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Pozměňovací návrh  29 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) V roce 1967, kdy Rada 

prostřednictvím směrnic Rady 

67/227/EHS42a 67/228/EHS43přijala 

společný systém daně z přidané hodnoty 

(DPH), byl učiněn závazek zavést konečný 

systém DPH, který bude v celém 

Evropském společenství fungovat stejně 

jako v rámci jednoho členského státu. 

Protože pro takový systém nebyly 

nastaveny politické ani technické 

podmínky, když byly koncem roku 1992 

zrušeny daňové hranice mezi členskými 

státy, byl v oblasti DPH přijat přechodný 

režim. Aktuálně platná směrnice Rady 

2006/112/ES44stanoví, že tato přechodná 

pravidla musí být nahrazena konečným 

režimem. 

(1) V roce 1967, kdy Rada 

prostřednictvím směrnic Rady 

67/227/EHS42 a 67/228/EHS43 přijala 

společný systém daně z přidané hodnoty 

(DPH), byl učiněn závazek zavést konečný 

systém DPH, který bude v celém 

Evropském společenství fungovat stejně 

jako v rámci jednoho členského státu. 

Protože pro takový systém nebyly 

nastaveny politické ani technické 

podmínky, když byly koncem roku 1992 

zrušeny daňové hranice mezi členskými 

státy, byl v oblasti DPH přijat přechodný 

režim. Aktuálně platná směrnice Rady 

2006/112/ES44 stanoví, že tato přechodná 

pravidla musí být nahrazena konečným 

režimem. Uvedená pravidla jsou však již v 

platnosti několik desetiletí, což vedlo ke 

složitému přechodnému systému DPH, 

náchylnému k vnitrounijním 

přeshraničním podvodům v oblasti DPH. 

Přechodný režim má řadu nedostatků, 

následkem čehož není systém DPH ani 

plně efektivní, ani slučitelný s požadavky 

opravdového jednotného trhu. 

_________________ _________________ 

42 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 

11. dubna 1967 o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se daní 

z obratu (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301). 

42 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 

11. dubna 1967 o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se daní 

z obratu (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301). 

43 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze 

dne 11. dubna 1967 o harmonizaci 

právních předpisů členských států 

týkajících se daní z obratu – Struktura a 

způsoby použití společného systému daně z 

přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 

1303). 

43 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze 

dne 11. dubna 1967 o harmonizaci 

právních předpisů členských států 

týkajících se daní z obratu – Struktura 

a způsoby použití společného systému daně 

z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, 

s. 1303). 

44 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 

listopadu 2006 o společném systému daně 

44 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 

28. listopadu 2006 o společném systému 
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z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) V zájmu snížení nákladů na 

dodržování předpisů pro podniky, omezení 

rizik přeshraničního obchodu v oblasti 

DPH a zjednodušení postupů týkajících se 

DPH je zásadně důležité vytvořit v EU 

jednotnou oblast DPH. Konečný systém 

DPH posílí jednotný trh a vytvoří lepší 

podmínky pro podnikání v oblasti 

přeshraničního obchodu. Měl by 

zahrnovat změny nezbytné v důsledku 

technologického vývoje a digitalizace, 

změn obchodních modelů a globalizace 

hospodářství. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ve svém akčním plánu v oblasti 

DPH45oznámila Komise záměr předložit 

návrh stanovující zásady konečného 

systému DPH pro přeshraniční 

mezipodnikový (B2B) obchod mezi 

členskými státy, který bude vycházet ze 

zdanění přeshraničních dodání zboží v 

členském státě určení. 

(2) Stávající evropský systém DPH, 

zavedený roku 1993, se podobá 

evropskému celnímu systému. Chybí však 

rovnocenné kontroly, kvůli čemuž je 

terčem přeshraničních podvodů. 

Současný systém DPH je třeba zásadně 

změnit tak, aby dodávky zboží z jednoho 

členského státu do jiného byly zdaněny 

stejně, jako by bylo zboží dodáno a nabyto 

uvnitř jediného členského státu. Ve svém 
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akčním plánu v oblasti DPH45 oznámila 

Komise záměr předložit návrh stanovující 

zásady konečného systému DPH pro 

přeshraniční mezipodnikový (B2B) obchod 

mezi členskými státy, který bude vycházet 

ze zdanění přeshraničních dodání zboží v 

členském státě určení. Tato změna by měla 

přispět k ročnímu snížení přeshraničních 

podvodů v oblasti DPH o 40 miliard EUR. 

_________________ _________________ 

45 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru o 

akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k 

jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout 

rozhodnutí (COM(2016) 148 final ze dne 

7. dubna 2016). 

45 Sdělení Komise Evropskému 

parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem 

k jednotné oblasti DPH v EU – Čas 

přijmout rozhodnutí (COM(2016) 148 final 

ze dne 7. dubna 2016). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Pro tyto účely bude nutné nahradit 

současný systém sestávající z dodání 

osvobozeného od daně v členském státě 

zahájení přepravy zboží a zdaněného 

pořízení zboží uvnitř Společenství v 

členském státě určení systémem jediného 

dodání, které bude zdaňováno v členském 

státě určení v souladu s jeho sazbami DPH. 

DPH bude zpravidla účtována 

dodavatelem, který si bude moci ověřit 

platnou sazbu DPH kteréhokoli členského 

státu na internetu prostřednictvím 

webového portálu. Bude-li však osobou 

pořizující zboží certifikovaná osoba 

povinná k dani (subjekt, který byl 

členskými státy uznán spolehlivým 

plátcem daně), bude uplatňován 

mechanismus přenesení daňové povinnosti 

a k DPH z dodání uvnitř Unie bude 

povinná tato certifikovaná osoba povinná k 

(3) Pro tyto účely bude nutné nahradit 

současný systém sestávající z dodání 

osvobozeného od daně v členském státě 

zahájení přepravy zboží a zdaněného 

pořízení zboží uvnitř Společenství v 

členském státě určení systémem jediného 

dodání, které bude zdaňováno v členském 

státě určení v souladu s jeho sazbami DPH. 

