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* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***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 o společném systému 
daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky, a nařízení (EU) 
č. 904/2010, pokud jde o správní spolupráci a výměnu informací za účelem monitorování 
správného uplatňování zvláštního režimu pro malé podniky
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – opětovná konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Rady (13952/2019),

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0021),

– s ohledem na svůj postoj ze dne 11. září 20181,

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
znovu konzultovala s Parlamentem (C9-0166/2019),

– s ohledem na články 82 a 84 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2019),

1. schvaluje návrh Rady;

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

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

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

1 Úř. věst. ..., ..., s...
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rada se na svém zasedání ve složení pro hospodářské a finanční věci dne 8. listopadu 2019 
dohodla na obecném přístupu k dalšímu zjednodušení pravidel pro DPH vztahujících se na 
malé a střední podniky. 

Rada se dále rozhodla znovu konzultovat Evropský parlament ohledně svého obecného 
přístupu, neboť znění se podstatně liší od původního návrhu Komise ze dne 18. ledna 2018.

Účelem jak původního návrhu Komise, tak obecného přístupu Rady je zavést nová pravidla 
s cílem snížit administrativní zátěž a náklady na dodržování předpisů pro malé a střední 
podniky a přispět k vytvoření fiskálního prostředí, které malým a středním podnikům pomůže 
růst a účinněji uskutečňovat přeshraniční obchod. 

V zájmu dosažení tohoto cíle zavedla Komise několik opatření, která byla v obecném přístupu 
Rady vesměs zachována:

Zaprvé obecný přístup Rady zachovává návrh Komise rozšířit osvobození malých a středních 
podniků od DPH na neusazené malé a střední podniky, a to v souladu s jednotným trhem a 
v jeho duchu.

Zadruhé obecný přístup Rady rozšiřuje, jak předpokládal návrh Komise, přechodné období 
pro přechod malých a středních podniků z režimu výjimky na běžný režim DPH.

Ustanovení o „jednotném kontaktním místě pro malé a střední podniky“ (One Stop Shop), 
které bylo vypracováno v obecném přístupu Rady, a další podrobná ustanovení o správní 
spolupráci při výměně informací mezi členskými státy jsou v souladu s požadavky 
Evropského parlamentu uvedenými v jeho předchozí zprávě o tomto návrhu.

Rada se proto naléhavě vyzývá, aby tato pravidla neprodleně formálně přijala s cílem umožnit 
co nejdříve jejich vstup v platnost a jejich provádění ve prospěch malých a středních podniků 
EU.


