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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Přestože šíření onemocnění COVID-
19 způsobuje státní správě jednotlivých 
zemí skutečné obtíže, nemělo by sloužit 
k ospravedlnění dalšího zpoždění 
v zavádění společně dohodnutých 
pravidel. Některé členské státy už před 
vypuknutím pandemie naznačovaly možné 
zpoždění v zavádění nového systému. 
Avšak vlády by měly i přes aktuální 
problémy spojené s pandemií COVID-19 
vyvinout maximální úsilí, aby tento nový 
systém zavedly. Členské státy, jež se 
potýkají s problémy, které by mohly 
způsobit prodlevu v zavádění všech 
pravidel, by měly k zajištění správného 
a úplného zavedení balíčku předpisů 
v oblasti elektronického obchodování 
použít technickou pomoc poskytovanou 
Komisí. Cíle balíčku předpisů v oblasti 
elektronického obchodování, které 
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spočívají v usnadnění globální 
konkurenceschopnosti evropských malých 
a středních podniků, zmírnění 
administrativního tlaku na prodejce 
z Unie a zajištění toho, aby online 
platformy přispívaly k spravedlivějšímu 
systému výběru DPH, a současně 
v potírání daňových podvodů, jsou 
klíčovými aspekty rovných podmínek pro 
všechny podniky, což je zvláště důležité 
v souvislosti s hospodářským oživením po 
této pandemii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) S ohledem na výzvy, kterým členské 
státy čelí při řešení krize COVID-19, a na 
skutečnost, že nová ustanovení jsou 
založena na zásadě, že všechny členské 
státy musí aktualizovat své informační 
systémy, aby byly schopny uplatňovat 
ustanovení uvedená v nařízení (EU) 
2017/2454, a zajistit tak shromažďování 
a předávání informací a plateb v rámci 
upravených režimů, je nezbytné odložit 
data použitelnosti uvedeného nařízení 
o šest měsíců. Odklad v délce šesti měsíců 
je přiměřený, neboť zpoždění by mělo být 
co nejkratší, aby se minimalizovaly 
dodatečné rozpočtové ztráty pro členské 
státy.

(5) S ohledem na nové výzvy, kterým 
členské státy čelí v důsledku šíření 
onemocnění COVID-19, a na skutečnost, 
že nová ustanovení jsou založena na 
zásadě, že všechny členské státy musí 
aktualizovat své informační systémy, aby 
byly schopny použít ustanovení nařízení 
(EU) 2019/2454, a zajistit tak 
shromažďování a předávání informací 
a plateb v rámci upravených režimů, by se 
mohlo ukázat jako nezbytné odložit data 
použitelnosti uvedeného nařízení o tři 
měsíce. Odkládat tato data není žádoucí, 
neboť to povede ke ztrátě příjmu 
a zvýšenému výpadku ve výběru DPH 
a současně k déle trvající nekalé soutěži 
mezi prodejci z Unie a prodejci ze třetích 
zemí. Odklad o tři měsíce by však mohl být 
přiměřený, neboť odpovídá období, kdy 
byl ve většině členských států omezen 
volný pohyb osob. Delší odklad by zvýšil 
riziko podvodů s DPH v době, kdy by měly 
být doplňovány veřejné finance, aby bylo 
možné bojovat proti pandemii a jejím 
hospodářským a sociálním důsledkům. 
V případě odkladu o šest měsíců by ztráta 
příjmu v členských státech mohla činit 2,5 
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až 3,5 miliardy EUR. Vzhledem ke krizi 
způsobené pandemií COVID-19 je 
nanejvýš důležité, aby se zabránilo dalším 
ztrátám příjmů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (EU) 2017/2454
Čl. 1 – bod 7 – písm. a – nadpis – oddíl 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení použitelná od 1. ledna 2015 do 
30. června 2021

Ustanovení použitelná od 1. ledna 2015 do 
31. března 2021

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – bod i
Nařízení (EU) 2017/2454
Čl. 1 – bod 7 – písm. b – nadpis – oddíl 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení použitelná ode dne 1. července 
2021

Ustanovení použitelná ode dne 1. dubna 
2021

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2017/2454
Čl. 2 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. července 2021. Použije se ode dne 1. dubna 2021.


