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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-002 
predložené Výbor pre hospodárske a menové veci

Správa
Paul Tang A9-0034/2019
Zmena pravidiel DPH a spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

Návrh smernice (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Obranné úsilie vykonávané na účely 
implementácie činnosti Únie v rámci 
SBOP zahŕňa vojenské misie a operácie, 
činnosti bojových skupín, vzájomnú 
pomoc, projekty v rámci stálej 
štruktúrovanej spolupráce (PESCO) 
a činnosti Európskej obrannej agentúry 
(EDA). Nemalo by však zahŕňať činnosti 
patriace do doložky o solidarite, stanovenej 
v článku 222 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, ani žiadne iné dvojstranné 
alebo viacstranné činnosti medzi členskými 
štátmi, ktoré sa netýkajú obranného úsilia 
vykonávaného na účely implementácie 
činnosti Únie v rámci SBOP.

(4) Obranné úsilie vykonávané na účely 
implementácie činnosti Únie v rámci 
SBOP zahŕňa vojenské misie, činnosti 
bojových skupín a iných nadnárodných 
útvarov alebo štruktúr vytvorených 
členskými štátmi, ktoré pôsobia v rámci 
SBOP, vzájomnú pomoc, projekty v rámci 
stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), 
činnosti Európskej obrannej agentúry 
(EDA) a činnosti zamerané na 
progresívne vymedzenie spoločnej 
obrannej politiky Únie. Nemalo by však 
zahŕňať činnosti patriace do doložky 
o solidarite, stanovenej v článku 222 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ani 
žiadne iné dvojstranné alebo viacstranné 
činnosti medzi členskými štátmi, ktoré sa 
netýkajú obranného úsilia vykonávaného 
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na účely implementácie činnosti Únie 
v rámci SBOP. Komisia by mala viesť 
záznamy o každom obrannom úsilí 
vykonávanom na účely implementácie 
činnosti Únie v rámci SBOP, na ktoré sa 
vzťahuje oslobodenie od dane.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Podobne ako pri oslobodení od dane 
platnom pri obrannom úsilí NATO by toto 
oslobodenie pri obrannom úsilí 
vykonávanom na účely implementácie 
činnosti Únie v rámci SBOP malo mať 
obmedzený rozsah pôsobnosti. Oslobodené 
od dane by mali byť iba náklady, ktoré 
vzniknú v súvislosti s úlohami priamo 
spojenými s obranným úsilím. Na úlohy 
vykonávané výhradne civilnými 
zamestnancami alebo vykonávané 
výhradne s využitím spôsobilostí civilných 
zamestnancov by sa oslobodenie od dane 
nemalo vzťahovať. Rovnako by sa 
oslobodenie od dane nemalo vzťahovať na 
položky ako náhradné diely vojenského 
vybavenia alebo prepravné služby, ktoré 
ozbrojené sily členského štátu nadobudnú 
na použitie v rámci tohto členského štátu, 
ani na výstavbu infraštruktúry 
prepravných alebo komunikačných 
a informačných systémov.

(8) Podobne ako pri oslobodení od DPH 
a spotrebnej dane platnom pri obrannom 
úsilí NATO by tieto oslobodenia pri 
obrannom úsilí vykonávanom na účely 
implementácie činnosti Únie v rámci 
SBOP mali mať obmedzený rozsah 
pôsobnosti. Oslobodenia od dane by sa 
mali uplatňovať len na prípady, keď 
ozbrojené sily vykonávajú úlohy priamo 
spojené s obranným úsilím v rámci SBOP. 
Takéto oslobodenia od dane by sa nemali 
vzťahovať na civilné misie v rámci SBOP. 
Na tovar dodaný alebo služby poskytnuté 
na použitie civilnými zamestnancami sa 
preto môžu vzťahovať oslobodenia 
od dane len vtedy, ak civilní zamestnanci 
sprevádzajú ozbrojené sily, ktoré 
vykonávajú úlohy priamo spojené 
s obranným úsilím v rámci SBOP mimo 
ich členského štátu. Úlohy vykonávané 
výhradne civilnými zamestnancami alebo 
vykonávané výhradne s využitím 
spôsobilostí civilných zamestnancov by sa 
nemali považovať za úlohy spojené s 
obranným úsilím. Oslobodenia od dane by 
sa v žiadnom prípade nemali vzťahovať 
ani na tovar alebo služby, ktoré ozbrojené 
sily nadobudnú na vlastné použitie alebo 
použitie civilnými zamestnancami, ktorí 
ich sprevádzajú, v rámci svojho vlastného 
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členského štátu.


