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Pozmeňujúci návrh 1
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na články 113 a 115 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej 
len „ZFEÚ“),

— so zreteľom na článok 113 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len 
„ZFEÚ“),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Citácia 30 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na osobitnú správu 
Európskeho dvora audítorov č. 12/2019: 
Elektronický obchod: mnoho výziev pri 
výbere DPH a ciel zostáva vyriešiť,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže Rada v roku 1977 prijala 
šiestu smernicu, ktorej cieľom je dosiahnuť 
jednotný základ, na ktorý by sa mali 
uplatňovať harmonizované sadzby; keďže 
členské štáty sa rozhodli prejsť 
prechodným obdobím, ktoré sa 
medzičasom predĺžilo;

A. keďže Rada v roku 1977 prijala 
šiestu smernicu, ktorej cieľom je dosiahnuť 
jednotný základ, na ktorý by sa mali 
uplatňovať harmonizované sadzby; keďže 
v tom čase členské štáty už prijali systém 
dane z pridanej hodnoty v súlade s prvou 
a druhou smernicou Rady z 11. apríla 
1967 o zosúladení právnych predpisov 
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členských štátov týkajúcich sa daní z 
obratu; keďže členské štáty sa rozhodli 
prejsť prechodným obdobím, ktoré sa 
medzičasom predĺžilo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže smernicou o DPH18 sa v 
záujme objasnenia prepracováva a zrušuje 
šiesta smernica; keďže sa v nej stanovuje, 
že prechodné pravidlá budú nahradené 
konečným systémom založeným na 
zdaňovaní v členskom štáte pôvodu; keďže 
prechodný systém je komplexný, neúplný a 
štrukturálne zraniteľný voči podvodom;

B. keďže smernicou o DPH18 sa v 
záujme objasnenia prepracováva a zrušuje 
šiesta smernica; keďže sa v nej stanovuje, 
že prechodné pravidlá budú nahradené 
konečným systémom založeným na 
zdaňovaní v členskom štáte pôvodu; keďže 
prechodný systém je komplexný, neúplný a 
zraniteľný voči podvodom;

_________________ _________________
18 Smernica Rady 2006/112/ES 
z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 
11.12.2006, s. 1).

18 Smernica Rady 2006/112/ES 
z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 
11.12.2006, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže výber daní je primárne 
zodpovednosťou každého členského štátu;

Or. en



AM\1240494SK.docx 5/82 PE697.828v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 6
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v roku 2013 sa začalo 
podstatné preskúmanie na základe 
konečného systému založeného na zásade 
miesta určenia, vďaka ktorému je menej 
zraniteľný voči podvodom19;

C. keďže v roku 2013 sa začalo 
podstatné preskúmanie na základe 
konečného systému založeného na zásade 
miesta určenia, vďaka ktorému je menej 
zraniteľný voči podvodom19; keďže zásada 
krajiny určenia znamená, že DPH sa 
vyberá od členského štátu konečnej 
spotreby, čo musí viesť k daňovej 
neutralite;

_________________ _________________
19 Ako sa to opisuje v akčnom pláne EÚ zo 
7. apríla 2016.

19 Ako sa to opisuje v akčnom pláne EÚ zo 
7. apríla 2016.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže treba vziať do úvahy návrh 
smernice prijatej 25. mája 2018, ktorou sa 
zavádzajú podrobné opatrenia pre konečný 
systém DPH pre obchod s tovarom medzi 
podnikmi v rámci EÚ a ukončuje sa 
„prechodný“ systém; keďže 12. februára 
2019 prijal svoju pozíciu; keďže Rada sa 
zatiaľ nedohodla na svojej pozícii;

D. keďže treba vziať do úvahy návrh 
smernice prijatej 25. mája 2018, ktorou sa 
zavádzajú podrobné opatrenia pre konečný 
systém DPH pre obchod s tovarom medzi 
podnikmi v rámci EÚ a ukončuje sa 
„prechodný“ systém; keďže 12. februára 
2019 prijal svoju pozíciu; keďže Rada sa 
zatiaľ nedohodla na svojej pozícii; keďže 
toto blokovanie rozhodnutia spôsobuje 
oneskorenie dôležitých rozhodnutí o 
prispôsobení DPH výzvam, ktorým čelíme 
v rámci obnovy európskeho hospodárstva; 
a keďže chýbajúce opatrenia vedú k 
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zachovaniu medzier, ktoré umožňujú 
zvyšovanie výpadku príjmov z DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rozdiel v DPH v EÚ klesol z 
20 % v roku 2009 na 10 % v roku 2019; 
keďže v dôsledku pandémie a jej sociálno-
ekonomických účinkov bol tento trend v 
roku 2020 obrátený; keďže strata sa 
odhaduje na 164 miliárd EUR, pričom 
tretina z nich sa dostane do rúk 
podvodníkov a sietí organizovanej trestnej 
činnosti;

E. keďže výpadok príjmov z DPH v 
EÚ klesol z 20 % v roku 2009 na 10 % v 
roku 2019, podľa rýchlych odhadov, z 
ktorých vyplýva, že tento výpadok by 
mohol klesnúť pod 130 miliárd EUR; 
keďže v dôsledku pandémie a jej sociálno-
ekonomických účinkov bol tento trend v 
roku 2020 obrátený; keďže strata sa 
odhaduje na 164 miliárd EUR, pričom 
tretina z nich sa dostane do rúk 
podvodníkov a sietí organizovanej trestnej 
činnosti; keďže tieto straty môžu 
predstavovať výpadok príjmov z DPH vo 
výške 13,7 %; keďže tento scenár si 
vyžaduje strategické možnosti politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže podľa záverečnej správy z 
roku 2020 predloženej v súvislosti so 
štúdiou a správami o výpadku príjmov z 
DPH v 28 členských štátoch EÚ, ktorá 
bola vypracovaná pre Komisiu, sa 
výpadky príjmov z DPH v členských 
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štátoch pohybovali v rozmedzí od menej 
než 1 % vo Švédsku a v Chorvátsku po 
33 % v Rumunsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže táto strata je škodlivá pre 
rozpočet EÚ (DPH je druhým vlastným 
zdrojom EÚ) pre vnútroštátne rozpočty, 
podniky aj európskych občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže cieľom programu Fiscalis 
na roky 2021 – 2027 s rozpočtom 269 
miliónov EUR je bojovať proti daňovej 
nespravodlivosti tým, že vnútroštátnym 
daňovým orgánom pomôže lepšie 
spolupracovať v boji proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom a 
agresívnemu daňovému plánovaniu; 
keďže predchádzajúci program priniesol 
EÚ príjmy vo výške 591 miliónov EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
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Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže Parlament v plnej miere 
rešpektuje zásadu národnej daňovej 
suverenity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže sieť EÚ pozostávajúca z 
odborníkov na boj proti podvodom 
Eurofisc musí byť účinná, posilnená a 
mať k dispozícii dostatočné zdroje na 
vykonávanie spoločných analýz rizík, 
koordináciu vyšetrovaní a spoluprácu s 
Európskym úradom pre boj proti 
podvodom (OLAF), Europolom a 
Európskou prokuratúrou, najmä s cieľom 
vyšetrovať podvody v oblasti DPH; keďže 
systém diferencovaných sadzieb DPH a 
vysoké náklady na dodržiavanie predpisov 
potenciálne zvyšujú podvody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Ec. keďže zdaňovanie je v prvom rade 
v právomoci členských štátov a podlieha 
požiadavke jednomyseľnosti v rámci 
Rady, ako sa uvádza v článku 113 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže treba vziať do úvahy 
stanovisko Dvora audítorov č. 11/2020 k 
novej metóde navrhnutej na zjednodušenie 
výpočtu vlastného zdroja založeného na 
DPH;

F. keďže treba vziať do úvahy 
stanovisko Dvora audítorov č. 11/2020 k 
novej metóde navrhnutej na zjednodušenie 
výpočtu vlastného zdroja založeného na 
DPH; keďže v tomto stanovisku sa 
uvádza, že v návrhu sa „výrazne 
zjednodušuje výpočet vlastného zdroja 
založeného na DPH členských štátov v 
porovnaní so súčasným systémom“, ale 
„zistili sme však riziko, že konečná 
viacročná vážená priemerná sadzba 
nemusí byť reprezentatívna pre všetky 
členské štáty“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže sociálno-hospodárska kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 si od 
vlád vyžiadala značné fiškálne a 
rozpočtové opatrenia; keďže v dôsledku 
sociálno-hospodárskeho vplyvu pandémie 
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budú príjmy z DPH v budúcom roku 
regresívne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže vlastný zdroj založený na 
DPH v roku 2019 predstavoval 11 % 
rozpočtu EÚ v celkovej výške 17,8 
miliardy EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže „akčný plán pre spravodlivé 
a jednoduché zdaňovanie na podporu 
stratégie obnovy“ Komisie je súčasťou 
novej stratégie Európskej únie zameranej 
na zjednodušenie a adaptáciu na 
digitalizáciu hospodárstva a zelenú 
transformáciu zdaňovania a boj proti 
daňovým podvodom a únikom;