DPH bude zpravidla účtována 

dodavatelem, který si bude moci ověřit 

platnou sazbu DPH kteréhokoli členského 

státu na internetu prostřednictvím 

webového portálu. Bude-li však osobou 

pořizující zboží certifikovaná osoba 

povinná k dani (subjekt, který byl 

členskými státy uznán spolehlivým 

plátcem daně), bude uplatňován 

mechanismus přenesení daňové povinnosti 

a k DPH z dodání uvnitř Unie bude 

povinná tato certifikovaná osoba povinná 
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dani. Konečný systém DPH bude dále 

vycházet z konceptu jednotné registrace 

(jednoho správního místa) podniků, který 

bude umožňovat zaplacení a odpočet 

splatné DPH. 

k dani. Konečný systém DPH bude dále 

vycházet z konceptu jednotné registrace 

(jednoho správního místa) podniků, který 

bude umožňovat zaplacení a odpočet 

splatné DPH. Jedno správní místo je 

základem nového systému založeného na 

zásadě místa určení, neboť bez něj by 

značně stoupla složitost a administrativní 

zátěž. Proto by mělo v rámci 

navrhovaných zlepšení současného 

systému dojít k rozšíření působnosti 

zjednodušených jedněch správních míst, 

aby pokrývaly veškeré mezipodnikové 

služby a prodej zboží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) V zájmu ochrany propojenosti by 

měla jedna správní místa pro podniky 

svou činnost provozovat na základě 

společných kritérií, nařízení a správy 

údajů. Tento režim by měl být dostupný a 

přístupný napříč Unií a členské státy, 

které potřebují náležitou technickou 

podporu, by ji měly dostat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Tyto zásady by měly být stanoveny 

ve směrnici a měly by nahradit současné 

(4) Tyto zásady by měly být stanoveny 

ve směrnici a měly by nahradit současné 
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pojetí, podle kterého musí být konečný 

režim založen na zdanění v členském státě 

původu. 

pojetí, podle kterého musí být konečný 

režim založen na zdanění v členském státě 

původu. Uvedené nové zásady by 

členským státům umožnily lépe bojovat 

proti podvodům v oblasti DPH, zejména 

podvodům na bázi chybějícího 

obchodníka při obchodech uvnitř 

Společenství, jejichž výše se odhaduje na 

nejméně 50 miliard EUR ročně. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Tyto zásady by měly být stanoveny 

ve směrnici a měly by nahradit současné 

pojetí, podle kterého musí být konečný 

režim založen na zdanění v členském státě 

původu. 

(4) Tyto zásady by měly být stanoveny 

ve směrnici a měly by nahradit současné 

pojetí, podle kterého musí být konečný 

režim založen na zdanění v členském státě 

původu s konečným systémem DPH. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Rada ve svých závěrech ze dne 8. 

listopadu 201646vyzvala Komisi k zavedení 

jistých zdokonalení unijních pravidel DPH 

pro přeshraniční plnění, pokud jde o úlohu 

identifikačního čísla pro účely DPH v 

kontextu osvobození dodání uvnitř 

Společenství od daně, režim konsignačního 

skladu, řetězová plnění a doklady o 

přepravě pro účely osvobození plnění 

uvnitř Společenství od daně. 

(5) Rada ve svých závěrech ze dne 8. 

listopadu 201646 vyzvala Komisi k 

zavedení jistých zdokonalení unijních 

pravidel DPH pro přeshraniční plnění, a to 

ve čtyřech oblastech: pokud jde o úlohu 

identifikačního čísla pro účely DPH v 

kontextu osvobození dodání uvnitř 

Společenství od daně, režim konsignačního 

skladu, řetězová plnění a doklady o 

přepravě pro účely osvobození plnění 

uvnitř Společenství od daně. 
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_________________ _________________ 

46 Závěry Rady ze dne 8. listopadu 2016 o 

zlepšení stávajících pravidel EU v oblasti 

DPH týkajících se přeshraničních plnění (č. 

14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 ze dne 

9. listopadu 2016). 

46 Závěry Rady ze dne 8. listopadu 2016 

o zlepšení stávajících pravidel EU v oblasti 

DPH týkajících se přeshraničních plnění 

(č. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 ze 

dne 9. listopadu 2016). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Vzhledem k tomuto požadavku a 

skutečnosti, že zavádění konečného 

systému DPH pro obchod uvnitř Unie 

potrvá několik let, jsou tato opatření k 

harmonizaci a zjednodušení některých 

pravidel pro podniky vhodná. 

(6) Vzhledem k tomuto požadavku 

a skutečnosti, že o konečném systému 

DPH pro obchod uvnitř Unie musí být 

rozhodnuto a musí být zaveden včas, jsou 

tato opatření k harmonizaci a zjednodušení 

některých pravidel pro podniky vhodná. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K zajištění účinného uplatňování 

těchto zdokonalení unijních pravidel DPH 

pro přeshraniční plnění i postupného 

přechodu na konečný systém pro obchod 

uvnitř Unie je nutné vytvořit status 

certifikované osoby povinné k dani. 

(7) K zajištění účinného uplatňování 

těchto zdokonalení unijních pravidel DPH 

pro přeshraniční plnění i postupného 

přechodu na konečný systém pro obchod 

uvnitř Unie je nutné vytvořit status 

certifikované osoby povinné k dani. Je 

však třeba zavést přísná pravidla, 

harmonizovaně uplatňovaná všemi 

členskými státy, která určí, které podniky 

mohou statusu certifikované osoby 

povinné k dani požívat. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K zajištění účinného uplatňování 

těchto zdokonalení unijních pravidel DPH 

pro přeshraniční plnění i postupného 

přechodu na konečný systém pro obchod 

uvnitř Unie je nutné vytvořit status 

certifikované osoby povinné k dani. 

(7) K zajištění účinného uplatňování 

těchto zdokonalení unijních pravidel DPH 

pro přeshraniční plnění i postupného 

přechodu na konečný systém pro obchod 

uvnitř Unie je zásadně důležité vytvořit 

status certifikované osoby povinné k dani. 

Toho je rovněž zapotřebí k zavedení 

společných pravidel a ustanovení, jež 

povedou k pokutám a postihům pro ty, 

kdo nebudou tato pravidla dodržovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K zajištění účinného uplatňování 

těchto zdokonalení unijních pravidel DPH 

pro přeshraniční plnění i postupného 

přechodu na konečný systém pro obchod 

uvnitř Unie je nutné vytvořit status 

certifikované osoby povinné k dani. 

(7) K zajištění postupného přechodu na 

konečný systém pro obchod uvnitř Unie by 

mohl být vytvořen status certifikované 

osoby povinné k dani. 

