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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, 

pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb 

a prodeji zboží na dálku  

(COM(2016)0757 – C8-0004/2017 – 2016/0370(CNS)) 

(Zvláštní legislativní postup – konzultace) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2016)0757), 

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 

konzultovala s Parlamentem (C8-0004/2017), 

– s ohledem na článek 78c jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0307/2017), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

unie 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 návrh Komise; 

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

i vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1) Rozdíl mezi očekávanými příjmy 

z DPH a skutečně vybranou DPH 

(výpadek příjmů z DPH) v Unii činil 

v roce 2015 přibližně 152 miliard EUR 

a přeshraniční podvody způsobují v Unii 

ztráty příjmů z DPH ve výši zhruba 50 

miliard EUR ročně, z čehož vyplývá, že 
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DPH je důležitou otázku, kterou je třeba 

řešit na úrovni Unie, a že je nezbytné 

zavést definitivní režim DPH založený na 

zásadě místa určení. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Při posouzení těchto zvláštních 

režimů zavedených dne 1. ledna 2015 bylo 

zjištěno několik oblastí ke zlepšení. Zaprvé 

by pro mikropodniky usazené v členském 

státě, jež takové služby příležitostně 

poskytují do jiných členských států, mělo 

být sníženo zatížení, které je spojeno 

s povinnostmi v oblasti DPH v jiných 

členských státech než v členském státě 

usazení. V rámci celého Společenství by 

proto měla být zavedena prahová hodnota, 

do jejíhož dosažení tyto poskytnuté služby 

a dodané zboží zůstávají předmětem DPH 

v členském státě usazení. Zadruhé, velmi 

zatěžující je požadavek povinného 

dodržování požadavků všech členských 

států, do nichž je dodáváno zboží a jsou 

poskytovány služby, v oblasti fakturace 

a vedení záznamů. Proto, aby se zatížení 

podniků snížilo na nezbytné minimum, 

měla by se fakturace a vedení záznamů 

řídit pravidly platnými v členském státě 

identifikace dodavatele, jenž zvláštní 

režimy používá. Zatřetí, osoby povinné 

k dani neusazené ve Společenství, avšak 

registrované k DPH v členském státě (např. 

proto, že provádějí příležitostná plnění, 

která v tomto členském státě jsou 

předmětem DPH) nemohou použít ani 

zvláštní režim pro osoby povinné k dani 

neusazené ve Společenství, ani zvláštní 

režim pro osoby povinné k dani usazené ve 

Společenství. V důsledku toho se navrhuje, 

že takovým osobám povinným k dani by 

mělo být povoleno používat zvláštní režim 

pro osoby povinné k dani neusazené ve 

(3) Při posouzení těchto zvláštních 

režimů zavedených dne 1. ledna 2015 bylo 

zjištěno několik oblastí ke zlepšení. Zaprvé 

by pro mikropodniky usazené v členském 

státě, jež takové služby příležitostně 

poskytují do jiných členských států, mělo 

být sníženo zatížení, které je spojeno 

s povinnostmi v oblasti DPH v jiných 

členských státech než v členském státě 

usazení. V rámci celého Společenství by 

proto měla být zavedena prahová hodnota, 

do jejíhož dosažení tyto poskytnuté služby 

a dodané zboží zůstávají předmětem DPH 

v členském státě usazení. Zadruhé, velmi 

zatěžující je požadavek povinného 

dodržování požadavků všech členských 

států, do nichž je dodáváno zboží a jsou 

poskytovány služby, v oblasti fakturace. 