G. keďže „akčný plán pre spravodlivé 
a jednoduché zdaňovanie na podporu 
stratégie obnovy“ Komisie je súčasťou 
novej stratégie Európskej únie zameranej 
na zjednodušenie a adaptáciu na 
digitalizáciu hospodárstva a zelenú 
transformáciu zdaňovania a boj proti 
daňovým podvodom a únikom; keďže v 
tomto akčnom pláne sa určujú záležitosti 
týkajúce sa DPH ako priority, pričom sa 
zameriava na boj proti podvodom v oblasti 
DPH a modernizáciu DPH za finančné 
služby pričom sa v ňom zohľadňuje 
digitalizácia hospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže od prijatia smernice o DPH 
sú finančné služby až na niektoré výnimky 
oslobodené od DPH z toho dôvodu, že 
podliehajú iným daniam (napr. daniam z 
poistného);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže DPH ako nepriama daň 
vyberaná všetkými 27 členskými štátmi 
zahŕňa niekoľko odlišných 
vnútroštátnych režimov a keďže od 
všetkých z nich je možné získať osvedčené 
postupy a uplatniť ich v celoeurópskej 
reforme; keďže vnútroštátne príklady by 
sa mali považovať za modely, ktoré treba 
zohľadniť, a Európska komisia musí 
pôsobiť ako platforma na výmenu 
takýchto osvedčených postupov; keďže 
jedným z takýchto dobrých príkladov sú 
zmeny vnútroštátnych právnych predpisov 
vykonané Portugalskom, ktorými sa v 
roku 2013 vytvorili stimuly pre 
spotrebiteľov, aby požadovali faktúry v 
odvetviach, v ktorých je zdaňovanie 
náročné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Alfred Sant, Pedro Marques, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže všeobecný cieľ digitalizácie 
zdaňovania je kľúčom k zabezpečeniu 
transparentnosti, zodpovednosti a 
automatizovaného podávania správ, ktoré 
sú nevyhnutné pre konečný, zjednodušený 
a nadčasový režim DPH; keďže pandémia 
COVID-19 urýchlila rozvoj digitalizácie 
pre všetky transakcie; keďže MSP sú 
stredobodom tohto procesu digitalizácie a 
mali by sa v tejto súvislosti podporovať pri 
získavaní najnovších technológií a know-
how;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže Parlament plne dodržiava 
zásadu národnej daňovej a rozpočtovej 
suverenity; podporuje ambíciu nájsť 
inovatívne riešenia v oblasti daní v súlade 
s novou hospodárskou, sociálnou a 
environmentálnou realitou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že v roku 2019 bola v 
členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba na 71 % celkového 
základu dane; že základ dane pri 
štandardnej sadzbe DPH sa pohyboval od 
97 % (BG) do 47 % (ES); že rozdiel v DPH 
v EÚ je v priemere 10 %, ale medzi 
členskými štátmi sa veľmi líši20; že počet 
znížených sadzieb a výrazne znížených 
sadzieb sa medzi členskými štátmi líši; že 
iba päť členských štátov21 ešte uplatňuje 
výrazne znížené sadzby; že iba Dánsko 
neuplatňuje znížené sadzby;

1. konštatuje, že v roku 2019 bola v 
členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba na 71 % celkového 
základu dane; že základ dane pri 
štandardnej sadzbe DPH sa pohyboval od 
97 % (BG) do 47 % (ES); že výpadok 
príjmov z DPH v EÚ je v priemere 10 %, 
ale medzi členskými štátmi sa veľmi líši20; 
že počet znížených sadzieb a výrazne 
znížených sadzieb sa medzi členskými 
štátmi líši;

_________________ _________________
20 Od 33 % v RO do 1 % v SE a HR. 20 Od 33 % v RO do 1 % v SE a HR.
21 FR, IE, IT, LU a ES do 1. januára 2021.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 24
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta skutočnosť, že celkový trend je 
pozitívny, keďže výpadok príjmov z DPH v 
členských štátoch EÚ klesol z 20 % v roku 
2009 na 10 % v roku 2019, čo naznačuje, 
že podvody v oblasti DPH v EÚ klesajú, a 
preto dochádza k nárastu pomeru príjmov 
z DPH k HDP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Markus Ferber
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Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Európsku komisiu a 
členské štáty, aby analyzovali a vymieňali 
si najlepšie postupy v tých členských 
štátoch, ktorým sa podarí zabrániť 
veľkým výpadkom príjmov z DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v priemere 
k zníženiu štandardnej sadzby v EÚ o 7 %, 
čo by viedlo k zníženiu štandardnej sadzby 
o 13 % na 2 %;

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v priemere 
k zníženiu štandardnej sadzby v EÚ o 7 
percentuálnych bodov, čo by viedlo k 
zníženiu štandardnej sadzby z 13 na 
2 percentuálne body; nabáda členské 
štáty, aby preskúmali výhody, ktoré by 
takáto jednotná znížená štandardná 
sadzba mala pre spravodlivú hospodársku 
súťaž na ich trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 2. berie na vedomie, že z hrubých 
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DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v 
priemere k zníženiu štandardnej sadzby v 
EÚ o 7 %, čo by viedlo k zníženiu 
štandardnej sadzby o 13 % na 2 %;

odhadov vyplýva, že daňová reforma 
neutrálna z hľadiska príjmov by mohla 
okrem zníženia nákladov na dodržiavanie 
predpisov v EÚ27 znížiť štandardnú 
sadzbu DPH v priemere o 7 
percentuálnych bodov; zdôrazňuje, že 
podľa týchto odhadov sa miera zníženia v 
jednotlivých členských štátoch EÚ rôzni 
od 2 do 13 percentuálnych bodov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v priemere 
k zníženiu štandardnej sadzby v EÚ o 7 %, 
čo by viedlo k zníženiu štandardnej sadzby 
o 13 % na 2 %;

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by podľa niektorých 
odhadov mohlo viesť v priemere 
k možnému zníženiu štandardnej sadzby, 
ale nepredstavuje jedinú odpoveď na 
potrebu bojovať proti zložitosti daňového 
systému, ale hrozí sociálny vplyv 
na občanov a spotrebiteľov v podobe 
zvýšenia cien;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v priemere 
k zníženiu štandardnej sadzby v EÚ o 7 %, 

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v priemere 
k zníženiu štandardnej sadzby v EÚ o 7 
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čo by viedlo k zníženiu štandardnej sadzby 
o 13 % na 2 %;

percentuálnych bodov, teda potenciálne 
zníženie sadzby DPH sa pohybuje od 13 
percentuálnych bodov (EL) po 2 
percentuálne body (EE);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v priemere 
k zníženiu štandardnej sadzby v EÚ o 7 %, 
čo by viedlo k zníženiu štandardnej sadzby 
o 13 % na 2 %;

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v priemere 
k zníženiu štandardnej sadzby v EÚ o 7 %; 
konštatuje, že nižšia štandardná sadzba 
DPH by bola prínosom pre spotrebiteľov, 
najmä pre domácnosti s nízkymi 
príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH s jedinou sadzbou a neutrálne z 
hľadiska príjmu by mohlo viesť v 
priemere k zníženiu štandardnej sadzby v 
EÚ o 7 %, čo by viedlo k zníženiu 
štandardnej sadzby o 13 % na 2 %;

2. berie na vedomie, že zjednodušenie 
DPH by mohlo viesť v priemere k zníženiu 
štandardnej sadzby v EÚ o 7 %, čo by 
viedlo k zníženiu štandardnej sadzby o 13 
% na 2 %;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 32
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov;

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov; 
konštatuje však, že znížené sadzby možno 
použiť na dosiahnutie dôležitých cieľov, 
najmä pokiaľ ide o prístup k tovaru 
základnej potreby; chápe, že uplatňovanie 
znížených sadzieb musí viesť k zníženiu 
ceny pre spotrebiteľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov;

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov; 
konštatuje, že namiesto úsilia o zníženie 
sadzieb pre výrobky alebo služby šetrné k 
životnému prostrediu by sa malo zvážiť 
uplatňovanie jednotnej štandardnej 
sadzby DPH s prirážkami pre veľmi 
znečisťujúce výrobky a služby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov;

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb má v 
spoločnosti legitímny účel, najmä pokiaľ 
ide o zníženie regresívnosti systému DPH 
a pomoc pri dosahovaní určitých 
vnútroštátnych politických cieľov, ale 
zároveň prispieva k zložitosti a 
neprehľadnosti daňového systému, zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov a môže 
uľahčovať podvody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov;

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov; 
domnieva sa, že daňová súťaž je hlavným 
mechanizmom, ktorý pomáha členským 
štátom identifikovať a odstraňovať 
medzery a nedostatky, v dôsledku ktorých 
dochádza k daňovým únikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Martin Schirdewan, José Gusmão
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov;