Or. en 

Odůvodnění 

Navržené rychlé opravy, které by mohly přinést značnou úlevu, pokud jde o administrativní 

zátěž, by se neměly omezovat na certifikované osoby povinné k dani. 

 

Pozměňovací návrh  41 
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Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Současný systém nerozlišuje při 

uplatňování pravidel DPH mezi 

spolehlivými a méně spolehlivými osobami 

povinnými k dani. Udělení statusu 

certifikované osoby povinné k dani na 

základě určitých objektivních kritérií by 

mělo umožnit identifikovat spolehlivé 

osoby povinné k dani. Tento status by 

takovým osobám umožnil využívat 

některých pravidel, která jsou náchylná k 

podvodům a nevztahovala by se na jiné 

osoby povinné k dani. 

(8) Současný systém nerozlišuje při 

uplatňování pravidel DPH mezi 

spolehlivými a méně spolehlivými osobami 

povinnými k dani, což vede k negativním 

výsledkům, pokud jde o to, jak s těmito 

osobami jednají příslušné orgány. Udělení 

statusu certifikované osoby povinné k dani 

na základě určitých objektivních kritérií by 

mělo umožnit identifikovat spolehlivé 

osoby povinné k dani. Tento status by 

takovým osobám umožnil využívat 

některých pravidel, která jsou náchylná 

k podvodům a nevztahovala by se na jiné 

osoby povinné k dani. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Současný systém nerozlišuje při 

uplatňování pravidel DPH mezi 

spolehlivými a méně spolehlivými osobami 

povinnými k dani. Udělení statusu 

certifikované osoby povinné k dani na 

základě určitých objektivních kritérií by 

mělo umožnit identifikovat spolehlivé 

osoby povinné k dani. Tento status by 

takovým osobám umožnil využívat 

některých pravidel, která jsou náchylná k 

podvodům a nevztahovala by se na jiné 

osoby povinné k dani. 

(8) Současný systém nerozlišuje při 

uplatňování pravidel DPH mezi 

spolehlivými a méně spolehlivými osobami 

povinnými k dani. Udělení statusu 

certifikované osoby povinné k dani na 

základě určitých objektivních a 

vzájemných kritérií by mělo umožnit 

identifikovat spolehlivé osoby povinné 

k dani a osoby, které tato kritéria plně 

nesplňují. Tento status by takovým 

osobám umožnil využívat některých 

uživatelsky vstřícných pravidel, která jsou 

náchylná k podvodům a nevztahovala by se 

na jiné osoby povinné k dani. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Současný systém nerozlišuje při 

uplatňování pravidel DPH mezi 

spolehlivými a méně spolehlivými osobami 

povinnými k dani. Udělení statusu 

certifikované osoby povinné k dani na 

základě určitých objektivních kritérií by 

mělo umožnit identifikovat spolehlivé 

osoby povinné k dani. Tento status by 

takovým osobám umožnil využívat 

některých pravidel, která jsou náchylná k 

podvodům a nevztahovala by se na jiné 

osoby povinné k dani. 

(8) Současný systém nerozlišuje při 

uplatňování pravidel DPH mezi 

spolehlivými a méně spolehlivými osobami 

povinnými k dani. Udělení statusu 

certifikované osoby povinné k dani na 

základě určitých objektivních kritérií, 

harmonizovaně uplatňovaných členskými 

státy, by mělo umožnit identifikovat 

spolehlivé osoby povinné k dani. Tento 

status by takovým osobám umožnil 

využívat některých zjednodušených 

pravidel, která jsou náchylná k podvodům 

a nevztahovala by se na jiné osoby povinné 

k dani. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Současný systém nerozlišuje při 

uplatňování pravidel DPH mezi 

spolehlivými a méně spolehlivými osobami 

povinnými k dani. Udělení statusu 

certifikované osoby povinné k dani na 

základě určitých objektivních kritérií by 

mělo umožnit identifikovat spolehlivé 

osoby povinné k dani. Tento status by 

takovým osobám umožnil využívat 

některých pravidel, která jsou náchylná k 

podvodům a nevztahovala by se na jiné 

osoby povinné k dani. 

(8) Současný systém nerozlišuje při 

uplatňování pravidel DPH mezi 

spolehlivými a méně spolehlivými osobami 

povinnými k dani. Udělení statusu 

certifikované osoby povinné k dani na 

základě určitých objektivních kritérií, 

harmonizovaných mezi členskými státy, 
by mělo umožnit identifikovat spolehlivé 

osoby povinné k dani. Tento status by 

takovým osobám umožnil využívat 

některých pravidel, která jsou náchylná 

k podvodům a nevztahovala by se na jiné 

osoby povinné k dani. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Přístup ke statusu certifikované 

osoby povinné k dani by měl vycházet z 

kritérií harmonizovaných na úrovni Unie a 

certifikace udělená jedním členským 

státem by tak měla platit v celé Unii. 

(9) Přístup ke statusu certifikované 

osoby povinné k dani by měl vycházet 

z kritérií harmonizovaných na úrovni Unie 

a certifikace udělená jedním členským 

státem by tak měla platit v celé Unii. 

Komise by navíc měla poskytnout 

podrobná, přesto však snadno použitelná 

nařízení a pokyny, které zlepší společné 

porozumění harmonizaci a správní 

spolupráci navzdory zatížení orgánů a 

zajistí mezi členskými státy 

interoperabilitu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Přístup ke statusu certifikované 

osoby povinné k dani by měl vycházet z 

kritérií harmonizovaných na úrovni Unie a 

certifikace udělená jedním členským 

státem by tak měla platit v celé Unii. 

(9) Přístup ke statusu certifikované 

osoby povinné k dani by měl vycházet 

z kritérií harmonizovaných na úrovni Unie 

a certifikace udělená jedním členským 

státem by tak měla platit v celé Unii. 

Komise by měla předložit prováděcí 

nařízení a pokyny, které by měly být v 

zájmu omezení administrativní zátěže úzce 

sladěny s kritérii oprávněného 

hospodářského subjektu podle celního 

kodexu EU. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  47 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Přístup ke statusu certifikované 

osoby povinné k dani by měl vycházet z 

kritérií harmonizovaných na úrovni Unie a 

certifikace udělená jedním členským 

státem by tak měla platit v celé Unii. 

