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27.6.2018 A8-0215/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Roberts Zīle 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0215/2018 

Roberts Zīle 

Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty 

COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS) 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (EÚ) č. 904/2010 

Článok 7 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Žiadosť uvedená v odseku 1 môže 

obsahovať odôvodnenú žiadosť 

o konkrétne administratívne vyšetrovanie. 

Žiadaný orgán vykonáva administratívne 

vyšetrovanie v koordinácii so žiadajúcim 

orgánom. Použiť sa môžu nástroje 

a postupy uvedené v článkoch 28 až 30 

tohto nariadenia. Ak žiadaný orgán 

dospeje k záveru, že žiadne 

administratívne vyšetrovanie nie je 

potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch 

informuje žiadajúci orgán. 

4. Ak sa príslušný orgán členského 

štátu domnieva, že je potrebné vykonať 
administratívne vyšetrovanie, predloží 

riadne odôvodnenú žiadosť. Žiadaný 

orgán nesmie odmietnuť vykonať 

príslušné vyšetrovanie a v prípade, že 

informácie má už k dispozícii, poskytne 

ich žiadajúcemu orgánu ešte predtým, ako 

o to žiadajúci orgán požiada. Členské 

štáty zabezpečia, aby žiadajúci orgán 

a žiadaný orgán mali medzi sebou 

uzavreté dohody, na základe ktorých sa 

úradníci oprávnení žiadajúcim orgánom 

zúčastňujú na administratívnom 

vyšetrovaní vykonávanom na území 

žiadaného orgánu s cieľom zhromaždiť 

informácie uvedené v druhom pododseku. 

Takéto administratívne vyšetrovanie 

vykonávajú úradníci žiadajúceho orgánu 

spoločne s úradníkmi žiadaného orgánu v 

rámci vzájomnej spolupráce a v 

produktívnom duchu. Úradníci 

žiadajúceho orgánu majú prístup k tým 

istým informáciám, dokumentom a do 

tých istých priestorov a, pokiaľ to 

umožňujú právne predpisy žiadaného 

členského štátu, môžu priamo vypočúvať 

jednotlivcov s cieľom zisťovať 

cezhraničné podvody s DPH, ktoré v 

súčasnosti narúšajú národné daňové 
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základy, a predchádzať im. 

Bez ohľadu na prvý pododsek je možné 

odmietnuť vyšetrovanie týkajúce sa súm, 

ktoré priznala zdaniteľná osoba usadená 

v členskom štáte žiadaného orgánu 

a ktoré sú zdaniteľné v členskom štáte 

žiadajúceho orgánu, iba na základe 

niektorého z týchto dôvodov: 

 

a) z dôvodov ustanovených v článku 

54 ods. 1, ktoré žiadaný orgán vyhodnotil 

v súlade s usmerneniami na vykonávanie 

najlepších postupov týkajúcimi sa 

interakcie tohto odseku a článku 54 

ods. 1, ktoré sa prijmú v súlade 

s postupom ustanoveným v článku 58 

ods. 2, alebo  

 

b) z dôvodov stanovených v článku 54 

ods. 2, 3 a 4; 

 

c) z toho dôvodu, že žiadaný orgán už 

poskytol žiadajúcemu orgánu informácie 

o tej istej zdaniteľnej osobe, získané 

v rámci administratívneho vyšetrovania, 

ktoré sa uskutočnilo menej ako dva roky 

predtým. 

 

Ak žiadaný orgán odmietne 

administratívne vyšetrovanie uvedené 

v druhom pododseku z dôvodov 

uvedených v písmene a) alebo b), napriek 

tomu poskytne žiadajúcemu orgánu 

dátumy a hodnoty všetkých príslušných 

dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktoré 

zdaniteľná osoba za posledné dva roky 

uskutočnila v členskom štáte žiadajúceho 

orgánu. 

 

Ak sa príslušné orgány z najmenej dvoch 

členských štátov domnievajú, že 

administratívne vyšetrovanie je nutné, 

žiadaný orgán nesmie odmietnuť toto 

vyšetrovanie vykonať. Členské štáty 

zabezpečia zavedenie opatrení medzi 

uvedenými žiadajúcimi orgánmi 

a žiadaným orgánom, na základe ktorých 

sa úradníci oprávnení žiadajúcimi 

orgánmi môžu zúčastňovať na 

administratívnom vyšetrovaní 
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vykonávanom na území žiadaného orgánu 

s cieľom zhromaždiť informácie uvedené 

v druhom pododseku. Takéto 

administratívne vyšetrovanie vykonávajú 

úradníci žiadajúceho orgánu spoločne 

s úradníkmi žiadaného orgánu. Úradníci 

žiadajúcich orgánov vykonávajú rovnaké 

kontrolné právomoci, ako tie, ktoré boli 

zverené úradníkom žiadaného orgánu. 

Úradníci žiadajúcich orgánov majú 

prístup do tých istých priestorov a k tým 

istým dokumentom ako úradníci 

žiadaného orgánu výlučne na účely 

vykonania administratívneho 

vyšetrovania. 

Or. en 

 

 