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov; 
zdôrazňuje však, že žiadne opatrenie na 
zjednodušenie by nemalo viesť k vyšším 
sadzbám DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva 
k zložitosti a neprehľadnosti daňového 
systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov;

3. domnieva sa, že používanie 
znížených sadzieb môže v niektorých 
krajinách predstavovať nástroj sociálnej 
podpory a ochrany niektorých majetkov a 
odvetví, ako je napríklad odvetvie 
zdravotníctva, potravinárstva alebo 
výstavby;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 38
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že používanie 
mnohých znížených sadzieb prispieva k 
zložitosti a neprehľadnosti daňového 

3. domnieva sa, že členské štáty 
musia aj naďalej využívať znížené sadzby 
v záujme boja proti chudobe, podpory 
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systému, uľahčuje podvody a zvyšuje 
náklady na dodržiavanie predpisov;

znevýhodnených výrobných odvetví a 
geografických oblastí zasiahnutých 
hospodárskou krízou;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 39
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. berie na vedomie množstvo 
rôznych štandardných sadzieb medzi 
členskými štátmi a zložitosť, ktorú 
prinášajú do systému, hoci je to 
odôvodnené rozdielnymi vnútroštátnymi 
hospodárskymi systémami; zdôrazňuje, že 
túto zložitosť ešte zvyšuje rozdielne 
uplatňovanie znížených sadzieb, ktoré sú 
legitímne na dosiahnutie sociálnych a 
environmentálnych cieľov; pripomína, že 
možnosť uplatňovať super znížené sadzby 
(v 5 členských štátoch) a sadzby za 
parkovanie (v 5 členských štátoch) 
predstavuje ďalšiu prekážku súdržného a 
plne interoperabilného spoločného 
systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. domnieva sa, že čoraz väčšia 
zložitosť systému je motivovaná tradíciou 
viacerých sadzieb, ale najmä výnimkami a 
odchýlkami, ktoré sa musia považovať za 
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výnimočné; pripomína osobitnú situáciu 
rozdielneho zaobchádzania s členskými 
štátmi pred rokom 1992 a po ňom, na 
ktoré sa vzťahujú rôzne pravidlá; vyzýva 
Komisiu, aby sa touto otázkou zaoberala v 
budúcich legislatívnych návrhoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. konštatuje, že za posledné dve 
desaťročia Komisia začala takmer 200 
postupov v prípade nesplnenia povinnosti; 
vyzýva Komisiu, aby predložila zhrnutie 
hlavných zistení z týchto postupov s 
cieľom pripraviť budúce legislatívne 
návrhy, najmä pokiaľ ide o znížené 
sadzby, výnimky a netranspozíciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 3 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3d. konštatuje, že pandémia COVID-
19 bola opodstatnením pre pravidlá 
výnimiek týkajúcich sa DPH, v rámci 
ktorých sa preukázala potreba určitej 
miery flexibility, aby bolo možné čeliť 
naliehavým alebo neočakávaným 
okolnostiam; naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby to zohľadnila pri budúcich 
legislatívnych návrhoch týkajúcich sa 
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DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že rozdiel v DPH 
kolíše v závislosti od hospodárskeho cyklu; 
že slabé dodržiavanie daňových predpisov 
je spojené s vysokými štandardnými 
sadzbami DPH a viacnásobnými sadzbami 
DPH spojenými s nižšou súdnou a 
právnou účinnosťou;

4. poznamenáva, že rozdiel v DPH 
kolíše v závislosti od hospodárskeho cyklu; 
že slabé dodržiavanie daňových predpisov 
sa niekedy spája s vysokými štandardnými 
sadzbami DPH a viacnásobnými sadzbami 
DPH, ale aj s nižšou právnou a súdnou 
účinnosťou, slabšími právnymi 
inštitúciami, vyššími vnímanými 
úrovňami korupcie a celkovým podielom 
tieňového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poznamenáva, že rozdiel v DPH 
kolíše v závislosti od hospodárskeho cyklu; 
že slabé dodržiavanie daňových predpisov 
je spojené s vysokými štandardnými 
sadzbami DPH a viacnásobnými sadzbami 
DPH spojenými s nižšou súdnou a právnou 
účinnosťou;

4. poznamenáva, že výpadok príjmov 
z DPH kolíše v závislosti od 
hospodárskeho cyklu; že slabé 
dodržiavanie daňových predpisov je 
spojené s vysokými štandardnými 
sadzbami DPH a viacnásobnými sadzbami 
DPH spojenými s nižšou súdnou a právnou 
účinnosťou; nabáda Komisiu a členské 
štáty, aby si v tejto súvislosti vymieňali 
najlepšie postupy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 45
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. so znepokojením konštatuje, že 
niektoré členské štáty vo všeobecnosti 
neoslobodzujú vecné dary od DPH, čo 
vedie podniky k ničeniu spotrebného 
tovaru, najmä vráteného, namiesto toho, 
aby ho darovali na dobročinné účely, aj 
keď je takéto oslobodenie podľa 
existujúcej smernice o DPH možné; 
vyzýva Komisiu, aby vydala usmernenia 
pre členské štáty, v ktorých objasní, že 
oslobodenie od DPH v prípade vecných 
darov je v súlade s existujúcimi právnymi 
predpismi Únie o DPH, až kým členské 
štáty neprijmú návrh Rady na rok 2018 
[COM(2018) 20 final, článok 98 ods. 2];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom dostupných údajov o 
regionálnych rozdieloch, ktoré môžu 
predstavovať výrazné obmedzenie pri 
meraní výpadku príjmu z DPH; vyzýva 
Komisiu, aby overila, či by verejné 
riešenie merania regionálnych výpadkov 
príjmov z DPH mohlo byť cenným 
nástrojom na zlepšenie transparentnosti a 
zníženie výpadku príjmu z DPH;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že náklady na 
súčasnú diverzifikáciu znížených sadzieb 
na dodržiavanie predpisov pre podniky sú 
obzvlášť významné; že priemerné náklady 
na dodržiavanie predpisov sa odhadujú na 
2,5 % z obratu spoločnosti a medzi 
členskými štátmi sa značne líšia22;

5. domnieva sa, že súčasná 
diverzifikácia znížených sadzieb so sebou 
prináša dodatočné náklady na 
dodržiavanie predpisov pre podniky a že 
celkové náklady na dodržiavanie daňových 
predpisov podnikov sa odhadujú na 
priemerne 2,5 % z obratu spoločnosti a 
medzi členskými štátmi sa značne líšia22, 
zatiaľ čo DPH, daň z príjmov právnických 
osôb a dane a príspevky súvisiace so 
mzdami sa hodnotia ako najviac 
zaťažujúce a po nich nasledujú dane z 
majetku a dane z nehnuteľností22b;

_________________ _________________
22 LU menej ako 1 %, PL približne 4 %. 22 LU menej ako 1 %, PL približne 4 %.

22b Štúdia o nákladoch MSP na 
dodržiavanie daňových predpisov – 
Záverečná správa, GR GROW, Európska 
komisia, 2018, s. xv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že náklady na súčasnú 
diverzifikáciu znížených sadzieb na 
dodržiavanie predpisov pre podniky sú 

5. domnieva sa, že náklady na súčasnú 
diverzifikáciu znížených sadzieb na 
dodržiavanie predpisov pre podniky sú 
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obzvlášť významné; že priemerné náklady 
na dodržiavanie predpisov sa odhadujú na 
2,5 % z obratu spoločnosti a medzi 
členskými štátmi sa značne líšia22;

obzvlášť významné; že priemerné náklady 
na dodržiavanie predpisov sa odhadujú na 
2,5 % z obratu spoločnosti a medzi 
členskými štátmi sa značne líšia22; 
konštatuje tiež, že digitalizácia môže 
významne prispieť k zníženiu nákladov 
podnikov na dodržiavanie predpisov;

_________________ _________________
22 LU menej ako 1 %, PL približne 4 %. 22 LU menej ako 1 %, PL približne 4 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že MSP čelia 
proporcionálne vyšším nákladom na 
dodržiavanie predpisov, pretože tieto 
náklady sú fixné a nezávislé od veľkosti 
spoločnosti; že vysoké náklady na 
dodržiavanie predpisov predstavujú 
prekážku vstupu na vnútorný trh EÚ; 
domnieva sa preto, že diferencované 
režimy DPH v rámci EÚ môžu odrádzať 
od vývozu;

6. poznamenáva, že MSP čelia 
proporcionálne vyšším nákladom na 
dodržiavanie predpisov, pretože tieto 
náklady sú fixné a nezávislé od veľkosti 
spoločnosti; že vysoké náklady na 
dodržiavanie predpisov predstavujú 
prekážku vstupu na vnútorný trh EÚ; 
domnieva sa preto, že diferencované 
režimy DPH v rámci EÚ vytvárajú 
nerovnaké podmienky medzi veľkými 
nadnárodnými spoločnosťami a MSP, a 
to aj napriek tomu, že empirické dôkazy o 
vplyve systémov DPH na medzinárodný 
obchod sú nejednoznačné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že MSP čelia 
proporcionálne vyšším nákladom na 
dodržiavanie predpisov, pretože tieto 
náklady sú fixné a nezávislé od veľkosti 
spoločnosti; že vysoké náklady na 
dodržiavanie predpisov predstavujú 
prekážku vstupu na vnútorný trh EÚ; 
domnieva sa preto, že diferencované 
režimy DPH v rámci EÚ môžu odrádzať 
od vývozu;

