží osobou 
povinnou k dani, o níž se má za to, že 
obdržela a dodala zboží sama v souladu 
s článkem 14a, a dodání zboží této osobě 
povinné k dani uskutečňuje a daňová 
povinnost vzniká okamžikem přijetí 
platby.“

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 272 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

4a) V čl. 272 odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

„b) osoby povinné k dani, které 
neuskutečňují žádné z plnění uvedených 
v článcích 20, 21, 22, 33, 36, 138 a 141;”

„b) osoby povinné k dani, které 
neuskutečňují žádné z plnění uvedených 
v článcích 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 
a 141;“
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. -a (nové)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 a – odst. 1 – bod 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V prvním odstavci bodě 2 se 
doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Pokud osoba povinná k dani nemá sídlo 
ekonomické činnosti a stálou provozovnu 
ve Společenství, je členským státem 
identifikace členský stát, z něhož je zboží 
odesláno nebo přepraveno. Je-li zboží 
odesláno nebo přepraveno z více než 
jednoho členského státu, osoba povinná 
k dani uvede, který z těchto členských 
států je členským státem identifikace. 
Osoba povinná k dani je tímto 
rozhodnutím vázána po dobu dotyčného 
kalendářního roku a dvou následujících 
kalendářních let.“

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 a – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě dodání zboží 
uskutečněného elektronickým rozhraním 
usnadňujícím tato dodání v souladu 
s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo 
přeprava dodaného zboží začíná a končí 
v témže členském státě, dotyčný členský 
stát.“;

c) v případě dodání zboží 
uskutečněného osobou povinnou k dani 
usnadňující tato dodání v souladu s čl. 14a 
odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava 
dodaného zboží začíná a končí v témže 
členském státě, dotyčný členský stát.“;
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 g – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prodej zboží na dálku uvnitř 
Společenství a dodání zboží v souladu 
s čl. 14a odst. 2, pokud odeslání nebo 
přeprava tohoto zboží začíná a končí 
v témže členském státě;

a) prodej zboží na dálku uvnitř 
Společenství a dodání zboží;

aa) dodání zboží v souladu s čl. 14a 
odst. 2, pokud odeslání nebo přeprava 
tohoto zboží začíná a končí v témže 
členském státě;

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 g – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) V článku 369g se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
2a. Má-li osoba povinná k dani 
poskytující služby, na něž se vztahuje 
tento zvláštní režim, jednu nebo více 
stálých provozoven, z nichž poskytuje 
služby, jinde než v členském státě 
identifikace, obsahuje přiznání k dani 
také celkovou hodnotu bez DPH, platné 
sazby daně, celkovou výši příslušné daně 
rozdělenou podle jednotlivých sazeb 
a celkovou splatnou daň s ohledem na 
tato dodání, a to pro každý členský stát, 
v němž má daná osoba povinná k dani 
provozovnu, spolu s osobním 
identifikačním číslem pro DPH nebo 
daňovým registračním číslem dané 
provozovny, a v členění podle členských 
států spotřeby.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 369 zb – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Členské státy vyžadují, aby DPH 
uvedená v odstavci 1 byla splatná měsíčně. 
Lhůtou k úhradě je lhůta vztahující se na 
úhradu dovozního cla v podobných 
situacích.“.

„2. Členské státy vyžadují, aby DPH 
uvedená v odstavci 1 byla splatná měsíčně 
ve lhůtě k úhradě vztahující se na úhradu 
dovozního cla.“.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 11. prosince 2018 přijala Komise tento návrh, v souladu se svým sdělením o akčním 
plánu „Směrem k jednotné oblasti DPH v EU“.
Cílem návrhu, který je součástí balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického 
obchodování (společně s prováděcím nařízením Rady), je stanovit podrobná pravidla potřebná 
k zajištění fungování nových pravidel v oblasti DPH pro elektronické obchodování 
v návaznosti na změny zavedené směrnicí Rady (EU) 2017/2455 (dále jen „směrnice o DPH 
v oblasti elektronického obchodování“), která vstoupí v platnost v lednu 2021. 
Návrh vyjasňuje zejména situace, kdy se má za to, že elektronická rozhraní, jako například 
elektronické tržiště, platforma a portál, usnadňují prodej zboží a služeb mezi uživateli, 
a upřesňuje druh informací, jež musí být o prodejích uskutečněných prostřednictvím 
elektronického rozhraní uchovávány. Dále vyjasňuje, za jakých podmínek nebudou 
elektronická tržiště povinna odvádět z dodání zboží daň převyšující přiznanou a odvedenou 
DPH z těchto dodání.

Rada ECOFIN dosáhla obecného přístupu k tomuto návrhu dne 12. března 2019.
Zpravodaj výboru souhlasí s pozměňovacími návrhy Rady, které návrh Komise ještě více 
vyjasňují. Zpravodaj dále souhlasí s tím, že by měl být postoj Parlamentu přijat co nejdříve, 
což by usnadnilo rychlé dokončení tohoto legislativního postupu a provedení potřebných 
kroků k provedení směrnice na vnitrostátní úrovni, aby se podařilo dodržet lhůtu pro vstup 
balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování v platnost v lednu 2021.
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