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Pozměňovací návrh 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenost s nedávným prováděním 
nyní platného postupu, podle nějž se musí 
Komise vyjádřit k tomu, zda existuje riziko 
narušení hospodářské soutěže z důvodu 
použití snížené sazby DPH na zemní plyn, 
elektřinu a dálkové vytápění ukázala, že 
tento postup je zastaralý a zbytečný. 
Pravidla, podle nichž se stanoví místo 
zdanění, zaručují, že DPH je vybíraná 
v místě, kde pořizovatel zemní plyn, 
elektrickou energii, teplo a chlazení 
spotřebovává. Tato pravidla tak brání 
jakémukoli narušení hospodářské soutěže 
mezi členskými státy. Nicméně i nadále je 
důležité zajistit, aby Komise a členské státy 
byly dostatečně informovány o zavedení 
snížené sazby určitým členským státem 
v této velmi citlivé oblasti. Proto je nutné 
předem konzultovat výbor pro DPH.

(6) Zkušenost s nedávným prováděním 
nyní platného postupu, podle nějž se musí 
Komise vyjádřit k tomu, zda existuje riziko 
narušení hospodářské soutěže z důvodu 
použití snížené sazby DPH na zemní plyn, 
elektřinu a dálkové vytápění ukázala, že je 
zastaralý a zbytečný. Pravidla, podle nichž 
se stanoví místo zdanění, zaručují, že DPH 
je vybíraná v místě, kde pořizovatel zemní 
plyn, elektrickou energii, teplo a chlazení 
spotřebovává. Tato pravidla tak brání 
jakémukoli narušení hospodářské soutěže 
mezi členskými státy. Nicméně i nadále je 
důležité zajistit, aby Komise a členské státy 
byly dostatečně informováni o zavedení 
snížené sazby určitým členským státem 
v této velmi citlivé oblasti. Tyto snížené 
sazby DPH musí být navrženy tak, aby 
mohlo být dosaženo dalších cílů 
Společenství, jako jsou energetické cíle 
nebo cíle týkající se životního prostředí 
spojené se závazkem Evropské unie 
v rámci Kjótského protokolu. Proto je 
nutné předem konzultovat výbor pro DPH.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Zsolt László Becsey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V této souvislosti je třeba toto 
pravidlo uplatnit na nemovitosti, které jsou 
svěřeny osobě povinné k dani, a na důležité 
služby související s těmito nemovitostmi,
které jsou dodávány. Tyto situace 
představují nejvýznamnější případy, na 
jedné straně s ohledem na hodnotu 
a životnost nemovitosti a na straně druhé 
s ohledem na v praxi zcela běžné smíšené 
použití těchto nemovitostí.

(10) V této souvislosti je třeba toto
pravidlo uplatnit na nemovitosti, které jsou 
svěřeny osobě povinné k dani, a na důležité 
služby související s těmito nemovitostmi, 
které jsou dodávány. Tyto situace 
představují nejvýznamnější případy, na 
jedné straně s ohledem na hodnotu 
a životnost nemovitosti a na straně druhé 
s ohledem na v praxi zcela běžné smíšené 
použití těchto nemovitostí. Komise by 
navíc měla vyhodnotit možné rozšíření 
opravného režimu na všechny typy vysoce 
cenných hmotných aktiv a zároveň určit 
cenovou hranici možného započítávání 
hmotných aktiv a podrobně popsat 
náklady na správní a kontrolní kapacity, 
které se v důsledku takového rozšíření 
opravného režimu zvýší.

Or. en

Odůvodnění

Opravný systém vztahující se na nemovitosti by měl být rozšířen na všechna hmotná aktiva 
a zboží, aby tak byl zaveden spravedlivý režim odpočtu DPH pro transakce opravňující ke 
smíšenému použití těchto aktiv. Nezbytné náklady by měly být pečlivě zohledněny.

Pozměňovací návrh 13
Zsolt László Becsey

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu
Článek 168 a (nový)



AM\717571CS.doc 5/5 PE404.691v01-00
Externí překlad

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě pořízení, stavby, renovace nebo 
významné přestavby nemovitostí je 
původní nárok na odpočet, vzniklý 
v okamžiku, kdy vzniká daňová povinnost, 
omezen v poměru ke skutečnému 
využívání pro plnění, u nichž je nárok na 
odpočet.

V případě pořízení, stavby, renovace nebo 
významné přestavby nemovitostí a jiných 
vysoce cenných hmotných aktiv je původní 
nárok na odpočet, vzniklý v okamžiku, kdy 
vzniká daňová povinnost, omezen 
v poměru ke skutečnému využívání pro 
plnění, u nichž je nárok na odpočet.

Odchylně od článku 26 jsou změny 
v poměru využívání nemovitosti uvedené 
v prvním pododstavci zohledněny 
v podmínkách uvedených v článcích 187, 
188, 190 a 192 pro opravu původního 
nároku na odpočet daně.

Odchylně od článku 26 jsou změny 
v poměru využívání nemovitosti a jiných 
vysoce cenných hmotných aktiv uvedené 
v prvním pododstavci zohledněny 
v podmínkách uvedených v článcích 187, 
188, 190 a 192 pro opravu původního 
nároku na odpočet daně.

Změny uvedené v druhém pododstavci jsou 
zohledněny během období, které určí 
členské státy v souladu s čl. 187 odst. 1 pro 
investiční majetek.

Změny uvedené v druhém pododstavci jsou 
zohledněny během období, které určí 
členské státy v souladu s čl. 187 odst. 1 pro 
nemovitosti a jiná vysoce cenná hmotná 
aktiva získané jako investiční majetek.

Or. en

Odůvodnění

Opravný systém vztahující se na nemovitosti by měl být rozšířen na všechna hmotná aktiva 
a zboží, aby tak byl zaveden spravedlivý režim odpočtu DPH pro transakce opravňující ke 
smíšenému použití těchto aktiv. Nezbytné náklady by měly být pečlivě zohledněny.
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