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PR_CNS_art51am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje

 většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného 
postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených v 

článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje

 většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného 
postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu  závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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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 zacházení s pojišťovacími a finančními službami
(KOM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2007)0747),

– s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle nějž Rada konzultovala Parlament (C6-
0473/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES 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 pozměněný návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Odvětví finančních služeb významně 
přispívá k růstu, konkurenceschopnosti 
a tvorbě pracovních příležitostí, svou úlohu 
však může plnit pouze v případě 
neutrálních podmínek hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu. Je nutno stanovit rámec, 
který zajišťuje právní jistotu, pokud jde o 
zacházení s daní z přidané hodnoty (DPH) 
v případě finančních produktů a jejich 

(1) Odvětví finančních služeb významně 
přispívá k růstu, konkurenceschopnosti 
a tvorbě pracovních příležitostí, svou úlohu 
však může plnit pouze v případě 
neutrálních podmínek hospodářské soutěže 
na vnitřním trhu. Je nutno stanovit rámec, 
který zajišťuje takovéto neutrální 
podmínky, pokud jde o zacházení s daní 
z přidané hodnoty (DPH) v případě 
finančních produktů a jejich uvádění na trh 
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uvádění na trh a spravování. a spravování.

Or. en

Odůvodnění

Právní jistota je předmětem bodu odůvodnění 2. Bod odůvodnění 1 se týká zásady neutrality 
a rovnocenných podmínek pro všechny subjekty na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pojišťovací a finanční služby vyžadují 
obdobné formy zprostředkování. Proto je 
vhodné, aby se se zprostředkováním 
v pojišťovnictví i zprostředkováním ve 
finančních službách zacházelo stejně. 

(5) Pojišťovací a finanční služby vyžadují 
obdobné formy zprostředkování. Proto je 
vhodné, aby se se zprostředkováním 
v pojišťovnictví i zprostředkováním ve 
finančních službách zacházelo stejně, 
včetně zprostředkování 
zprostředkovatelem, který nemá žádné 
smluvní vazby se stranami pojišťovací 
nebo finanční transakce, na jejímž 
průběhu se podílel.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora (Volker Ludwig, C-453/05) a aby se 
zabránilo nejasnostem, je vhodné v tomto bodě odůvodnění připomenout, že se osvobození 
rovněž vztahuje na zprostředkování na nižší úrovni.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Poskytovatelé pojišťovacích 
a finančních služeb jsou v rostoucí míře 
schopni přidělit DPH na vstupu 
u vzniklých nákladů přesně výstupu, jenž 

(7) Poskytovatelé pojišťovacích 
a finančních služeb jsou v rostoucí míře 
schopni přidělit DPH na vstupu 
u vzniklých nákladů přesně výstupu, jenž 
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má být zdaněn. Pokud jsou služby, které 
poskytují, zpoplatněny, mohou u těchto 
služeb snadno stanovit základ daně. Je 
proto vhodné rozšířit možnost rozhodnout 
se pro zdanění pro tyto hospodářské 
subjekty.

má být zdaněn. Umožnění těmto 
poskytovatelům, aby poskytování 
pojišťovacích a finančních služeb jiným 
osobám povinným k dani učinili 
zdanitelné, představuje vhodný způsob, 
jak tento problém řešit. Je proto vhodné 
rozšířit možnost rozhodnout se pro zdanění 
pro tyto hospodářské subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli lze jasně ocenit případný přínos možnosti zdanit plnění „B2B“, není možné odhadnout, 
jaký dopad na spotřebitele bude mít zdanění pojišťovacích a finančních služeb poskytovaných 
spotřebitelům („B2C“). Kromě konkurence neexistují žádné záruky, že budou tyto úspory 
předány zákazníkům.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Rada provede pravidla upravující 
právo rozhodnout se pro zdanění tak, aby 
zaručila, že jsou na vnitřním trhu 
uplatňována jednotně. Dokud Rada tato 
pravidla nepřijme, členské státy mohou 
stanovit prováděcí pravidla upravující 
uplatňování této možnosti. Členské státy 
oznámí Komisi návrhy opatření v této 
oblasti šest měsíců před jejich přijetím. 
Během tohoto období Komise návrhy 
opatření posoudí a vydá doporučení.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k příliš otevřenému znění článku 137a je vhodné zařadit do návrhu bod 
odůvodnění, který zaručí, že Rada přijme jednotné pravidlo, aby zabránila roztříštění trhu.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 135 a – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „investičními fondy“ se rozumí 
subjekty kolektivního investování do 
finančních nástrojů osvobozených od 
daně podle čl. 135 odst. 1 písm. a) až e) 
a do nemovitostí;

10) „investičními fondy“ se rozumí zvlášť 
vytvořené prostředky investování, 
vytvořené s jediným cílem, a to získávat 
aktiva od investorů a investovat je do 
diverzifikovaného souboru aktiv.