(9) Přístup ke statusu certifikované 

osoby povinné k dani by měl vycházet 

z kritérií harmonizovaných na úrovni Unie 

a certifikace udělená jedním členským 

státem by tak měla platit v celé Unii. 

Komise by měla mít za úkol předložit další 

pokyny a ověřit, zda členské státy tato 

harmonizovaná kritéria řádně uplatňují v 

celé Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Přístup ke statusu certifikované 

osoby povinné k dani by měl vycházet z 

kritérií harmonizovaných na úrovni Unie a 

certifikace udělená jedním členským 

státem by tak měla platit v celé Unii. 

(9) Přístup ke statusu certifikované 

osoby povinné k dani by měl vycházet z 

jasně vymezených kritérií, která zajistí 

široký přístup pro podniky včetně malých 

a středních podniků. Tato kritéria by měla 

být harmonizována na úrovni Unie, 

a certifikace udělená jedním členským 

státem by tak měla platit v celé Unii. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Se zvláštním zřetelem k vyšším 

nákladům na dodržování předpisů pro 

malé a střední podniky by měla Komise 

předložit zjednodušené administrativní 

postupy, pomocí kterých budou moci 

získat malé a střední podniky status 

certifikované osoby povinné k dani. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Informace o tom, zda je daný 

hospodářský subjekt certifikovanou 

osobou povinnou k dani, by měla být 

přístupná prostřednictvím systému VIES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Některým osobám povinným k 

dani, na něž se vztahuje zvláštní režim 

vedoucí k jejich vyloučení z obecných 

pravidel DPH nebo které vykonávají 

hospodářskou činnost jen příležitostně, by 

vzhledem k tomuto zvláštnímu režimu 

nebo k této příležitostné činnosti status 

certifikované osoby povinné k dani 

udělován být neměl. Jinak by mohlo být 

narušeno řádné provádění navrhovaných 

(10) Některým osobám povinným 

k dani, na něž se vztahuje zvláštní režim 

vedoucí k jejich vyloučení z obecných 

pravidel DPH nebo které vykonávají 

hospodářskou činnost jen příležitostně, by 

vzhledem k tomuto zvláštnímu režimu 

nebo k této příležitostné činnosti status 

certifikované osoby povinné k dani 

udělován být neměl. Jinak by mohlo být 

narušeno řádné provádění navrhovaných 
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změn. změn. Dále je třeba věnovat zvláštní 

pozornost zajištění toho, aby nebyly malé 

podniky, pokud jde o získání statusu 

certifikované soby povinné k dani, 

konkurenčně znevýhodněny oproti velkým 

podnikům. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Režim konsignačního skladu 

označuje situaci, kdy v době přepravy 

zboží do jiného členského státu dodavatel 

již zná totožnost pořizovatele zboží, jemuž 

bude zboží dodáno v pozdější fázi po 

ukončení přepravy zboží v členském státě 

určení. Za současného stavu zde vzniká 

domnělé dodání (v členském státě zahájení 

přepravy zboží) a domnělé pořízení uvnitř 

Společenství (v členském státě ukončení 

přepravy zboží), po kterých následuje 

„domácí“ dodání v členském státě 

ukončení přepravy zboží, v němž musí být 

navíc dodavatel identifikován pro účely 

DPH. Aby se tomu zabránilo, měla by se 

tato plnění v případech, kdy probíhají mezi 

dvěma certifikovanými osobami 

povinnými k dani, za určitých podmínek 

považovat za vytvářející jediné dodání 

osvobozené od daně v členském státě 

zahájení přepravy a jediné pořízení uvnitř 

Společenství v členském státě ukončení 

přepravy. 

(11) Režim konsignačního skladu 

označuje situaci, kdy v době přepravy 

zboží do jiného členského státu dodavatel 

již zná totožnost pořizovatele zboží, jemuž 

bude zboží dodáno v pozdější fázi po 

ukončení přepravy zboží v členském státě 

určení. Za současného stavu zde vzniká 

domnělé dodání (v členském státě zahájení 

přepravy zboží) a domnělé pořízení uvnitř 

Společenství (v členském státě ukončení 

přepravy zboží), po kterých následuje 

„domácí“ dodání v členském státě 

ukončení přepravy zboží, v němž musí být 

navíc dodavatel identifikován pro účely 

DPH. Aby se tomu zabránilo, měla by se 

tato plnění v případech, kdy probíhají mezi 

dvěma osobami povinnými k dani, za 

určitých podmínek považovat za 

vytvářející jediné dodání osvobozené od 

daně v členském státě zahájení přepravy 

a jediné pořízení uvnitř Společenství 

v členském státě ukončení přepravy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Navržené rychlé opravy, které by mohly přinést značnou úlevu, pokud jde o administrativní 

zátěž, by se neměly omezovat na certifikované osoby povinné k dani. 
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Pozměňovací návrh  53 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Protože cílů této směrnice – lepšího 

fungování pravidel DPH v kontextu 

přeshraničního mezipodnikového obchodu 

a vymezení zásad konečného systému 

DPH – nemohou uspokojivě dosáhnout 

členské státy, a lze jich tudíž lépe 

dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy o Evropské Unii. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou v 

uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je k dosažení 

těchto cílů nezbytné. 

(14) Protože cílů této směrnice – lepšího 

fungování pravidel DPH v kontextu 

přeshraničního mezipodnikového obchodu 

– nemohou uspokojivě dosáhnout členské 

státy, a lze jich tudíž lépe dosáhnout na 

úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o Evropské Unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku nepřekračuje tato směrnice rámec 

toho, co je k dosažení těchto cílů nezbytné. 

Or. en 

Odůvodnění 

Abychom zabránili právním komplikacím a zdržení při zavádění těchto rychlých oprav, měli 

bychom se vyvarovat dvoufázového přístupu. V této směrnici je třeba se zaměřit na zlepšení 

činnosti režimu DPH v souvislosti s přeshraničním mezipodnikovým obchodem. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) S ohledem na obecný zájem 

občanů a finanční zájmy Evropské unie je 

v zájmu odhalování všech druhů podvodů 

a jejich prevence zapotřebí, aby se na 

oznamovatele vztahovala účinná právní 

ochrana. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  55 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/11/ES 

Článek 13 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Abychom zabránili právním komplikacím a zdržení při zavádění těchto rychlých oprav, měli 

bychom se vyvarovat dvoufázového přístupu. V této směrnici je třeba se zaměřit na zlepšení 

činnosti režimu DPH v souvislosti s přeshraničním mezipodnikovým obchodem. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jakákoli osoba povinná k dani, která má 

sídlo ekonomické činnosti nebo stálou 

provozovnu na území Společenství nebo 

má v případě neexistence takového sídla 

či provozovny na území Společenství 

bydliště nebo místo, kde se obvykle 

zdržuje, a která v průběhu své ekonomické 

činnosti uskuteční nebo hodlá uskutečnit 

kterékoli z plnění uvedených v článcích 

17a, 20 a 21 nebo plnění podle podmínek 

uvedených v článku 138, může požádat 

správce daně o status certifikované osoby 

povinné k dani. 