Proto, aby se zatížení podniků snížilo na 

nezbytné minimum, měla by se fakturace 

řídit pravidly platnými v členském státě 

identifikace dodavatele, jenž zvláštní 

režimy používá. Zatřetí, osoby povinné 

k dani neusazené ve Společenství, avšak 

registrované k DPH v členském státě (např. 

proto, že provádějí příležitostná plnění, 

která v tomto členském státě jsou 

předmětem DPH) nemohou použít ani 

zvláštní režim pro osoby povinné k dani 

neusazené ve Společenství, ani zvláštní 

režim pro osoby povinné k dani usazené ve 

Společenství. V důsledku toho se navrhuje, 

že takovým osobám povinným k dani by 

mělo být povoleno používat zvláštní režim 

pro osoby povinné k dani neusazené ve 
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Společenství. Společenství. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Ačkoliv systém zjednodušeného 

jednoho správního místa (MOSS) byl 

hodnocen převážně pozitivně, 99 % 

příjmů z DPH zpracovaných 

prostřednictvím MOSS přiznává pouze 

13 % registrovaných podniků, což 

dokazuje, že členské státy musí MOSS 

prosazovat u většího počtu malých 

a středních podniků, aby tak bylo možné 

překonat překážky bránící 

přeshraničnímu elektronickému obchodu. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Tato pozměňující směrnice by 

mohla vést ke zvýšení administrativních 

nákladů na malé zásilky, jelikož na 

příslušných balíčcích musí být rozlišovací 

značka, která označuje, že byl použit 

dovozní režim DPH, a pošty musí balíčky 

třídit podle toho, zda byl použit tento 

režim. Členské státy a Komise by měly 

věnovat velkou pozornost dopadům na 

poštovní služby. 

 



 

PE604.735v02-00 8/17 RR\1137386CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Datum použití ustanovení této 

směrnice musí podle potřeby zohlednit 

dobu potřebnou pro zavedení opatření 

nezbytných pro provedení této směrnice 

a pro to, aby mohly členské státy 

přizpůsobit svůj IT systém pro registraci 

a pro přiznávání a odvod daně. 

(14) Datum použití ustanovení této 

směrnice by podle potřeby mělo zohlednit 

dobu potřebnou pro zavedení opatření 

nezbytných pro provedení této směrnice 

a pro to, aby mohly členské státy a podniky 

přizpůsobit svůj IT systém pro registraci 

a pro přiznávání a odvod daně. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Návrh Komise je pouze základním 

stavebním kamenem pro vyřešení výpadku 

příjmů z DPH; za účelem účinného boje 

proti podvodům týkajícím se DPH v Unii 

jsou nutná další opatření, 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 14 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 14 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „3a. Jestliže se osoba povinná k dani, 

která jedná vlastním jménem, avšak na 

účet jiné osoby, podílí na prodeji na dálku 

u zboží dovezeného ze třetích zemí nebo 

území v zásilkách, jejichž skutečná 

hodnota nepřekračuje 150 EUR nebo 

ekvivalent této částky v národní měně, 

a má roční obrat, který ve stávajícím 
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kalendářním roce překračuje 1 000 000 

EUR nebo ekvivalent této částky 

v národní měně, včetně případů kdy je pro 

účely prodeje na dálku použito 

telekomunikační sítě, rozhraní nebo 

portálu, má se za to, že toto zboží obdržela 

i poskytla samotná osoba povinná k dani.“ 

Odůvodnění 

Pokud existuje riziko, že dodavatelé usazení ve třetích zemích neuhradí DPH, měly by za 

úhradu DPH při dovozu nést odpovědnost internetové platformy. Při dovozu zboží, jehož 

hodnota překračuje 150 EUR, vzniká povinnost podat úplné celní prohlášení, což snižuje 

riziko neuhrazení DPH. Prahová hodnota, kterou je obrat ve výši 1 000 000 EUR, je zavedena 

proto, aby tato zátěž nebyla uvalena na malé a střední podniky a nově založené podniky. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 58 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) služby jsou poskytovány příjemcům 

nacházejícím se v kterémkoli jiném 

členském státě než členském státě 

uvedeném pod písmenem a); 

b) služby jsou poskytovány příjemcům 

nacházejícím se v kterémkoli jiném 

členském státě než členském státě 

uvedeném pod písmenem a); a 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 58 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) celková hodnota takto poskytnutých 

služeb, bez DPH, nepřekračuje v průběhu 

stávajícího kalendářního roku částku 

10 000 EUR nebo ekvivalent této částky 

v národní měně a nepřekročila tuto částku 

ani v předchozím kalendářním roce. 

c) celková hodnota takto poskytnutých 

služeb, bez DPH, nepřekračuje v průběhu 

stávajícího kalendářního roku částku 

35 000 EUR nebo ekvivalent této částky 

v národní měně a nepřekročila tuto částku 

ani v předchozím kalendářním roce. 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 369 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členský stát identifikace určí období, po 

něž jsou tyto záznamy osobou povinnou 

k dani neusazenou ve Společenství 

uchovávány. 

