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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že vzhľadom na vplyv starnúcej spoločnosti na trhy práce, modely 
sporenia a spotreby a verejné výdavky v nadchádzajúcich rokoch bude potrebné prejsť 
z priameho zdaňovania na nepriame;

2. zdôrazňuje, že v dôsledku komplexnosti pravidiel a administratívnych obmedzení 
podniky často považujú súčasný systém DPH za prekážku brániacu dokončeniu 
vnútorného trhu; poznamenáva, že súčasné ustanovenia o DPH platné pre obchod 
v rámci EÚ majú spravidla negatívny dosah na MSP;

3. poznamenáva, že rôzne sadzby DPH a administratívne postupy sú hlavnou prekážkou 
rozvoja elektronického obchodu; zdôrazňuje, že pre podnikateľov zaoberajúcich sa 
elektronickým maloobchodom predstavuje predaj tovaru a služieb v iných členských 
štátoch väčší problém, v dôsledku čoho ostáva skutočný potenciál jednotného trhu 
nevyužitý;

4. víta vypracovanie štúdie o vnútornom digitálnom trhu1; vyzýva Komisiu, aby zlepšila 
interoperabilitu elektronických podpisov a zvážila revíziu a rozšírenie smernice 
o elektronických podpisoch2 s cieľom znížiť administratívnu záťaž MSP;

5. víta skutočnosť, že v EÚ existuje nový elektronický systém vrátenia DPH, ktorý bol 
zavedený v roku 2010; vyzýva Komisiu, aby najneskôr v júli 2012 predložila 
Európskemu parlamentu správu o výsledkoch a silných a slabých stránkach tohto 
nového systému;

6. poznamenáva, že v súlade so zásadou subsidiarity by členské štáty mali mať aj naďalej 
možnosť rozhodovať o znížených sadzbách DPH v niektorých sektoroch, aby mohli 
lepšie vykonávať európske a vnútroštátne politiky, alebo rozhodovať na základe 
historických, hospodárskych, sociálnych alebo environmentálnych faktorov 
v jednotlivých štátoch.

                                               
1 Digital Internal Market Study (Štúdia o vnútornom digitálnom trhu), IP/A/IMCO/ST/2011-04, jún 2011.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999.