Jakákoli osoba povinná k dani, která má 

sídlo ekonomické činnosti nebo stálou 

provozovnu na území Společenství a která 

v průběhu své ekonomické činnosti 

uskuteční nebo hodlá uskutečnit kterékoli 

z plnění uvedených v článcích 17a, 20 a 21 

nebo plnění podle podmínek uvedených 

v článku 138, může požádat správce daně 

o status certifikované osoby povinné 

k dani. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  57 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jakákoli osoba povinná k dani, která má 

sídlo ekonomické činnosti nebo stálou 

provozovnu na území Společenství nebo 

má v případě neexistence takového sídla či 

provozovny na území Společenství bydliště 

nebo místo, kde se obvykle zdržuje, a která 

v průběhu své ekonomické činnosti 

uskuteční nebo hodlá uskutečnit kterékoli z 

plnění uvedených v článcích 17a, 20 a 21 

nebo plnění podle podmínek uvedených v 

článku 138, může požádat správce daně o 

status certifikované osoby povinné k dani. 

Jakákoli osoba povinná k dani, která má 

sídlo ekonomické činnosti nebo stálou 

provozovnu na území Společenství nebo 

má v případě neexistence takového sídla či 

provozovny na území Společenství bydliště 

nebo místo, kde se obvykle zdržuje, a která 

v průběhu své ekonomické činnosti 

uskuteční nebo hodlá uskutečnit kterékoli 

z plnění uvedených v článcích 17a, 20 a 21 

nebo plnění podle podmínek uvedených 

v článcích 138 a 138a, může požádat 

správce daně o status certifikované osoby 

povinné k dani. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) žadatel se nedopustil žádného 

závažného nebo opakovaného porušení 

daňových pravidel ani celních předpisů a 

nemá žádný záznam, pokud jde o závažné 

trestné činy související s jeho ekonomickou 

činností; 

a) žadatel se v posledních 10 letech 

nedopustil žádného závažného nebo 

opakovaného porušení daňových pravidel 

ani celních předpisů a nemá žádný záznam, 

pokud jde o závažné trestné činy 

související s jeho ekonomickou činností, 

bez ohledu na to, zda k takové činnosti 

došlo v Unii, nebo jinde; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  59 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) žadatel se nedopustil žádného 

závažného nebo opakovaného porušení 

daňových pravidel ani celních předpisů a 

nemá žádný záznam, pokud jde o závažné 

trestné činy související s jeho ekonomickou 

činností; 

a) žadatel se nedopustil žádného 

závažného nebo opakovaného porušení 

daňových pravidel ani celních předpisů, 

daňová správa mu nevyměřila žádný 

závažný opravný daňový výměr a nemá 

žádný záznam, pokud jde o závažné trestné 

činy související s jeho ekonomickou 

činností; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) žadatel nemá záznam, pokud jde 

o závažné trestné činy související s jeho 

ekonomickou činností, jako je například, 

kromě jiného: 

 i) praní peněz; 

 ii) úpadkový nebo insolvenční podvod; 

 iii) pojistný podvod; 

 iv) úplatkářství nebo korupce; 

 v) účast na zločinném spolčení; 

 vi) porušení článků 101 a 102 Smlouvy; 

 vii) přímé nebo nepřímé zapojení do 

teroristické činnosti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) žadatel nemá záznam, pokud jde 

o závažné trestné činy související s jeho 

ekonomickou činností, jako je například, 

kromě jiného: 

 i) praní peněz; 

 ii) vyhýbání se daňovým povinnostem; 

 iii) špatné řízení finančních prostředků a 

programů Unie; 

 iv) úpadkový (insolvenční) podvod; 

 v) vyhýbání se daňovým povinnostem; 

 vi) úplatkářství a korupce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) žadatel je skutečným majitelem 

účtu u finanční instituce, která má sídlo v 

Unii. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  63 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V zájmu zajištění 

harmonizovaného výkladu při udílení 

statusu certifikované osoby povinné k 

dani přijme Komise prostřednictvím 

prováděcího aktu další pokyny pro členské 

státy týkající se hodnocení těchto kritérií, 

které bude platit v celé Unii. První 

prováděcí akt přijme nejpozději jeden 

měsíc po vstupu této směrnice v platnost. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komise zveřejní prováděcí nařízení 

a pokyny v úzké souvislosti s prováděcími 

nařízeními a pokyny pro oprávněné 

hospodářské subjekty pro celní účely. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Kritéria stanovená v odstavci 2 

používají společně všechny členské státy 

na základě jasných pravidel a postupů 

přesně definovaných v prováděcím 

nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) osoby povinné k dani, které nemají 

nebo již nemají platné DIČ; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 3 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Osobám povinným k dani uvedeným v 

písmenech a) až d) může však být udělen 

status certifikované osoby povinné k dani 

pro účely jiných ekonomických činností, 

které vykonávají. 

Osobám povinným k dani uvedeným v 

písmenech a) až d) může však být udělen 

status certifikované osoby povinné k dani 

pro účely jiných ekonomických činností, 

které vykonávají, a to pod nezbytnou 

podmínkou, že výsledky těchto činností 

nezasahují do činností, které daným 

osobám povinným k dani znemožňují, aby 

jim byl v prvé řadě udělen status 

certifikované osoby povinné k dani. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 4 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Osoba povinná k dani, která žádá o status 

certifikované osoby povinné k dani, dodá 

všechny informace vyžadované správcem 

daně k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí. 

Osoba povinná k dani, která žádá o status 

certifikované osoby povinné k dani, dodá 

všechny informace vyžadované správcem 

daně k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí. 