Záznamy se uchovávají po dobu pěti let od 

konce kalendářního roku, ve kterém bylo 

plnění uskutečněno. 

Odůvodnění 

Lhůta pěti let je pro snížení zátěže pro poctivé daňové poplatníky dostatečná. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Změny směrnice 2006/112/ES s účinkem 

ode dne 1. ledna 2021. 

Změny směrnice 2006/112/ES s účinkem 

ode dne 1. dubna 2021. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S účinkem od 1. ledna 2021 se směrnice 

2006/112/ES mění takto: 

S účinkem od 1. dubna 2021 se směrnice 

2006/112/ES mění takto: 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 2006/112/ES 

Název V – kapitola 3 a – čl. 59 c – odst. 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) celková hodnota dodaného zboží 

nebo poskytnutých služeb, bez DPH, na 

něž se vztahují tato ustanovení, 

nepřekračuje v průběhu stávajícího 

kalendářního roku částku 10 000 EUR 

nebo ekvivalent této částky v národní měně 

a nepřekročila tuto částku ani 

v předchozím kalendářním roce. 

c) celková hodnota dodaného zboží 

nebo poskytnutých služeb, bez DPH, na 

něž se vztahují tato ustanovení, 

nepřekračuje v průběhu stávajícího 

kalendářního roku částku 35 000 EUR 

nebo ekvivalent této částky v národní měně 

a nepřekročila tuto částku ani 

v předchozím kalendářním roce. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 143 – odst. 1 – písm. c a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) dovoz zboží, kdy je přiznána DPH 

ve zvláštním režimu podle hlavy XII 

kapitoly 6 oddílu 4 a kdy bylo příslušnému 

celnímu orgánu v členském státě dovozu 

nejpozději při předložení dovozního 

prohlášení poskytnuto identifikační číslo 

pro DPH dodavatele nebo 

zprostředkovatele, který jedná na účet 

dodavatele, přidělené podle článku 369q;“ 

ca) dovoz zboží, kdy je přiznána DPH 

ve zvláštním režimu podle hlavy XII 

kapitoly 6 oddílu 4 a kdy bylo příslušnému 

celnímu orgánu v členském státě dovozu 

nejpozději při předložení dovozního 

prohlášení poskytnuto identifikační číslo 

pro DPH dodavatele nebo 

zprostředkovatele, který jedná na účet 

dodavatele, přidělené podle článku 369q, 

přičemž Komise specifikuje 

prostřednictvím aktu přesnou povahu 

dovozního prohlášení; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 369 b – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy povolí použití tohoto 

zvláštního režimu osobě povinné k dani 

provádějící prodej zboží na dálku uvnitř 

Společenství a osobě povinné k dani 

neusazené v členském státě spotřeby 

Členské státy povolí použití zvláštního 

režimu uvedeného v této kapitole osobě 

povinné k dani provádějící prodej zboží na 

dálku uvnitř Společenství a osobě povinné 

k dani neusazené v členském státě spotřeby 
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poskytující služby osobě nepovinné k dani, 

která je usazena nebo má bydliště nebo 

místo, kde se obvykle zdržuje, v tomto 

členském státě. Tento režim se použije na 

všechno toto zboží dodané nebo služby 

poskytnuté ve Společenství. 

