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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. upozorňuje na to, že vzhledem k dopadu stárnutí obyvatelstva na trhy práce, úspory, 
vzory spotřebního chování a veřejné výdaje v budoucích letech bude nutné změnit 
zaměření daňových systémů z přímého zdanění na nepřímé;

2. zdůrazňuje, že v důsledku složitosti pravidel a administrativních omezení podniky 
často pohlížejí na současný systém DPH jako na překážku stojící v cestě dobudování
vnitřního trhu; konstatuje, že současný režim DPH pro obchod v rámci EU má 
tendenci negativně dopadat na malé a střední podniky;

3. konstatuje, že odlišné sazby DPH a odlišné správní postupy představují pro rozvoj
elektronického obchodu značnou zátěž; zdůrazňuje, že obchodníci zabývající se 
elektronickým maloobchodem mají s prodejem zboží a služeb v jiných členských 
státech větší potíže, čímž zůstává skutečný potenciál jednotného trhu nevyužit;

4. vítá skutečnost, že byla předložena studie o vnitřním digitálním trhu1; vyzývá Komisi, 
aby zlepšila interoperabilitu elektronických podpisů a aby zvážila revizi a rozšíření
směrnice o elektronickém podpisu2 s cílem snížit administrativní zátěž pro malé a 
střední podniky;

5. vítá skutečnost, že od roku 2010 byl v rámci EU zaveden nový elektronický systém
vracení DPH; vyzývá Komisi, aby nejpozději do července 2012 podala Parlamentu
zprávu o výsledcích a silných a slabých stránkách nového systému;

6. konstatuje, že v souladu se zásadou subsidiarity by si členské státy měly zachovat 
možnost rozhodovat o snížení sazeb DPH v některých odvětvích za účelem lepšího
provádění evropských a vnitrostátních politik, nebo na základě historických, 
hospodářských, sociálních nebo environmentálních faktorů v jednotlivých státech.

                                               
1 Digital Internal Market Study, IP/A/IMCO/ST/2011-04, červen 2011
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999