Pro malé a střední podniky stanoví 

Komise zjednodušené administrativní 

postupy pro získání statusu certifikované 

osoby povinné k dani. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) správce daně členského státu, kde 

má žadatel sídlo ekonomické činnosti; 

a) správce daně členského státu, kde 

má žadatel sídlo ekonomické činnosti; pro 

digitální podniky správce daně členského 

státu, v němž žadatel významnou měrou 

digitálně působí, byť v něm není fyzicky 

přítomen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) správce daně členského státu, kde 

má žadatel bydliště nebo místo, kde se 

obvykle zdržuje, nemá-li ani sídlo 

ekonomické činnosti, ani stálou 

provozovnu. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Arndt Kohn, Jeppe Kofod, Peter Simon 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. V případě udělení statusu 

certifikované osoby povinné k dani, se tato 

informace zpřístupňuje prostřednictvím 

systému VIES. Změny tohoto statusu se v 

systému neprodleně zaznamenávají. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Byla-li žádost zamítnuta, oznámí 

správce daně žadateli spolu s rozhodnutím 

5. Byla-li žádost zamítnuta, oznámí 

správce daně žadateli spolu s rozhodnutím 
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také důvody zamítnutí. Členské státy 

zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání 

proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti. 

také důvody zamítnutí. Členské státy 

zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání 

proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti. 

Členské státy informují ostatní členské 

státy o zamítavém rozhodnutí a důvodech 

k tomuto rozhodnutí prostřednictvím 

svých správců daně. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Byla-li žádost zamítnuta, oznámí 

správce daně žadateli spolu s rozhodnutím 

také důvody zamítnutí. Členské státy 

zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání 

proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti. 

5. Byla-li žádost zamítnuta, oznámí 

správce daně žadateli spolu s rozhodnutím 

také důvody zamítnutí. Členské státy 

zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání 

proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti. 

Odvolací řízení musí být zahájeno do 12 

týdnů od oznámení rozhodnutí žadateli. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Osoba povinná k dani, jíž byl 

udělen status certifikované osoby povinné 

k dani, oznámí správci daně bez prodlení 

jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění 

rozhodnutí, které mohou narušit nebo 

ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce 

6. Osoba povinná k dani, jíž byl 

udělen status certifikované osoby povinné 

k dani, oznámí správci daně bez prodlení 

jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění 

rozhodnutí, které mohou narušit nebo 

ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce 
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daně tento daňový status odebere, pokud 

již nejsou splněna kritéria stanovená v 

odstavci 2. 

daně tento daňový status odebere, pokud 

již nejsou splněna kritéria stanovená v 

odstavci 2. Správce daně členského státu, 

který udělil status certifikované osoby 

povinné k dani, toto rozhodnutí 

přezkoumává alespoň jednou za dva roky, 

aby se ujistil, že podmínky jsou stále 

splněny. Pokud osoba povinná k dani 

neinformovala správce daně o jakékoli 

skutečnosti, která může ovlivnit status 

certifikované osoby povinné k dani, 

vztahují se na ni přiměřené, účinné a 

odrazující sankce, a to včetně ztráty 

statusu certifikované osoby povinné k 

dani. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Osoba povinná k dani, jíž byl 

udělen status certifikované osoby povinné 

k dani, oznámí správci daně bez prodlení 

jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění 

rozhodnutí, které mohou narušit nebo 

ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce 

daně tento daňový status odebere, pokud 

již nejsou splněna kritéria stanovená v 

odstavci 2. 

6. Osoba povinná k dani, jíž byl 

udělen status certifikované osoby povinné 

k dani, oznámí správci daně ve lhůtě 

stanovené příslušným členským státem 
jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění 

rozhodnutí, které mohou narušit nebo 

ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce 

daně si vyhrazuje právo uplatnit přísné 

postupy v případě nesplnění povinnosti a 

jakýmkoli zatajováním těchto skutečností. 

Správce daně tento daňový status odebere, 

pokud již nejsou splněna kritéria stanovená 

v odstavci 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Ivana Maletić 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 13 a – odst. 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 7a. Postupy týkající se zamítnutých 

žádostí, změn situace osob povinných k 

dani, odvolacích řízení a opětovných 

žádostí o status certifikované osoby 

povinné dani jsou definovány v 

prováděcím nařízení a uplatňují se 

jednotně ve všech členských státech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 17 a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za dodání zboží za úplatu se 

nepovažuje situace, kdy certifikovaná 

osoba povinná k dani přemístí zboží 

náležející k jejímu obchodnímu majetku do 

jiného členského státu v režimu 

konsignačního skladu. 

1. Za dodání zboží za úplatu se 

nepovažuje situace, kdy osoba povinná 

k dani přemístí zboží náležející k jejímu 

obchodnímu majetku do jiného členského 

státu v režimu konsignačního skladu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Navržené rychlé opravy, které by mohly přinést značnou úlevu, pokud jde o administrativní 

zátěž, by se neměly omezovat na certifikované osoby povinné k dani. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 



PE622.095v01-00 28/37 AM\1153101CS.docx 

CS 

Čl. 17 a – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zboží je odesláno nebo přepraveno 

certifikovanou osobou povinnou k dani 

nebo třetí osobou jménem této 

certifikované osoby povinné k dani do 

jiného členského státu za účelem jeho 

dodání v tomto státě jiné certifikované 

osobě povinné k dani v pozdější fázi po 

ukončení přepravy; 

a) zboží je odesláno nebo přepraveno 

osobou povinnou k dani nebo třetí osobou 

jménem této osoby povinné k dani do 

jiného členského státu za účelem jeho 

dodání v tomto státě jiné osobě povinné 

k dani v pozdější fázi po ukončení 

přepravy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 17 a – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) certifikovaná osoba povinná k dani, 

která odesílá nebo přepravuje zboží, není 

usazena v členském státě, kam je zboží 

odesláno nebo přepraveno; 

b) osoba povinná k dani, která odesílá 

nebo přepravuje zboží, není usazena v 

členském státě, kam je zboží odesláno nebo 

přepraveno; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 17 a – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) certifikovaná osoba povinná k dani, 

jíž je zboží dodáváno, je v členském státě, 

kam se zboží přepravuje nebo odesílá, 

identifikována pro účely DPH a její 

totožnost i její identifikační číslo pro účely 

c) osoba povinná k dani, jíž je zboží 

dodáváno, je v členském státě, kam se 

zboží přepravuje nebo odesílá, 

identifikována pro účely DPH a její 

totožnost i její identifikační číslo pro účely 
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DPH přidělené tímto členským státem jsou 

v době zahájení odeslání nebo přepravy 

zboží známy certifikované osobě povinné 

k dani uvedené v písmeni b); 