poskytující jakékoli služby osobě 

nepovinné k dani bez ohledu na to, kde je 

tato osoba nepovinná k dani usazena nebo 

kde má bydliště nebo místo, kde se 

obvykle zdržuje. Tento režim se použije na 

všechno toto zboží dodané nebo služby 

poskytnuté ve Společenství. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 369 l – odst. 1 – bod 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a) Pokud se se zbožím obchoduje 

v cizích měnách, jeho hodnota, která 

v souladu s tímto odstavcem nesmí 

překročit 150 EUR, se stanoví měnovým 

přepočtem podle článku 53 celního 

kodexu Unie. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 30 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 369 y – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže se osoba, které je určeno dovezené 

zboží obsažené v zásilkách, jejichž 

skutečná hodnota nepřekračuje 150 EUR, 

nerozhodne pro uplatnění standardního 

režimu pro dovoz zboží, včetně uplatnění 

snížené sazby DPH v souladu s čl. 94 

odst. 2, povolí členský stát dovozu osobě, 

jež předkládá zboží k celnímu řízení na 

území Společenství, využít zvláštní režimy 

pro přiznání a platbu DPH při dovozu 

zboží, jehož odeslání nebo přeprava je 

v tomto členském státě ukončena. 

Jestliže pro dovoz zboží obsaženého 

v zásilkách o skutečné hodnotě 

nepřesahující 150 EUR není použit 

zvláštní režim podle kapitoly 6 oddílu 4, 

povolí členský stát dovozu osobě, jež 

předkládá zboží k celnímu řízení na účet 

osoby, jíž je zboží určeno na území 

Společenství, využít zvláštní režimy pro 

přiznání a platbu DPH při dovozu zboží, 

jehož odeslání nebo přeprava je v tomto 

členském státě ukončena. 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 30 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 369 z – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) za výběr DPH od osoby, jíž je zboží 

určeno, odpovídá osoba, která předkládá 

zboží k celnímu řízení na území 

Společenství. 

b) za výběr DPH od osoby, jíž je zboží 

určeno, odpovídá osoba, která proclívá 

zboží v celním řízení na území 

Společenství. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 30 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 369 z – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby osoba, která 

předkládá zboží k celnímu řízení na území 

Společenství, přijala přiměřená opatření 

k zajištění toho, že osoba, jíž je zboží 

určeno, odvede daň správně. 

Členské státy zajistí, aby osoba, která 

proclívá zboží v celním řízení na území 

Společenství, přijala přiměřená opatření 

k zajištění toho, že osoba, jíž je zboží 

určeno, odvede daň správně. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Hlava IV směrnice 2009/132/ES se 

s účinkem od 1. ledna 2021 zrušuje. 

Hlava IV směrnice 2009/132/ES se 

s účinkem od 1. dubna 2021 zrušuje. 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Předpisy nezbytné pro dosažení souladu 

s články 2 a 3 této směrnice budou 

používat od 1. ledna 2021. 

Předpisy nezbytné pro dosažení souladu 

s články 2 a 3 této směrnice budou 

používat od 1. dubna 2021. 

Odůvodnění 

Komise a členské státy mají zákonnou povinnost umožnit, aby se podniky mohly do nového 

systému jednoho správního místa registrovat do 31. prosince 2020. Zpravodaj se nicméně 

domnívá, že podniky by měly mít další tři měsíce na to, aby připravily své IT systémy na 

připojení k novému jednomu správnímu místu vytvořenému Komisí a členskými státy. Cílem 

tohoto pozměňovacího návrhu je zejména zjednodušení přístupu malých a středních podniků 

k jednomu správnímu místu. Zpravodaj považuje za užitečné poskytnout podnikům další tři 

měsíce, zejména s ohledem na problémy, které vyvstaly při vstupu zjednodušeného jednoho 

správního místa v platnost. 

 

 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Stávající směrnice o DPH (směrnice Rady 2006/12/ES) byla přijata před rozmachem digitální 

ekonomiky a obsahuje systém danění založený na původu, který měl být přechodný. 

S ohledem na nové skutečnosti je třeba ji aktualizovat. 

Návrh směrnice předložený Komisí je součástí většího balíčku opatření, která Komise přijala 

v reakci na výpadek příjmů z DPH, a celkové modernizace systému DPH.  