6. poznamenáva, že MSP čelia 
proporcionálne vyšším celkovým nákladom 
podnikov na dodržiavanie daňových 
predpisov, pretože tieto náklady sú fixné a 
nezávislé od veľkosti spoločnosti; že 
vysoké náklady na dodržiavanie predpisov 
predstavujú prekážku vstupu na vnútorný 
trh EÚ; konštatuje, že empirické dôkazy o 
vplyve systémov DPH na medzinárodný 
obchod sú nejednoznačné22c;

_________________
22c Štúdia konzultačnej spoločnosti DIW 
ECON, s. 21.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že MSP čelia 
proporcionálne vyšším nákladom na 
dodržiavanie predpisov, pretože tieto 
náklady sú fixné a nezávislé od veľkosti 
spoločnosti; že vysoké náklady na 
dodržiavanie predpisov predstavujú 
prekážku vstupu na vnútorný trh EÚ; 
domnieva sa preto, že diferencované 
režimy DPH v rámci EÚ môžu odrádzať od 
vývozu;

6. poznamenáva, že MSP čelia 
proporcionálne vyšším nákladom na 
dodržiavanie predpisov, pretože tieto 
náklady sú fixné a nezávislé od veľkosti 
spoločnosti; že vysoké náklady na 
dodržiavanie predpisov predstavujú 
prekážku vstupu na vnútorný trh EÚ; 
domnieva sa preto, že výrazne 
diferencované režimy DPH v rámci EÚ 
môžu odrádzať od vývozu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. poznamenáva, že MSP čelia 
proporcionálne vyšším nákladom na 
dodržiavanie predpisov, pretože tieto 
náklady sú fixné a nezávislé od veľkosti 
spoločnosti; že vysoké náklady na 
dodržiavanie predpisov predstavujú 
prekážku vstupu na vnútorný trh EÚ; 
domnieva sa preto, že diferencované 
režimy DPH v rámci EÚ môžu odrádzať od 
vývozu;

6. poznamenáva, že MSP čelia 
proporcionálne vyšším nákladom na 
dodržiavanie predpisov, pretože tieto 
náklady sú fixné a nezávislé od veľkosti 
spoločnosti; že vysoké náklady na 
dodržiavanie predpisov predstavujú 
prekážku vstupu na vnútorný trh EÚ; 
domnieva sa preto, že diferencované 
režimy DPH v rámci EÚ môžu odrádzať od 
vývozu v rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. berie na vedomie potenciál 
digitalizácie pri znižovaní nákladov na 
dodržiavanie predpisov; tvrdí, že digitálne 
inovácie23 majú potenciál znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a pomôcť 
transparentným obchodným transakciám; 
zdôrazňuje potrebu zaistiť bezpečnosť 
údajov a súkromie jednotlivcov a 
podnikov;

7. berie na vedomie potenciál 
digitalizácie pri znižovaní nákladov na 
dodržiavanie predpisov z dlhodobého 
hľadiska; tvrdí, že digitálne inovácie23 
majú potenciál znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a pomôcť 
transparentným obchodným transakciám; 
zdôrazňuje potrebu zaistiť bezpečnosť 
údajov a súkromie jednotlivcov; trvá na 
tom, že MSP a ďalšie zraniteľné 
hospodárske subjekty sa musia 
podporovať prostredníctvom programov 
EÚ a odbornej prípravy v rámci EÚ v 
oblasti digitálnej transformácie, aby z nej 
profitovali a prispievali k nej; zdôrazňuje, 
že takýto všeobecný prístup k urýchleniu 
digitalizácie know-how a operácií MSP by 
bol v konečnom dôsledku prínosom pre 
výber DPH;

_________________ _________________
23 Ako je umelá inteligencia, big data a 
technológia blockchainu.

23 Ako je umelá inteligencia, big data a 
technológia blockchainu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. berie na vedomie potenciál 
digitalizácie pri znižovaní nákladov na 
dodržiavanie predpisov; tvrdí, že digitálne 
inovácie23 majú potenciál znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a pomôcť 
transparentným obchodným transakciám; 
zdôrazňuje potrebu zaistiť bezpečnosť 
údajov a súkromie jednotlivcov a 
podnikov;

7. berie na vedomie potenciál 
digitalizácie pri znižovaní nákladov na 
dodržiavanie predpisov; tvrdí, že digitálne 
inovácie23 majú potenciál znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a pomôcť 
transparentným obchodným transakciám; 
zdôrazňuje potrebu zaistiť bezpečnosť 
údajov a súkromie jednotlivcov a 
podnikov; so záujmom očakáva 
legislatívny návrh na modernizáciu 
vykazovacích povinností v oblasti DPH a 
vyzýva Komisiu, aby obmedzila byrokraciu 
a zamerala sa na jednoduché 
uplatňovanie obchodníkmi;

_________________ _________________
23 Ako je umelá inteligencia, big data a 
technológia blockchainu.

23 Ako je umelá inteligencia, big data a 
technológia blockchainu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. berie na vedomie potenciál 
digitalizácie pri znižovaní nákladov na 
dodržiavanie predpisov; tvrdí, že digitálne 
inovácie23 majú potenciál znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a pomôcť 
transparentným obchodným transakciám; 
zdôrazňuje potrebu zaistiť bezpečnosť 

7. berie na vedomie potenciál 
digitalizácie pri znižovaní nákladov na 
dodržiavanie predpisov; tvrdí, že digitálne 
inovácie23 majú potenciál znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a pomôcť 
transparentným obchodným transakciám a 
bojovať proti podvodom v oblasti DPH; 
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údajov a súkromie jednotlivcov a 
podnikov;

zdôrazňuje potrebu zaistiť bezpečnosť 
údajov a súkromie jednotlivcov a 
podnikov; zdôrazňuje potenciál 
technológie distribuovanej databázy 
transakcií (DLT) pri predchádzaní 
podvodom v oblasti DPH, ako sú napr. 
podvody v rámci Spoločenstva založené na 
chýbajúcom obchodnom subjekte;

_________________ _________________
23 Ako je umelá inteligencia, big data a 
technológia blockchainu.

23 Ako je umelá inteligencia, big data a 
technológia blockchainu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. berie na vedomie potenciál 
digitalizácie pri znižovaní nákladov na 
dodržiavanie predpisov; tvrdí, že digitálne 
inovácie23 majú potenciál znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov a pomôcť 
transparentným obchodným transakciám; 
zdôrazňuje potrebu zaistiť bezpečnosť 
údajov a súkromie jednotlivcov a 
podnikov;

7. berie na vedomie potenciál 
digitalizácie pri znižovaní nákladov na 
dodržiavanie predpisov; tvrdí, že digitálne 
inovácie23 majú potenciál znížiť náklady na 
dodržiavanie predpisov, pomôcť 
transparentným obchodným transakciám a 
znížiť byrokraciu; zdôrazňuje potrebu 
zaistiť bezpečnosť údajov a súkromie 
jednotlivcov a podnikov;

