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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Heide Rühle, Alain Lipietz

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Skúsenosti získané pri nedávnom 
zavedení postupu, ktorý je v súčasnosti 
platný, na základe ktorého sa má Komisia 
vyjadriť k existencii rizika narušenia 
hospodárskej súťaže spôsobeného zníženou 
sadzbou DPH uplatniteľnou na zemný 
plyn, elektrinu a ústredné kúrenia ukázali, 
že je zastaraný a zbytočný. Súčasnými 
pravidlami na určenie miesta zdanenia je 
zabezpečené, aby sa DPH vyberala na 
mieste, kde spotrebiteľ zemný plyn, 
elektrinu, teplo a chlad skutočne 
spotrebúva. Tým sa teda zabraňuje 
akémukoľvek narušeniu konkurencie.  
Avšak aj naďalej je dôležité zabezpečiť, 
aby bola Komisia a ostatné členské štáty 
informované o každej zníženej sadzbe, 
ktorú v tomto veľmi citlivom odvetví 
niektorý členský štát zavedie. Preto je 
potrebná predchádzajúca konzultácia s 
Výborom pre DPH..

(6) Skúsenosti získané pri nedávnom 
zavedení postupu, ktorý je v súčasnosti 
platný, na základe ktorého sa má Komisia 
vyjadriť k existencii rizika narušenia 
hospodárskej súťaže spôsobeného zníženou 
sadzbou DPH uplatniteľnou na zemný 
plyn, elektrinu a ústredné kúrenia, ukázali,
že je zastaraný a zbytočný. Súčasnými 
pravidlami na určenie miesta zdanenia je 
zabezpečené, aby sa DPH vyberala na 
mieste, kde spotrebiteľ zemný plyn, 
elektrinu, teplo a chlad skutočne 
spotrebúva. Tým sa teda zabraňuje 
akémukoľvek narušeniu konkurencie medzi 
členskými štátmi. Avšak aj naďalej je 
dôležité zabezpečiť, aby bola Komisia a 
ostatné členské štáty informované o každej 
zníženej sadzbe, ktorú v tomto veľmi 
citlivom odvetví niektorý členský štát 
zavedie. Tieto znížené sadzby DPH sa 
musia navrhnúť tak, aby sa dosiahli iné 
ciele Spoločenstva, ako sú napríklad ciele 
v oblasti energetiky alebo životného 
prostredia, ktoré súvisia so záväzkom 
Európskej únie v rámci Kjótskeho 
protokolu. Preto je potrebná 
predchádzajúca konzultácia s Výborom pre 
DPH..
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Zsolt László Becsey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V tejto súvislosti je treba toto pravidlo 
uplatniť na nehnuteľný majetok, ktorý je 
zdaniteľnej osobe dodaný, a na dôležité 
služby poskytnuté v spojitosti s týmto 
majetkom. Vzhľadom na hodnotu a 
ekonomickú životnosť týchto tovarov na 
jednej strane a na druhej strane vzhľadom 
na skutočnosť, že rôzne druhy použitia 
tohto typu tovarov sú v praxi bežné, 
predstavujú tieto situácie najvýznamnejšie 
prípady.

(10) V tejto súvislosti treba toto pravidlo 
uplatniť na nehnuteľný majetok, ktorý je 
zdaniteľnej osobe dodaný, a na dôležité 
služby poskytnuté v spojitosti s týmto 
majetkom. Vzhľadom na hodnotu a 
ekonomickú životnosť tohto majetku na 
jednej strane a na druhej strane vzhľadom 
na skutočnosť, že rôzne druhy použitia 
tohto typu majetku sú v praxi bežné, 
predstavujú tieto situácie najvýznamnejšie 
prípady. Komisia by ďalej mala 
analyzovať možnosť rozšírenia systému 
nastavenia na všetky typy hmotných 
majetkov veľkej hodnoty, pričom by určila 
hraničnú hodnotu pravdepodobného 
zahrnutia hmotných majetkov a presne 
opísala náklady na zvýšenú 
administratívu a kontrolné kapacity, ktoré 
vzniknú v dôsledku takého rozšírenia 
systému nastavenia.

Or. en

Odôvodnenie

Systém nastavenia uplatniteľný na nehnuteľný majetok sa rozšíri na všetky hmotné majetky 
a tovary s cieľom stanoviť spravodlivý systém odpočtu DPH pri transakciách, ktoré 
oprávňujú na rôzne druhy použitia týchto majetkov. Je potrebné dôkladne zohľadniť 
nevyhnutné náklady. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Zsolt László Becsey

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica 2006/112/ES z 28. novembra
Článok 168a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade nadobudnutia, stavby, renovácie 
alebo podstatnej prestavby nehnuteľného 
majetku je prvotné uplatnenie práva na 
odpočet, ktoré vzniká vo chvíli, keď sa daň 
stáva splatnou, obmedzené úmerne k jeho 
skutočnému použitiu na činnosti, ktoré 
vedú k právu na odpočet.

V prípade nadobudnutia, stavby, renovácie 
alebo podstatnej prestavby nehnuteľného 
majetku a iných hmotných majetkov 
veľkej hodnoty je prvotné uplatnenie práva 
na odpočet, ktoré vzniká vo chvíli, keď sa
daň stáva splatnou, obmedzené úmerne k 
jeho skutočnému použitiu na činnosti, 
ktoré vedú k právu na odpočet.

Odchylne od článku 26 sa na zmeny v 
pomere použitia nehnuteľného majetku, 
uvedeného prvom pododseku prihliada aj 
za podmienok ustanovených v článkoch 
187, 188, 190 a 192 pri oprave prvotného 
uplatnenia práva na odpočet.

Odchylne od článku 26 sa na zmeny v 
pomere použitia nehnuteľného majetku
a iných hmotných majetkov veľkej 
hodnoty uvedených prvom pododseku 
prihliada aj za podmienok ustanovených v 
článkoch 187, 188, 190 a 192 pri oprave 
prvotného uplatnenia práva na odpočet.

Zmeny uvedené v druhom pododseku sa 
zohľadňujú počas obdobia vymedzeného 
členskými štátmi podľa článku 187 odsek 1 
pre nehnuteľnosti obstarané ako investičný 
majetok.

Zmeny uvedené v druhom pododseku sa 
zohľadňujú počas obdobia vymedzeného 
členskými štátmi podľa článku 187 odsek 1 
pri nehnuteľnostiach a iných hmotných 
majetkoch veľkej hodnoty obstaraných
ako investičný majetok.

Or. en

Odôvodnenie

Systém nastavenia uplatniteľný na nehnuteľný majetok sa rozšíri na všetky hmotné majetky 
a tovary s cieľom stanoviť spravodlivý systém odpočtu DPH pri transakciách, ktoré 
oprávňujú na rôzne druhy použitia týchto majetkov. Je potrebné dôkladne zohľadniť 
nevyhnutné náklady.
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