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Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4.a) Iako izbijanje bolesti COVID-19 
uzrokuje stvarne poteškoće nacionalnim 
upravama, ono ne bi smjelo služiti kao 
izgovor za daljnje kašnjenje provedbe 
zajednički dogovorenih pravila. Prije 
izbijanja neke su države članice upozorile 
na to da će kasniti s provedbom novog 
sustava. Osim rješavanja neposrednih 
poteškoća povezanih s izbijanjem bolesti 
COVID-19, vlade ne bi smjele štedjeti 
napore u pogledu provedbe novog 
sustava. Države članice suočene s 
problemima koji bi mogli uzrokovati 
kašnjenje u potpunoj provedbi pravila 
trebale bi iskoristiti tehničku pomoć koju 
pruža Komisija u svrhu osiguravanja 
ispravne i cjelovite provedbe paketa o 
e-trgovini. Ciljevi paketa o e-trgovini u 
pogledu poticanja globalne 
konkurentnosti europskih MSP-ova, 
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smanjenja administrativnog pritiska na 
trgovce u Uniji i osiguravanja da 
internetske platforme pridonose 
poštenijem sustavu za ubiranje PDV-a uz 
istodobno suzbijanje poreznih prijevara 
ključni su aspekti ravnopravnih uvjeta za 
sva poduzeća, koji su iznimno važni u 
kontekstu oporavka nakon izbijanja 
bolesti COVID-19.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Uzimajući u obzir izazove s kojima 
se države članice suočavaju u borbi s 
krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i 
činjenicu da se nove odredbe temelje na 
načelu da sve države članice moraju 
ažurirati svoje informacijske sustave kako 
bi mogle primijeniti odredbe utvrđene u 
Uredbi (EU) 2017/2454, čime se osigurava 
prikupljanje i prijenos informacija i 
plaćanja u okviru izmijenjenih programa, 
potrebno je za šest mjeseci odgoditi 
datume početka primjene te uredbe. 
Šestomjesečna odgoda je primjerena jer bi 
kašnjenje trebalo biti što kraće kako bi se 
što više smanjili suvišni proračunski 
gubici država članica.

(5) Uzimajući u obzir nove izazove s 
kojima se države članice suočavaju zbog 
izbijanja bolesti COVID-19 i činjenicu da 
se nove odredbe temelje na načelu da sve 
države članice moraju ažurirati svoje 
informacijske sustave kako bi mogle 
primijeniti odredbe utvrđene u Uredbi 
(EU) 2017/2454, čime se osigurava 
prikupljanje i prijenos informacija i 
plaćanja u okviru izmijenjenih programa, 
možda će biti potrebno za tri mjeseca 
odgoditi datume početka primjene te 
uredbe. Odgoda nije poželjna jer će 
dovesti do gubitka prihoda i povećanog 
poreznog jaza te istodobno produljiti 
nepošteno tržišno natjecanje između 
trgovaca u Uniji i onih izvan EU-a. 
Međutim, odgoda od tri mjeseca mogla bi 
biti primjerena jer se podudara s 
razdobljem zabrane kretanja u većini 
država članica. Još dulja odgoda povećala 
bi rizik od prijevara povezanih s PDV-om 
u vrijeme kada bi javne financije trebale 
biti nadopunjene u svrhu suprotstavljanja 
pandemiji te njezinim gospodarskim i 
društvenim posljedicama. Dulje kašnjenje 
od šest mjeseci moglo bi dovesti do 
gubitka prihoda država članica od 
2,5 milijardi EUR do 3,5 milijardi EUR. S 
obzirom na krizu uzrokovanu bolešću 
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COVID-19 iznimno je važno izbjeći daljnji 
gubitak prihoda.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a
Uredba (EU) 2017/2454
Članak 1. – točka 7. – podtočka a – naslov – odjeljak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Odredbe primjenjive od 1. siječnja 2015. 
do 30. lipnja 2021.

Odredbe primjenjive od 1. siječnja 2015. 
do 31. ožujka 2021.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – podtočka i.
Uredba (EU) 2017/2454
Članak 1. – točka 7. – podtočka b – naslove – odjeljak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Odredbe primjenjive od 1. srpnja 2021. Odredbe primjenjive od 1. travnja 2021.

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EU) 2017/2454
Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Primjenjuje se od 1. srpnja 2021. Primjenjuje se od 1. travnja 2021.