_________________ _________________
23 Ako je umelá inteligencia, big data a 
technológia blockchainu.

23 Ako je umelá inteligencia, big data a 
technológia blockchainu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. s cieľom uľahčiť obchodovanie 
na jednotnom trhu by Komisia mala v 
spolupráci s členskými štátmi vytvoriť 
webový informačný portál Únie o DPH 
pre podniky; tento portál by mal 
poskytovať rýchly, aktuálny a presný 
prístup k relevantným informáciám o 
uplatňovaní systému DPH v rôznych 
členských štátoch, a najmä o správnych 
sadzbách DPH pre rôzne tovary a služby v 
rôznych členských štátoch, ako aj o 
podmienkach nulovej sadzby; takýto 
portál môže pomôcť riešiť súčasný 
výpadok príjmov z DPH.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. poukazuje na to, že jednotné 
kontaktné miesto Únie ako príklad 
digitálnych inovácií umožňuje európskym 
podnikom zjednodušiť povinnosti v oblasti 
DPH, a tým aj náklady na dodržiavanie 
predpisov v oblasti elektronického 
obchodu v rámci EÚ; konštatuje, že takéto 
zníženie nákladov na dodržiavanie 
predpisov je prospešné najmä pre malé a 
stredné podniky; vyzýva Európsku 
komisiu, aby preskúmala, ako rozšíriť 
rozsah pôsobnosti jednotného 
kontaktného miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Lídia Pereira
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Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby 
zintenzívnili a zlepšili vzájomnú 
spoluprácu a dôkladne uplatňovali súbor 
pravidiel týkajúcich sa výmeny údajov o 
platbách DPH s cieľom uľahčiť 
odhaľovanie daňových podvodov pri 
cezhraničných transakciách 
elektronického obchodu, ktoré boli prijaté 
vo februári 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. konštatuje, že členské štáty už 
využívajú nové technológie na zlepšenie 
účinnosti kontroly domácich nákupov v 
daňovej oblasti; domnieva sa, že tieto 
vnútroštátne opatrenia sa musia 
zohľadniť v každej reforme systému DPH 
ako osvedčené postupy, ktoré treba zvážiť; 
v tejto súvislosti požaduje väčšiu 
koordináciu medzi členskými štátmi s 
cieľom uľahčiť cezhraničné transakcie 
bez nadmerných nákladov pre 
hospodárske subjekty a spotrebiteľov; víta 
zámer Komisie predložiť legislatívny 
návrh na modernizáciu vykazovacích 
povinností v oblasti DPH; vyzýva 
Komisiu, aby predložila konkrétne návrhy 
na podporu rýchlejšieho systému výmeny 
informácií o transakciách podliehajúcich 
DPH v rámci EÚ a na zabezpečenie jeho 
interoperability s vnútroštátnymi 
mechanizmami; súhlasí s rozšírením 
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elektronickej fakturácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje, že je naliehavo 
potrebné riešiť cezhraničné podvody v 
oblasti DPH a kolotočové podvody, a to 
prostredníctvom riadneho vykonávania 
účinných mechanizmov výmeny 
informácií a primeraných prostriedkov 
(ľudských, finančných, technických a 
technologických) pre orgány, ako je úrad 
OLAF; zdôrazňuje cenný prínos 
subjektov, ako je Eurofisc; pripomína 
úlohu poskytovateľov platobných služieb 
a potrebu zaručiť vysoký štandard 
vykazovania v oblasti DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že diverzifikácia 
sadzieb je príčinou narušenia cien na 
vnútornom trhu, vytvára stimuly pre 
cezhraničné nákupy a vedie k zvýšenej 
daňovej súťaži medzi členskými štátmi; 
pripomína, že podniky potrebujú jasné a 
jednoznačné pravidlá v oblasti DPH na 
podporu cezhraničných činností a zníženie 
ich administratívnej záťaže;

8. poznamenáva, že diverzifikácia 
sadzieb môže byť príčinou narušenia cien 
na vnútornom trhu, vytvára stimuly pre 
cezhraničné nákupy a vedie k zvýšenej 
daňovej súťaži medzi členskými štátmi; 
pripomína, že podniky potrebujú 
zjednodušený a centralizovaný prístup k 
informáciám o sadzbách, ako aj jasné a 
jednoznačné pravidlá v oblasti DPH na 
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podporu cezhraničných činností a zníženie 
ich administratívnej záťaže; v tejto 
súvislosti víta zjednodušenú a 
digitalizovanú metódu registrácie v rámci 
režimu oslobodenia od DPH pre MSP 
zapojené do cezhraničných obchodných 
činností prostredníctvom online portálu, 
čím sa znížia náklady a administratívna 
záťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že diverzifikácia 
sadzieb je príčinou narušenia cien na 
vnútornom trhu, vytvára stimuly pre 
cezhraničné nákupy a vedie k zvýšenej 
daňovej súťaži medzi členskými štátmi; 
pripomína, že podniky potrebujú jasné a 
jednoznačné pravidlá v oblasti DPH na 
podporu cezhraničných činností a zníženie 
ich administratívnej záťaže;

8. poznamenáva, že diverzifikácia 
sadzieb je príčinou narušenia cien na 
vnútornom trhu, vytvára stimuly pre 
cezhraničné nákupy a vedie k zvýšenej 
daňovej súťaži medzi členskými štátmi; 
konštatuje, že najmä diverzifikácia 
sadzieb DPH motivuje k využívaniu 
cenových rozdielov medzi krajinami tým, 
že presúva spotrebu do členských štátov s 
nižšími sadzbami DPH a narúša výber 
príjmov vládami, a teda potenciálne vedie 
k daňovej súťaži medzi členskými štátmi; 
pripomína, že podniky potrebujú jasné a 
jednoznačné pravidlá v oblasti DPH na 
podporu cezhraničných činností a zníženie 
ich administratívnej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že diverzifikácia 
sadzieb je príčinou narušenia cien na 
vnútornom trhu, vytvára stimuly pre 
cezhraničné nákupy a vedie k zvýšenej 
daňovej súťaži medzi členskými štátmi; 
pripomína, že podniky potrebujú jasné a 
jednoznačné pravidlá v oblasti DPH na 
podporu cezhraničných činností a 
zníženie ich administratívnej záťaže;

8. poznamenáva, že diverzifikácia 
sadzieb môže byť príčinou narušenia cien 
na vnútornom trhu, vytvára stimuly pre 
cezhraničné nákupy a vedie k zvýšenej 
daňovej súťaži medzi členskými štátmi; 
konštatuje, že 26 z 27 členských štátov 
využíva znížené sadzby ako súčasť svojich 
daňových a sociálnych politík; pripomína, 
že jedným spoločným webovým 
informačným portálom o vykonávaní 
systému DPH v rôznych členských štátoch 
by sa podporilo cezhraničné podnikanie a 
znížila by sa administratívna záťaž 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že diverzifikácia 
sadzieb je príčinou narušenia cien na 
vnútornom trhu, vytvára stimuly pre 
cezhraničné nákupy a vedie k zvýšenej 
daňovej súťaži medzi členskými štátmi; 
pripomína, že podniky potrebujú jasné a 
jednoznačné pravidlá v oblasti DPH na 
podporu cezhraničných činností a zníženie 
ich administratívnej záťaže;

8. poznamenáva, že diverzifikácia 
sadzieb je príčinou narušenia cien na 
vnútornom trhu, vytvára stimuly pre 
cezhraničné nákupy; pripomína, že 
podniky potrebujú jasné a jednoznačné 
pravidlá v oblasti DPH na podporu 
cezhraničných činností a zníženie ich 
administratívnej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. víta pozitívny trend znižovania 
nákladov na dodržiavanie predpisov v 
dôsledku pokračujúcej digitalizácie 
podnikov a verejnej správy; konštatuje, že 
v krajinách OECD sa skrátil čas potrebný 
na dodržiavanie daňových predpisov od 
roku 2006 do roku 2020 z 230 hodín na 
162 hodín, a to najmä v dôsledku prijatia 
systému elektronického podávania a 
platby23a;
_________________
23a PwC, Platenie daní v roku 2020, strana 
27.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý 
systém DPH je neutrálny a nemal by mať 
vplyv na obchod, ale že v praxi je táto 
zásada v celosvetovom meradle ťažko 
overiteľná vzhľadom na prax oslobodenia 
od DPH, nedostatok systémov refundácie, 
množstvo sadzieb, ktoré vedú k nákladom 
na dodržiavanie predpisov a nahradenie 
daní z príjmov DPH s cieľom podporiť 
obchod;

9. zdôrazňuje, že účinný systém DPH 
s nízkymi priemernými daňovými 
sadzbami je menej citlivý na daňové úniky 
a daňovú optimalizáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Alfred Sant, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia



PE697.828v01-00 36/82 AM\1240494SK.docx

SK

Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý 
systém DPH je neutrálny a nemal by mať 
vplyv na obchod, ale že v praxi je táto 
zásada v celosvetovom meradle ťažko 
overiteľná vzhľadom na prax oslobodenia 
od DPH, nedostatok systémov refundácie, 
množstvo sadzieb, ktoré vedú k nákladom 
na dodržiavanie predpisov a nahradenie 
daní z príjmov DPH s cieľom podporiť 
obchod;

9. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý 
systém DPH je neutrálny a nemal by mať 
vplyv na obchod, ale že v praxi je táto 
zásada v celosvetovom meradle ťažko 
overiteľná vzhľadom na prax oslobodenia 
od DPH, nedostatok systémov refundácie, 
množstvo sadzieb, ktoré vedú k nákladom 
na dodržiavanie predpisov a nahradenie 
daní z príjmov DPH s cieľom podporiť 
obchod; zdôrazňuje, že rastúci počet MSP 
je ochotný obchodovať v celej EÚ, najmä 
prostredníctvom online transakcií, a že 
systém DPH EÚ by sa mal zamerať na 
uľahčenie takéhoto cezhraničného rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý 
systém DPH je neutrálny a nemal by mať 
vplyv na obchod, ale že v praxi je táto 
zásada v celosvetovom meradle ťažko 
overiteľná vzhľadom na prax oslobodenia 
od DPH, nedostatok systémov refundácie, 
množstvo sadzieb, ktoré vedú k nákladom 
na dodržiavanie predpisov a nahradenie 
daní z príjmov DPH s cieľom podporiť 
obchod;