Or. en

Odůvodnění

Definováním investičních fondů křížovým odkazem na finanční nástroje osvobozené od daně, 
které jsou vyjmenovány v čl. 135 odst. 1 návrhu, nutí návrh správce investičních fondů, aby 
zkontrolovali status DPH aktiv, do nichž investují aktiva svých investorů. Tato definice je ve 
srovnání s definicí, která je ve výrobním odvětví běžně uznávána, příliš omezující. Změna 
navrhuje použít definici investičních fondů, kterou Komise použila v Bílé knize o zlepšení 
jednotného tržního rámce pro investiční fondy (KOM(2006)0686).

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 137 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 137 odst. 1 se zrušuje písmeno a). vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je zdůvodněna stejně jako změny 3 a 4. Jelikož právo rozhodnout se pro zdanění 
existuje pouze v souvislosti s plněním „B2B“, měla by se na plnění „B2C“ nadále vztahovat 
současná pravidla.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 137 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ode dne 1.ledna 2012 členské státy 
přiznají osobám povinným k dani možnost 
rozhodnout se pro zdanění ve vztahu ke 
službám uvedeným v čl. 135 odst. 1 
písm. a) až g).

1. Ode dne 1.ledna 2012 členské státy 
přiznají osobám povinným k dani možnost 
rozhodnout se pro zdanění ve vztahu ke 
službám uvedeným v čl. 135 odst. 1 
písm. a) až g), které jsou poskytovány 
ostatním osobám povinným k dani.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je zdůvodněn stejně jako pozměňovací návrhy 3 a 4.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 137 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rada přijme opatření nezbytná pro 
provedení odstavce 1 postupem podle 
článku 397. Dokud Rada tato opatření 
nepřijme, členské státy mohou stanovit 
prováděcí pravidla upravující uplatňování 
možnosti podle odstavce 1.

2. Rada přijme opatření nezbytná pro 
provedení odstavce 1 postupem podle 
článku 397. Dokud Rada tato opatření 
nepřijme, členské státy mohou stanovit 
prováděcí pravidla upravující uplatňování 
možnosti podle odstavce 1. Členské státy 
oznámí Komisi návrhy opatření v této 
oblasti šest měsíců před jejich přijetím.
Během tohoto období Komise návrhy 
opatření posoudí a vydá doporučení.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh je zdůvodněn stejně jako pozměňovací návrhy 3 a 4.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Tento návrh je prvním pokusem Komise o aktualizaci právního předpisu, který zůstal 
v posledních třech desetiletích beze změn, a o jeho uvedení v soulad s ekonomickou 
skutečností. Od roku 1977 byla většina finančních služeb včetně pojištění a správy 
investičních fondů osvobozena od DPH. Toto osvobození nebylo nikdy jasně zdůvodněno1, 
ale zdá se, že hlavním důvodem je technická složitost zdanění finančních služeb. Aby bylo 
toto osvobození vyváženo, nelze DPH na vstupu, která se použije k poskytování služeb 
osvobozených od daně, vrátit, a tudíž se stává nevratnou, nedílnou neboli „skrytou DPH“.