Návrh Komise staví na systému zjednodušeného jednoho správního místa, který byl zaveden 

v roce 2015 s cílem snížit náklady poskytovatelů elektronických služeb na dodržování 

předpisů. Panuje obecná shoda v tom, že systém zjednodušeného jednoho správního místa je 

úspěchem, a to nejen z hlediska snížení administrativní zátěže, ale také co do zvyšování 

příjmů. Cílem návrhu Komise je rozšířit oblast působnosti zjednodušeného jednoho správního 

místa. Z posouzení dopadu Komise vyplývá, že současné náklady na dodržování povinností 

v oblasti DPH při přeshraničním podnikání činí ročně v průměru 8 000 EUR na každý stát, do 

kterého podnik dodává. Tento návrh tuto částku sníží až o 95 %. Dále pomůže členským 

státům zvýšit příjmy, neboť z posouzení dopadů vyplývá, že v důsledku toho, že dovoz 

drobných zásilek je osvobozen od DPH a podniky usazené mimo EU, které však v EU 

obchodují on-line, nedodržují předpisy, přichází členské státy na DPH o 5 miliard EUR ročně.  

Zpravodaj obecně vítá návrh Komise, jehož celkovým cílem je zjednodušit pravidla pro DPH 

týkající se přeshraničního elektronického obchodování, snížit náklady na dodržování předpisů 

– což je důležitým prvkem pro malé a střední podniky a pro mikropodniky – a podpořit 

obchod v Unii i mimo ni odstraněním stávajících disproporcí v oblasti konkurenceschopnosti, 
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které způsobují podniky ze třetích zemí, jež do EU dodávají zboží a poskytují služby, aniž by 

platily DPH.  

Zpravodaj vítá návrh Komise na změnu článku 28, kterou se stanoví, že za výběr DPH nesou 

při poskytování služeb odpovědnost internetové platformy. Nicméně rovněž navrhuje, aby 

platformy nesly odpovědnost za výběr daní také tehdy, když zprostředkovávají dodání zboží 

dovezeného ze třetích zemí. V případě, že dodavatelé ze třetích zemí prodávají své zboží on-

line spotřebitelům v EU, aniž by v EU platili DPH, jsou podniky usazené v EU a především 

malé a střední podniky konkurenčně znevýhodněny.  

Zpravodaj také vítá návrh rozšířit působnost systému zjednodušeného jednoho správního 

místa pro elektronické služby tak, aby zahrnoval prodej zboží on-line, a rozšířit veškeré 

přeshraniční služby na koncové spotřebitele. Zpravodaj rovněž souhlasí s rozšířením 

působnosti systému jednoho správního místa na dovoz. Zavedení posledně uvedeného 

mechanismu by znamenalo, že by DPH mohla být vybírána prodejci na trzích v místě prodeje 

zákazníkům EU, což by byl rychlejší celní mechanismus. Nicméně co se týče prováděcího 

období, členské státy mají zákonnou povinnost umožnit, aby se podniky mohly registrovat do 

nového systému jednoho správního místa do 31. prosince 2020. Zpravodaj se však domnívá, 

že podniky by měly mít další tři měsíce na to, aby uzpůsobily své systémy IT připojení 

k novému jednomu správnímu místu, a předkládá v tomto ohledu pozměňovací návrh, jehož 

účelem je usnadnění přístupu malých a středních podniků k jednomu správnímu místu. 

Zpravodaj velmi vítá zrušení režimu pro prodej na dálku uvnitř EU a zrušení osvobození od 

DPH při dovozu malých zásilek. Tento návrh se snaží uplatňovat zásadu místa určení 

v oblasti DPH.  

Zpravodaj kromě toho předkládá pozměňovací návrh týkající se doby uchovávání záznamů 

o plněních, na něž se vztahuje systém jednoho správního místa, která v současnosti činí 10 let. 

Komise nyní navrhuje, aby byla v tomto případě uplatňována pravidla domovské země. 

V zájmu snížení administrativní zátěže a sjednocení pravidel na vnitřním trhu zpravodaj 

navrhuje, aby byly záznamy uchovávány po dobu 5 let. 
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