9. uznáva, že systém DPH nie je 
neutrálny a má potenciálny vplyv na 
obchod vzhľadom na prax oslobodenia od 
DPH, systémy refundácie, množstvo 
sadzieb a nahradenie daní z príjmov DPH s 
cieľom podporiť obchod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý 
systém DPH je neutrálny a nemal by mať 
vplyv na obchod, ale že v praxi je táto 
zásada v celosvetovom meradle ťažko 
overiteľná vzhľadom na prax oslobodenia 
od DPH, nedostatok systémov refundácie, 
množstvo sadzieb, ktoré vedú k nákladom 
na dodržiavanie predpisov a nahradenie 
daní z príjmov DPH s cieľom podporiť 
obchod;

9. zdôrazňuje, že dobre navrhnutý 
systém DPH je neutrálny a nemal by mať 
vplyv na obchod, ale že v praxi je táto 
zásada v celosvetovom meradle ťažko 
overiteľná vzhľadom na prax oslobodenia 
od DPH, nedostatok systémov refundácie, 
množstvo sadzieb, ktoré vedú k nákladom 
na dodržiavanie predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. v porovnaní s EÚ27 konštatuje, že 
medzi 50 federálnymi štátmi Spojených 
štátov existuje viac ako 11 000 daňových 
jurisdikcií s odlišnou súhrnnou sadzbou 
dane z predaja založenou na jedinečnej 
kombinácii faktorov vrátane dane z 
predaja, ktorú vyberajú daňové orgány na 
úrovni štátu, okresu, mesta a dištriktu23b;
_________________
23b https://taxfoundation.org/state-sales-
tax-jurisdictions-in-the-us-2020/.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry
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Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zvažuje, či by sa skutočnosť, že 
systém DPH nie je neutrálny, mohla 
použiť aj v prospech makroekonomickej 
súdržnosti a spolupráce v EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila, ako by sa na 
riešenie obchodnej nerovnováhy v rámci 
Spoločenstva mohli uplatňovať znížené 
sadzby DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že z empirických 
dôkazov vyplýva, že súčasný systém 
viacerých sadzieb DPH má v členských 
štátoch EÚ regresívny charakter, keď sa 
meria ako percento disponibilného 
príjmu, ale vo väčšine členských štátov 
EÚ má tendenciu byť primeraný alebo 
mierne progresívny, keď sa meria ako 
percento výdavkov; ďalej konštatuje, že 
najmä pri meraní z hľadiska výdavkov 
existujúce znížené a nulové sadzby DPH 
tak prispievajú k progresívnejšiemu 
uplatňovaniu DPH v porovnaní so 
systémom jednotnej DPH; okrem toho 
konštatuje, že z dôkazov tiež vyplýva, že 
DPH, ktorá bola znížená len s cieľom 
podporiť domácnosti s nízkymi príjmami 
(napríklad znížené sadzby na potraviny), 
je progresívnejšia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že používanie 
znížených sadzieb nevedie systematicky k 
trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; 
že účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad 
miera, v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov, jej trvanie, rozsah zníženia 
a komplexnosť systému sadzieb; že 
celkový prenos je preto náhodný a nemal 
by byť základom na tvorbu politiky; že nie 
je možné zamerať sa na domácnosti s 
nízkymi príjmami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že používanie 
znížených sadzieb nevedie systematicky k 
trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; že 
účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad miera, 
v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov, jej trvanie, rozsah zníženia a 
komplexnosť systému sadzieb; že celkový 
prenos je preto náhodný a nemal by byť 
základom na tvorbu politiky; že nie je 
možné zamerať sa na domácnosti s 
nízkymi príjmami;

10. poznamenáva, že používanie 
znížených sadzieb nevedie systematicky k 
trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; že 
účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad miera, 
v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov, jej trvanie, rozsah zníženia a 
komplexnosť systému sadzieb; že celkový 
prenos je preto zložitý a nemal by sa 
vykonávať bez riadneho posúdenia 
vplyvu; konštatuje však, že z dôkazov 
vyplýva, že znížené sadzby DPH s cieľom 
podporiť domácnosti s nízkymi príjmami 
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(napríklad znížené sadzby na potraviny) 
spôsobujú, že DPH je progresívnejšia; 
konštatuje tiež, že zatiaľ čo existujúce 
znížené a nulové sadzby DPH majú pre 
domácnosti s nízkymi príjmami v EÚ 
väčší pomerný prínos (merané ako podiel 
výdavkov), zvyčajne majú väčší prínos pre 
domácnosti s vysokými príjmami v 
absolútnom (hotovostnom) vyjadrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že používanie 
znížených sadzieb nevedie systematicky k 
trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; 
že účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad 
miera, v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov, jej trvanie, rozsah zníženia 
a komplexnosť systému sadzieb; že 
celkový prenos je preto náhodný a nemal 
by byť základom na tvorbu politiky; že nie 
je možné zamerať sa na domácnosti s 
nízkymi príjmami;

10. poznamenáva, že aj keď nie je 
možné zamerať sa na domácnosti s 
nízkymi príjmami, je nevyhnutné 
zachovať znížené sadzby na tovar 
základnej spotreby;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 77
Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že používanie 
znížených sadzieb nevedie systematicky k 

10. uvádza, že účinnosť zníženej 
sadzby závisí od viacerých faktorov, ako je 
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trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; 
že účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad miera, 
v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov, jej trvanie, rozsah zníženia a 
komplexnosť systému sadzieb; že celkový 
prenos je preto náhodný a nemal by byť 
základom na tvorbu politiky; že nie je 
možné zamerať sa na domácnosti s 
nízkymi príjmami;

napríklad miera, v akej ju spoločnosti 
prenášajú na spotrebiteľov, jej trvanie, 
rozsah zníženia a komplexnosť systému 
sadzieb;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 78
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že používanie 
znížených sadzieb nevedie systematicky k 
trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; že 
účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad miera, 
v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov, jej trvanie, rozsah zníženia 
a komplexnosť systému sadzieb; že 
celkový prenos je preto náhodný a nemal 
by byť základom na tvorbu politiky; že nie 
je možné zamerať sa na domácnosti s 
nízkymi príjmami;

10. poznamenáva, že používanie 
znížených sadzieb nevedie systematicky k 
trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; že 
účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad miera, 
v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov a jej trvanie; domnieva sa, že 
cenové intervencie by mohli byť potrebné 
na zabezpečenie toho, aby sa znížené 
sadzby DPH odrazili v znížených cenách 
pre spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že používanie 10. poznamenáva, že používanie 
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znížených sadzieb nevedie systematicky k 
trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; že 
účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad miera, 
v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov, jej trvanie, rozsah zníženia a 
komplexnosť systému sadzieb; že celkový 
prenos je preto náhodný a nemal by byť 
základom na tvorbu politiky; že nie je 
možné zamerať sa na domácnosti s 
nízkymi príjmami;

znížených sadzieb nevedie systematicky k 
trvalému zníženiu ceny pre spotrebiteľa; že 
účinnosť zníženej sadzby závisí od 
viacerých faktorov, ako je napríklad miera, 
v akej ju spoločnosti prenášajú na 
spotrebiteľov, jej trvanie, rozsah zníženia a 
komplexnosť systému sadzieb; že prenos je 
preto procesom, ktorý si vyžaduje 
rozsiahlu analýzu a posúdenie vplyvu, aby 
sa zabezpečilo, že zníženia sa budú 
uplatňovať len vtedy, keď môžu byť v 
prospech domácností s nízkymi príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že znížené sadzby majú 
spravidla legitímny účel, ktorým je 
zabezpečiť, aby bol základný tovar 
prístupný pre všetkých; zdôrazňuje, že 
znížené sadzby DPH na nevyhnutné 
potreby (napr. potraviny) vedú k 
progresívnejšej DPH a mali by sa 
uplatňovať len na výrobky, ktoré 
prinášajú sociálne, environmentálne 
alebo kultúrne výhody; zdôrazňuje, že 
znížené sadzby môžu byť obzvlášť dôležité 
v spoločnostiach s veľkými rozdielmi v 
príjmoch a vysokou úrovňou sociálnej a 
hospodárskej nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. je hlboko znepokojený regresívnym 
charakterom spotrebných daní; 
zdôrazňuje, že DPH by sa mala udržiavať 
na nízkej úrovni, pretože neprimerane 
zaťažuje domácnosti s nižšími príjmami, 
čo zvyšuje nerovnosť v rozdeľovaní 
bohatstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. dôrazne odmieta daňové reformy, 
ktoré nahrádzajú progresívne zdaňovanie 
regresívnym zdaňovaním, napr. znížením 
sadzieb dane z príjmu pre osoby s 
najvyššími príjmami alebo dane z príjmov 
právnických osôb pri súčasnom zvýšení 
DPH; varuje pred regresívnymi 
distribučnými dôsledkami takéhoto 
reformného úsilia; zdôrazňuje, že vo 
všeobecnosti je spravodlivý, inkluzívny a 
dobre navrhnutý systém verejných 
príjmov založený na progresívnom 
zdaňovaní s vysokými sadzbami a s 
nízkymi daňami zo spotreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. zdôrazňuje, že úsilie o 
zjednodušenie alebo harmonizáciu 
systému DPH v EÚ nesmie viesť k vyšším 
štandardným alebo neštandardným 
sadzbám DPH; varuje, že vyššie sadzby 
DPH nielen zhoršujú distribučnú 
nerovnosť, ale majú aj negatívny vplyv na 
agregovaný dopyt, a teda potenciálne aj 
na zamestnanosť a hospodársky rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že environmentálna 
daň, aby mohla pôsobiť ako hybná sila, 
musí byť inkluzívna, musí sa zameriavať 
na sociálnu rovnosť a nesmie oslabovať 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
spoločností; poznamenáva, že účinnosť 
znížených sadzieb na podporu tohto druhu 
tovarov a služieb alebo v širšom zmysle na 
tovar pod dohľadom (napr.: kultúra, 
zdravie, biodiverzita) závisí predovšetkým 
od prenosu týchto sadzieb na 
spotrebiteľov a od cenovej elasticity 
dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú 
predmetom tejto sadzby;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že environmentálna daň, 
aby mohla pôsobiť ako hybná sila, musí 
byť inkluzívna, musí sa zameriavať na 
sociálnu rovnosť a nesmie oslabovať 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
spoločností; poznamenáva, že účinnosť 
znížených sadzieb na podporu tohto druhu 
tovarov a služieb alebo v širšom zmysle na 
tovar pod dohľadom (napr.: kultúra, 
zdravie, biodiverzita) závisí predovšetkým 
od prenosu týchto sadzieb na 
spotrebiteľov a od cenovej elasticity 
dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú 
predmetom tejto sadzby;