V době přijetí původního právního předpisu (1977) řídily finanční instituce a pojišťovny 
většinu svých vnitřních a podpůrných činností na místní úrovni. Struktury institucí měly 
vnitrostátní základ a zaměřovaly se především na dodávku na domácí trh. Tato situace se od 
roku 1977 radikálně změnila. Hlavními rysy tohoto vývoje jsou tendence k přeshraniční 
konsolidaci ve Společenství a rostoucí míra externího zajišťování činností. Tento vývoj je 
nejen důsledkem tržní globalizace, ale především úspěšného provádění akčního plánu pro 
finanční služby (FSAP), který odstraňuje překážky integrace a zároveň intenzivně podporuje 
konsolidaci. V důsledku rozvoje výrobních odvětví a změn právního a předpisového 
prostřední vrostla od roku 1977 míra uplatnění nevratné daně. Zvýšené zdanění ve finančním 
odvětví pohlcuje první výhody plynoucí z účinnější přeshraniční konsolidace a externího 
zajišťování činností. To je podnětem k obavám, zda je dodržen soulad s cíli akčního plánu pro 
finanční služby, podle nichž by na vnitřním trhu měla být existence „skryté DPH“ umožněna.

Právní předpis navržený Komisí za účelem modernizace je nejen zastaralý, ale také čím dál 
nejasnější. To je důvodem k právní nejistotě. Evropský soudní dvůr je často žádán, aby zasáhl 
a ujasnil výklad a uplatnění právního předpisu, který již neodpovídá ekonomické skutečnosti, 
protože se tato skutečnost od doby, kdy byl předpis připravován, změnila. Jak se vyjádřila 
Komise, nabízí se otázka, zda byl kvůli legislativnímu zanedbání „Evropský soudní dvůr 
nucen činit rozsudky, aby určil daňovou politiku“.

Kromě toho nejsou sazby odpočtů, stanovené členskými státy dle vlastního uvážení, jehož 
meze stanoví současné právní předpisy, v souladu se zásadou neutrality. Aby Mezinárodní 
úřad pro fiskální dokumentaci (International Bureau of Fiscal Documentation) prokázal 
rozdíly mezi členskými státy, přezkoumal způsoby odpočtu DPH na vstupu, které členské 
státy uplatňují, a z přezkumu vyplynulo, že se sazby vracení daně pohybují od 0 % do 74 %, 
ačkoliv směrnice o DPH předpokládá určitý stupeň harmonizace těchto sazeb. Pro účely 
posouzení dopadů byly členské státy požádány, aby poskytly údaje o hodnotě skutečných 
příjmů z DPH, které lze připsat nevratné DPH nesené finančními a pojišťovacími 
společnostmi, ale i o hodnotě DPH ušlé v důsledku osvobození těchto služeb od daně. Je 
zřejmé, že na tuto žádost odpověděla necelá polovina členských států.

                                               
1 Jedním z hlavních důvodů byl fakt, že nelze stanovit zdanitelné částky a částky odpočitatelné DPH, aniž by 
hospodářským subjektům a orgánům daňové správy členských států vznikly nepřijatelné správní poplatky a aniž 
by tyto subjekty a orgány musely řešit složité právní a účetnické otázky.
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Cíle

K řešení výše popsaných obav Komise navrhuje provést reformu právních předpisů týkajících 
se DPH, která má tyto cíle:

1. zvýšit právní jistotu všech zúčastněných subjektů od podniků po vnitrostátní orgány 
daňové správy a tím snížit jejich administrativní zátěž při správném uplatňování 
daňových pravidel a zároveň poskytnout členským státům rozpočtovou jistotu;

2. zaručit jednotnější zdanění a zajistit všem subjektům na vnitřním trhu rovnocenné 
podmínky, a to odstraněním překážek narušujících hospodářskou soutěž, které jsou 
zapříčiněny současným režimem DPH pro finanční služby;

3. umožnit hospodářským subjektům, aby lépe zvládaly dopad neodpočitatelné DPH na 
své činnosti;

4. na obecnější úrovni prosazovat zásadu daňové neutrality, které je jedním ze základů 
systému DPH v EU. 

Opatření

K dosažení těchto cílů jsou navržena tato tři hlavní opatření:

1. Modernizace definice finančních a pojišťovacích služeb osvobozených od daně.

2. Umožnění osobám povinným k dani rozhodnout se pro zdanění svých finančních 
a pojišťovacích služeb, jak je nově definováno v návrhu Komise. Takováto možnost zdanění 
již ve směrnici o DPH existuje, avšak pouze u finančních služeb1, v současnosti o ní však 
rozhodují členské státy a není příliš využívána2. Její současná omezená dostupnost je podle 
Komise možným zdrojem narušení. 

3. Zavedení osvobození určitého odvětví od DPH na základě režimu sdílení nákladů.

Předběžné připomínky

Navrhovaná opatření lze posoudit z hlediska podniků, orgánů daňové správy a spotřebitelů.