DPH přidělené tímto členským státem jsou 

v době zahájení odeslání nebo přepravy 

zboží známy osobě povinné k dani uvedené 

v písmeni b); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 17 a – odst. 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) certifikovaná osoba povinná k dani, 

která zboží odesílá nebo přepravuje, 

zaznamenala odeslání nebo přepravu do 

rejstříku podle čl. 243 odst. 3 a v 

souhrnném hlášení stanoveném článkem 

262 uvedla totožnost certifikované osoby 

povinné k dani, která zboží pořizuje, spolu 

s identifikačním číslem pro účely DPH 

přiděleným této osobě členským státem, 

kam se zboží odesílá nebo přepravuje. 

d) osoba povinná k dani, která zboží 

odesílá nebo přepravuje, zaznamenala 

odeslání nebo přepravu do rejstříku podle 

čl. 243 odst. 3 a v souhrnném hlášení 

stanoveném článkem 262 uvedla totožnost 

osoby povinné k dani, která zboží pořizuje, 

spolu s identifikačním číslem pro účely 

DPH přiděleným této osobě členským 

státem, kam se zboží odesílá nebo 

přepravuje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 17 a – odst. 3 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jsou-li splněny podmínky 

stanovené v odstavci 2, platí v době 

převodu práva nakládat se zbožím na 

certifikovanou osobu povinnou k dani 

podle písmene c) uvedeného odstavce 

následující pravidla: 

3. Jsou-li splněny podmínky 

stanovené v odstavci 2, platí v době 

převodu práva nakládat se zbožím 

na osobu povinnou k dani podle písmene c) 

uvedeného odstavce následující pravidla: 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 17 a – odst. 3 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) má se za to, že dodání zboží 

osvobozené od DPH v souladu s čl. 138 

odst. 1 bylo provedeno certifikovanou 

osobou povinnou k dani, která zboží 

odeslala nebo přepravila, ať už sama, nebo 

svým jménem prostřednictvím třetí osoby, 

v členském státě, odkud bylo zboží 

odesláno nebo přepraveno; 

a) má se za to, že dodání zboží 

osvobozené od DPH v souladu s čl. 138 

odst. 1 bylo provedeno osobou povinnou 

k dani, která zboží odeslala nebo 

přepravila, ať už sama, nebo svým jménem 

prostřednictvím třetí osoby, v členském 

státě, odkud bylo zboží odesláno nebo 

přepraveno; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 17 a – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) má se za to, že pořízení zboží uvnitř 

Společenství bylo provedeno 

certifikovanou osobou povinnou k dani, jíž 

se zboží dodává, v členském státě, kam 

bylo zboží odesláno nebo přepraveno. 

b) má se za to, že pořízení zboží uvnitř 

Společenství bylo provedeno osobou 

povinnou k dani, jíž se zboží dodává, v 

členském státě, kam bylo zboží odesláno 

nebo přepraveno.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Othmar Karas 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 135 – odst. 1 – písm. m a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V čl. 135 odst. 1 se přidává 

písmeno m), které zní: 

 m) služby poskytované skupinou osob 

povinných k dani členům skupiny, jsou-li 

splněny tyto podmínky: 

 (i) skupina samotná a všichni její členové 

jsou usazeni nebo mají bydliště na území 

Společenství; 

 skupina vykonává samostatnou činnost a 

vůči svým členům vystupuje jako nezávislý 

organizační subjekt; 

 (iii) členové skupiny vykonávají převážně 

bankovní nebo pojišťovací činnosti nebo 

činnosti související s penzijními fondy 

podle čl. 135 odst. 1 písm. a) až g); 

 (iv) ostatní služby poskytované skupinou 

jsou důležité, aby členové skupiny mohli 

poskytovat služby, jež jsou osvobozeny od 

daně podle čl. 135 odst. 1 písm. a) až g); 

 (v) pokud jsou ostatní služby vykonávány 

mezi členy, jsou důležité i tyto služby k 

tomu, aby mohli poskytovat služby, jež 

jsou osvobozeny od daně podle čl. 135 

odst. 1 písm. a) až g); 

 (vi) skupina od svých členů požaduje 

pouze přesnou úhradu jejich podílu na 

společných výdajích. 

Or. de 

Odůvodnění 

Einige Mitgliedstaaten haben im Sinne von Artikel 132 Absatz 1 dieser Richtlinie 

Steuerbefreiungen auch für Zusammenschlüsse bei Banken und Versicherungen vorgesehen. 

Dieser Abänderungsantrag sieht vor, dass diese Richtlinie nicht im Widerspruch zu 

derartigen bestehenden Mehrwertsteuerbefreiungen steht, damit es insbesondere für kleineren 

Banken und Versicherungsunternehmen zu keiner unverhältnismäßigen Erhöhung der 

Steuerpflicht kommt, was sich wiederum in teureren Bank- und Versicherungsleistungen für 

Kunden niederschlagen könnte. Zudem sind die geschaffenen Zusammenschlüsse 

insbesondere für eine Bündelung von Dienstleistungen im Bereich von 

Informationstechnologie und Reporting betriebswirtschaftlich sinnvoll. 



PE622.095v01-00 32/37 AM\1153101CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  86 

Arndt Kohn, Peter Simon, Jeppe Kofod 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 138 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) osoba povinná k dani nebo 

právnická osoba nepovinná k dani, pro niž 

se dodání uskutečňuje, je identifikována 

pro účely DPH v jiném členském státě, než 

je členský stát zahájení odeslání nebo 

přepravy zboží; 

b) osoba povinná k dani nebo 

právnická osoba nepovinná k dani, pro niž 

se dodání uskutečňuje, je identifikována 

pro účely DPH v jiném členském státě, než 

je členský stát zahájení odeslání nebo 

přepravy zboží, a disponuje identifikačním 

číslem pro účely DPH přístupným 

prostřednictvím systému VIES; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 243 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každá certifikovaná osoba povinná k dani, 

která přemísťuje zboží v režimu 

konsignačního skladu uvedeném v článku 

17a, vede rejstřík obsahující následující 

údaje: 

Každá osoba povinná k dani, která 

přemísťuje zboží v režimu konsignačního 

skladu uvedeném v článku 17a, vede 

rejstřík obsahující následující údaje: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 2006/112/ES 
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Čl. 243 – odst. 3 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každá certifikovaná osoba povinná k dani, 

které je dodáváno zboží v režimu 

konsignačního skladu uvedeném v článku 

17a, vede rejstřík tohoto zboží. 