11. pripomína, že environmentálna daň, 
aby mohla pôsobiť ako hybná sila, musí 
byť inkluzívna, musí sa zameriavať na 
sociálnu rovnosť a nesmie oslabovať 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
spoločností;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 86
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že environmentálna 
daň, aby mohla pôsobiť ako hybná sila, 
musí byť inkluzívna, musí sa zameriavať 
na sociálnu rovnosť a nesmie oslabovať 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
spoločností; poznamenáva, že účinnosť 
znížených sadzieb na podporu tohto druhu 
tovarov a služieb alebo v širšom zmysle na 
tovar pod dohľadom (napr.: kultúra, 
zdravie, biodiverzita) závisí predovšetkým 
od prenosu týchto sadzieb na 
spotrebiteľov a od cenovej elasticity 
dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú 
predmetom tejto sadzby;

11. poznamenáva, že účinnosť 
znížených sadzieb DPH na podporu tovaru 
a služieb šetrných k životnému prostrediu 
je stále ťažké posúdiť z dôvodu 
nedostatku empirických dôkazov, hoci v 
určitých prípadových štúdiách a podľa 
určitých modelov možno zmerať pozitívne 
vplyvy; naliehavo však žiada, aby sa v 
záujme podpory spotreby šetrnej k 
životnému prostrediu ako zásadne dôležitý 
krok členské štáty zrušili všetky nulové 
sadzby a znížené sadzby na tovary a 
služby, ktoré poškodzujú životné 
prostredie; vyzýva Komisiu, aby zvážila 
myšlienku zvýšenia sadzieb DPH v 
porovnaní so štandardnou sadzbou DPH 
na výrobky, ktoré poškodzujú životné 
prostredie, s cieľom dosiahnuť ciele EÚ v 
oblasti klímy zakotvené v zelenej dohode;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že environmentálna daň, 
aby mohla pôsobiť ako hybná sila, musí 
byť inkluzívna, musí sa zameriavať na 
sociálnu rovnosť a nesmie oslabovať 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
spoločností; poznamenáva, že účinnosť 
znížených sadzieb na podporu tohto druhu 
tovarov a služieb alebo v širšom zmysle na 
tovar pod dohľadom (napr.: kultúra, 
zdravie, biodiverzita) závisí predovšetkým 
od prenosu týchto sadzieb na spotrebiteľov 
a od cenovej elasticity dopytu po tovaroch 
a službách, ktoré sú predmetom tejto 
sadzby;

11. pripomína, že environmentálna daň, 
aby mohla pôsobiť ako hybná sila, musí 
byť inkluzívna a musí sa zameriavať na 
sociálnu rovnosť; poznamenáva, že 
účinnosť znížených sadzieb na podporu 
tohto druhu tovarov a služieb alebo v 
širšom zmysle na tovar pod dohľadom 
(napr.: kultúra, zdravie, biodiverzita) závisí 
aj od prenosu týchto sadzieb na 
spotrebiteľov a od cenovej elasticity 
dopytu po tovaroch a službách, ktoré sú 
predmetom tejto sadzby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že environmentálna daň, 
aby mohla pôsobiť ako hybná sila, musí 
byť inkluzívna, musí sa zameriavať na 
sociálnu rovnosť a nesmie oslabovať 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
spoločností; poznamenáva, že účinnosť 
znížených sadzieb na podporu tohto druhu 
tovarov a služieb alebo v širšom zmysle na 
tovar pod dohľadom (napr.: kultúra, 
zdravie, biodiverzita) závisí predovšetkým 

11. pripomína, že environmentálna daň, 
aby mohla pôsobiť ako hybná sila, nesmie 
oslabovať medzinárodnú 
konkurencieschopnosť spoločností; 
poznamenáva, že účinnosť znížených 
sadzieb na podporu tohto druhu tovarov a 
služieb alebo v širšom zmysle na tovar pod 
dohľadom (napr.: kultúra, zdravie, 
biodiverzita) závisí predovšetkým od 
prenosu týchto sadzieb na spotrebiteľov a 
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od prenosu týchto sadzieb na spotrebiteľov 
a od cenovej elasticity dopytu po tovaroch 
a službách, ktoré sú predmetom tejto 
sadzby;

od cenovej elasticity dopytu po tovaroch a 
službách, ktoré sú predmetom tejto sadzby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. pripomína, že environmentálna daň, 
aby mohla pôsobiť ako hybná sila, musí 
byť inkluzívna, musí sa zameriavať na 
sociálnu rovnosť a nesmie oslabovať 
medzinárodnú konkurencieschopnosť 
spoločností; poznamenáva, že účinnosť 
znížených sadzieb na podporu tohto druhu 
tovarov a služieb alebo v širšom zmysle na 
tovar pod dohľadom (napr.: kultúra, 
zdravie, biodiverzita) závisí predovšetkým 
od prenosu týchto sadzieb na spotrebiteľov 
a od cenovej elasticity dopytu po tovaroch 
a službách, ktoré sú predmetom tejto 
sadzby;

11. pripomína, že environmentálna daň, 
aby mohla pôsobiť ako hybná sila, musí 
byť inkluzívna, spravodlivá a musí sa 
zameriavať na sociálnu rovnosť a nesmie 
oslabovať medzinárodnú 
konkurencieschopnosť spoločností; 
poznamenáva, že účinnosť znížených 
sadzieb na podporu tohto druhu tovarov a 
služieb alebo v širšom zmysle na tovar pod 
dohľadom (napr.: kultúra, zdravie, 
biodiverzita) závisí predovšetkým od 
prenosu týchto sadzieb na spotrebiteľov a 
od cenovej elasticity dopytu po tovaroch a 
službách, ktoré sú predmetom tejto sadzby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
znížené sadzby by sa mali uplatňovať vždy 
fiškálne zodpovedným spôsobom bez 
obetovania udržateľnosti verejných 
financií;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie 
sú účinným nástrojom na dosiahnutie 
sociálnych alebo environmentálnych 
cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, 
vzhľadom na rozsah rozdielov v sadzbách, 
zníženie daňových príjmov, zvýšenie 
administratívnych nákladov, náklady na 
kontroly a inšpekcie, lobistický tlak, 
náklady na dodržiavanie predpisov, 
ekonomické deformácie alebo dokonca 
daňové úniky a ťažkosti s dosiahnutím 
cieľového publika;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 92
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie 
sú účinným nástrojom na dosiahnutie 
sociálnych alebo environmentálnych 
cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, 
vzhľadom na rozsah rozdielov v sadzbách, 
zníženie daňových príjmov, zvýšenie 
administratívnych nákladov, náklady na 
kontroly a inšpekcie, lobistický tlak, 
náklady na dodržiavanie predpisov, 
ekonomické deformácie alebo dokonca 
daňové úniky a ťažkosti s dosiahnutím 
cieľového publika;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie 
sú účinným nástrojom na dosiahnutie 
sociálnych alebo environmentálnych 
cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, 
vzhľadom na rozsah rozdielov v sadzbách, 
zníženie daňových príjmov, zvýšenie 
administratívnych nákladov, náklady na 
kontroly a inšpekcie, lobistický tlak, 
náklady na dodržiavanie predpisov, 
ekonomické deformácie alebo dokonca 
daňové úniky a ťažkosti s dosiahnutím 
cieľového publika;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie 
sú účinným nástrojom na dosiahnutie 
sociálnych alebo environmentálnych 
cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, 
vzhľadom na rozsah rozdielov v sadzbách, 
zníženie daňových príjmov, zvýšenie 
administratívnych nákladov, náklady na 
kontroly a inšpekcie, lobistický tlak, 
náklady na dodržiavanie predpisov, 
ekonomické deformácie alebo dokonca 
daňové úniky a ťažkosti s dosiahnutím 
cieľového publika;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie 
sú účinným nástrojom na dosiahnutie 
sociálnych alebo environmentálnych 
cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, 
vzhľadom na rozsah rozdielov v sadzbách, 
zníženie daňových príjmov, zvýšenie 
administratívnych nákladov, náklady na 
kontroly a inšpekcie, lobistický tlak, 
náklady na dodržiavanie predpisov, 
ekonomické deformácie alebo dokonca 
daňové úniky a ťažkosti s dosiahnutím 
cieľového publika;