Z hlediska podniků: Jak vyplývá z analýzy Komise, stal se vznik nevratné DPH na vstupu 
důležitým faktorem při rozhodování o tom, kde a jak bude hospodářský subjekt v souladu 
s Lisabonskou strategií poskytovat finanční nebo pojišťovací služby.

Z hlediska orgánů daňové správy: Zákonodárci musejí mít na paměti, že jakákoli změna, která 

                                               
1 Stávající směrnice o DPH stanoví, že členské státy mohou osobám povinným k dani poskytnout možnost, aby 
se rozhodly pro zdanění svých finančních služeb; návrh Komise stanoví, že členské státy toto právo osobám 
povinným k daní poskytnou.
2 V současné době poskytují osobám povinným k dani tuto možnost Belgie, Estonsko, Francie, Litva a Německo.
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zvýší míru odpočitatelnosti, povede při neexistenci vyrovnávacích opatření ke snížení příjmů 
členských států z DPH. 

Z hlediska spotřebitelů: Není jasné, do jaké míry bude zvýšení účinnosti a snížení nákladů 
přínosné také pro spotřebitele. Jak se správně upozorňuje v posouzení dopadů, vždy hrozí, že 
v důsledku obchodních tlaků budou úspory nákladů rozloženy nerovnoměrně po celé základně 
klientů, přičemž firemní zákazníci stále ponesou část nákladů na neodpočitatelnou DPH.

Po předběžném posouzení tohoto návrhu zpravodaj zastává názor, že:

1. Oblast působnosti návrhu lze považovat za pozitivní, jelikož zejména zvyšuje právní 
jistotu. Nové definice navrhované Komisí jsou užitečné a byly dlouho očekávány, 
neboť je třeba udržet krok s vývojem ekonomické skutečnosti. 

2. Musí být zaručen soulad definic s akčním plánem pro finanční služby (FSAP). 
Vzhledem k potřebě přísného výkladu osvobození od DPH by ve vhodných případech 
měly být nové definice užší než definice stanovené v pravidlech vnitřního trhu. 

3. Je třeba důkladně a uvážlivě přezkoumat dopad široce rozšířené možnosti zdanit 
finanční služby a pojištění na konečné ceny pro spotřebitele, a to zejména s ohledem 
na omezené zkušenosti s použitím této možnosti a nepřítomnost spolehlivých údajů, 
které by umožňovaly tento dopad přesně posoudit. Postupy pro podniky by se neměly 
zjednodušit na úkor vyšších cen pro spotřebitele. Tato obava nabývá na významu 
v souvislosti se zahrnutím sektoru pojišťovnictví do oblasti působnosti zvláštního 
režimu osvobození od DPH, zejména v těch zemích, kde existují daně z pojistného. 

 Na rozhodnutí členských států je ponecháno příliš mnoho důležitých podrobností
týkajících se rozsahu této možnosti (např. zda se vztahuje pouze na některé 
zpoplatněné služby apod.). Proto bude celkový výsledek záviset na přesných 
podrobnostech prováděcích opatření. Jak je uvedeno výše, přestože návrh stanoví, 
že Rada přijme prováděcí opatření, zároveň potvrzuje, že pokud Rada patřičná 
opatření nestanoví, upřesní tato pravidla členské státy. Návrh by měl obsahovat 
ochranná opatření, aby se zabránilo roztříštění trhu v případě, že se členské státy 
neshodnou na způsobu, jakým provedou právo rozhodnout se pro osvobození od 
daně. 

4. Jak vyplývá z posouzení dopadu provedeného Komisí, vedlejším účinkem 
přeshraniční konsolidace je skutečnost, že daňové příjmy z DPH na vstupu vzniknou 
především ve členských státech, kde je služba poskytovatelem služeb zřízena, nikoli 
v členských státech, kde sídlí spotřebitel (podnik či soukromá osoba) dané služby. 
Existují ochranná opatření, která by zabránila příliš nevyrovnanému rozložení vzniku 
daňových příjmů? Vzhledem k nedostatku spolehlivých informací o dopadu 
navrhovaných opatření by do legislativního textu mohla být začleněna povinnost 
analyzovat výsledky opatření a povinnost podávat zprávy Radě a Parlamentu.
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