Každá osoba povinná k dani, které je 

dodáváno zboží v režimu konsignačního 

skladu uvedeném v článku 17a, vede 

rejstřík tohoto zboží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Sander Loones 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 2006/112/ES 

Čl. 262 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Kromě informací uvedených v 

odstavci 1 uvede každá certifikovaná 

osoba povinná k dani totožnost 

certifikovaných osob povinných k dani, 

jimž je určeno zboží, jež se odesílá nebo 

přepravuje v režimu konsignačního 

skladu v souladu s podmínkami 

stanovenými v článku 17a. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Ivana Maletić 

 

Návrh směrnice 

c 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Směrnice 2006/112/ES 

Hlava XIV – kapitola 2 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) V hlavě XIV se vkládá nová 

kapitola, která zní: 

 „Kapitola 2a 

 Mechanismus řešení sporů týkajících se 
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DPH 

 Článek 398a 

 1.Mechanismus řešení sporů týkajících se 

DPH je zřízen jako internetová platforma 

pro urovnávání sporů týkajících se DPH s 

cílem umožnit členským státům vyřešit 

spory v případech, kdy postupy k dosažení 

vzájemné dohody nepřinášejí 

výsledky.Mechanismus řešení sporů 

týkajících se DPH zahrnuje metody 

zmírnění nastalých sporů a postupy 

zaměřené na jejich řešení. 

 2.Platforma pro urovnávání sporů 

týkajících se DPH je uživatelsky vstřícná a 

snadno přístupná a má stanoveny 

integrované lhůty pro řešení stížností. 

 3. Radu mechanismu řešení sporů o DPH 

tvoří příslušné orgány členských států.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 9 – bod 9 

Směrnice 2006/112/ES 

 Články 403 a 404 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9) Články 403 a 404 se zrušují. 9 Článek 403 se zrušuje. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  92 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 9 – bod 9 a (nový) 

Směrnice 2006/112/ES 

Článek 404 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 
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Tous les quatre ans à partir de l'adoption 

de la présente directive, la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil, sur la base des informations 

obtenues des États membres, un rapport 

sur le fonctionnement du système 

commun de TVA dans les États membres, 

et, en particulier, le fonctionnement du 

régime transitoire de taxation des 

échanges entre les États membres, 

accompagné, le cas échéant, de 

propositions sur le régime définitif. 

„Článek 404 se nahrazuje tímto: 

 Rok po vstupu v platnost této směrnice a 

poté každé tři roky předloží Komise 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

režimu osvobození od daně při dovozu ze 

třetích zemí a jeho slučitelnosti s právním 

rámcem EU a také zprávu o spolupráci s 

příslušnými orgány třetích zemí, zejména 

pokud jde o boj proti podvodům. Dva roky 

po vstupu této směrnice v platnost a poté 

každé tři roky předloží Komise zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě o 

vnitrostátních postupech s ohledem na 

správní a trestní sankce vůči všem 

právnickým a fyzickým osobám 

shledaným vinnými z podvodu s DPH. 

Komise ve spolupráci s vnitrostátními a 

evropskými příslušnými orgány k této 

zprávě v náležitých případech připojí 

doporučení ohledně zajištění minimální 

míry harmonizace.“ 

Or. fr 

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=23009&locale=en#st

v!lCnt=1&langISO0=fr&crCnt=1&crID0=4338) 

 

Pozměňovací návrh  93 

Thierry Cornillet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 9 – bod 9 b (nový) 

Směrnice 2006/112/ES 

Článek 404 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9b. Vkládá se článek 404a, který zní: 
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 Každý členský stát musí každé tři roky 

předložit Komisi hodnotící zprávu o 

účinnosti systému dohledu nad podvody s 

DPH, načež Komise předá tuto zprávu 

Europolu a úřadu OLAF. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  94 

Tom Vandenkendelaere 

 

Návrh směrnice 

Článek 1 a (nový) 

Nařízení (EU) č. 904/2010 

Čl. 31 – odst. 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 Článek 1 a (nový) 

 V článku 31 nařízení Rady (EU) č. 

904/2010 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

1. The competent authorities of each 

Member State shall ensure that persons 

involved in the intra-Community supply of 

goods or of services and non-established 

taxable persons supplying 

telecommunication services, broadcasting 

services and electronically supplied 

services, in particular those referred to in 

Annex II to Directive 2006/112/EC, are 

allowed to obtain, for the purposes of 

such transactions, confirmation by 

electronic means of the validity of the 

VAT identification number of any 

specified person as well as the associated 

name and address. This information shall 

correspond to the data referred to in 

Article 17. 

„1. Příslušné orgány každého členského 

státu zajistí, aby osobám podílejícím se na 

dodání zboží nebo poskytnutí služby uvnitř 

Společenství a neusazeným osobám 

povinným k dani poskytujícím 

telekomunikační služby, služby 

rozhlasového a televizního vysílání nebo 

elektronicky poskytované služby, zejména 

služby uvedené v příloze II směrnice 

2006/112/ES, bylo umožněno získat pro 

potřeby těchto plnění elektronickými 

prostředky potvrzení o platnosti 

identifikačního čísla pro účely DPH 

jakékoli blíže určené osoby, jakož 

i odpovídajícího jména a adresy. Tyto 

informace musí odpovídat údajům podle 

článku 17 tohoto nařízení. Systém výměny 

informací o DPH (VIES) zahrnuje 

informace o tom, zda má osoba povinná k 

dani status certifikované osoby povinné k 

dani.“ 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0904&rid=1) 
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Pozměňovací návrh  95 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Každé tři roky od přijetí této 

směrnice předloží Komise na základě 

informací získaných od členských států 

zprávu Evropskému parlamentu a Radě o 

uplatňování kritérií pro definování 

certifikované osoby povinné k dani v 

členských státech, a zejména o dopadu, 

který to může mít na boj proti podvodům s 

DPH. Tato zpráva je v případě potřeby 

doplněna o návrh legislativního aktu. 

Or. en 

 