12. zdôrazňuje, že z dôkazov vyplýva, 
že znížené sadzby DPH sú menej účinným 
nástrojom na dosiahnutie sociálnych alebo 
environmentálnych cieľov, pokiaľ ide o 
značné náklady vlády, vzhľadom na rozsah 
rozdielov v sadzbách, zníženie daňových 
príjmov, zvýšenie administratívnych 
nákladov, náklady na kontroly a inšpekcie, 
lobistický tlak, náklady na dodržiavanie 
predpisov, ekonomické deformácie alebo 
dokonca daňové úniky a ťažkosti s 
dosiahnutím cieľového publika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie 
sú účinným nástrojom na dosiahnutie 
sociálnych alebo environmentálnych 
cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, 
vzhľadom na rozsah rozdielov v sadzbách, 
zníženie daňových príjmov, zvýšenie 
administratívnych nákladov, náklady na 
kontroly a inšpekcie, lobistický tlak, 
náklady na dodržiavanie predpisov, 
ekonomické deformácie alebo dokonca 
daňové úniky a ťažkosti s dosiahnutím 

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie 
sú najúčinnejším nástrojom na dosiahnutie 
sociálnych alebo environmentálnych 
cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, 
vzhľadom na rozsah rozdielov v sadzbách, 
zníženie daňových príjmov, zvýšenie 
administratívnych nákladov, náklady na 
kontroly a inšpekcie, tlak predstaviteľov 
sociálnej a hospodárskej sféry, náklady na 
dodržiavanie predpisov, ekonomické 
deformácie alebo dokonca daňové úniky a 
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cieľového publika; ťažkosti s dosiahnutím cieľového publika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Olivier Chastel, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby nie 
sú účinným nástrojom na dosiahnutie 
sociálnych alebo environmentálnych 
cieľov, pokiaľ ide o náklady vlády, 
vzhľadom na rozsah rozdielov v sadzbách, 
zníženie daňových príjmov, zvýšenie 
administratívnych nákladov, náklady na 
kontroly a inšpekcie, lobistický tlak, 
náklady na dodržiavanie predpisov, 
ekonomické deformácie alebo dokonca 
daňové úniky a ťažkosti s dosiahnutím 
cieľového publika;

12. zdôrazňuje, že znížené sadzby sú 
často skôr neúčinným nástrojom na 
dosiahnutie sociálnych alebo 
environmentálnych cieľov, pokiaľ ide o 
náklady vlády, vzhľadom na rozsah 
rozdielov v sadzbách, zníženie daňových 
príjmov, zvýšenie administratívnych 
nákladov, náklady na kontroly a inšpekcie, 
lobistický tlak, náklady na dodržiavanie 
predpisov, ekonomické deformácie alebo 
dokonca daňové úniky a ťažkosti s 
dosiahnutím cieľového publika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, sú 
účinnejšími, flexibilnejšími, viditeľnejšími 
a nákladovo efektívnejšími nástrojmi na 
dosiahnutie týchto sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 99
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, sú 
účinnejšími, flexibilnejšími, viditeľnejšími 
a nákladovo efektívnejšími nástrojmi na 
dosiahnutie týchto sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú zápočty dane, zamerané na 
konkrétnych spotrebiteľov a konkrétnych 
výrobcov, sú účinnejšími, flexibilnejšími, 
viditeľnejšími a nákladovo efektívnejšími 
nástrojmi na dosiahnutie týchto sociálnych 
a environmentálnych cieľov; konštatuje 
však, že tieto daňové stimuly sú jadrom 
národnej daňovej suverenity a sú spojené 
s právomocami členských štátov a v 
každom prípade musia rešpektovať 
politiku EÚ v oblasti hospodárskej 
súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, sú 
účinnejšími, flexibilnejšími, viditeľnejšími 
a nákladovo efektívnejšími nástrojmi na 
dosiahnutie týchto sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

13. je presvedčený, že priame 
opatrenia v oblasti daní, ako sú 
progresívne sadzby dane z príjmu 
fyzických osôb a uhlíkové dane a stimuly, 
ako sú priame dotácie alebo zápočty dane, 
zamerané na konkrétnych spotrebiteľov a 
konkrétnych výrobcov, sú účinnejšími, 
flexibilnejšími, viditeľnejšími a nákladovo 
efektívnejšími nástrojmi na dosiahnutie 
týchto sociálnych a environmentálnych 
cieľov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, sú 
účinnejšími, flexibilnejšími, viditeľnejšími 
a nákladovo efektívnejšími nástrojmi na 
dosiahnutie týchto sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, sú 
popri znížených sadzbách rovnako 
účinnými a nákladovo efektívnymi 
nástrojmi na dosiahnutie týchto sociálnych 
a environmentálnych cieľov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 102
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, sú 
účinnejšími, flexibilnejšími, viditeľnejšími 
a nákladovo efektívnejšími nástrojmi na 
dosiahnutie týchto sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, 
môžu takisto byť účinnými, flexibilnými, 
viditeľnými a nákladovo efektívnymi 
nástrojmi na dosiahnutie týchto sociálnych 
a environmentálnych cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Alfred Sant
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, sú 
účinnejšími, flexibilnejšími, viditeľnejšími 
a nákladovo efektívnejšími nástrojmi na 
dosiahnutie týchto sociálnych a 
environmentálnych cieľov;

13. je presvedčený, že priame daňové 
stimuly, ako sú priame dotácie alebo 
zápočty dane, zamerané na konkrétnych 
spotrebiteľov a konkrétnych výrobcov, 
môžu byť účinnými, flexibilnými, 
viditeľnými a nákladovo efektívnymi 
nástrojmi na dosiahnutie týchto sociálnych 
a environmentálnych cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že jednotný systém 
DPH v kombinácii s nástrojom priamych 
daňových stimulov, ako je program 
zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi 
príjmami na základe príjmu, spolu s 
balíkom sociálnych reforiem by boli 
víťaznou stratégiou; pripomína, že Nový 
Zéland má systém jednotnej sadzby DPH a 
uplatňuje zápočet dane na domácnosti s 
nízkymi príjmami; že paušálne granty a 
informačné kampane zostávajú možnosťou 
propagácie tovaru pod dohľadom;

14. zdôrazňuje, že jednotný systém 
DPH v kombinácii s nástrojom priamych 
daňových stimulov, ako je program 
zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi 
príjmami spolu s nelineárnymi 
progresívnymi sadzbami dane z príjmu 
fyzických osôb a balíkom sociálnych 
reforiem a environmentálnych daní, ako 
sú uhlíkové dane, by boli víťaznou 
stratégiou hospodársky účinného 
sociálneho a ekologického holistického 
daňového systému; pripomína, že Nový 
Zéland má systém jednotnej sadzby DPH a 
uplatňuje zápočet dane na domácnosti s 
nízkymi príjmami; poukazuje na to, že 
paušálne granty a informačné kampane 
zostávajú možnosťou propagácie tovaru 
pod dohľadom; konštatuje, že na účely 
prerozdeľovania je progresívnosť 
celkového daňového systému 
rozhodujúca; dokonca aj keď je DPH 
výrazne regresívna, za predpokladu, že 
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daňový systém ako celok bude 
progresívny, možno dosiahnuť 
distribučné ciele; zdôrazňuje, že zvýšenie 
existujúcich znížených sadzieb bez 
kompenzačných opatrení by neprimerane 
poškodilo domácnosti s nízkymi príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že jednotný systém 
DPH v kombinácii s nástrojom priamych 
daňových stimulov, ako je program 
zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi 
príjmami na základe príjmu, spolu s 
balíkom sociálnych reforiem by boli 
víťaznou stratégiou; pripomína, že Nový 
Zéland má systém jednotnej sadzby DPH a 
uplatňuje zápočet dane na domácnosti s 
nízkymi príjmami; že paušálne granty a 
informačné kampane zostávajú 
možnosťou propagácie tovaru pod 
dohľadom;

14. pripomína, že Nový Zéland má 
systém jednotnej sadzby DPH vo výške 15 
%;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že jednotný systém 
DPH v kombinácii s nástrojom priamych 
daňových stimulov, ako je program 
zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi 

14. zdôrazňuje, že jednotný systém 
DPH by spolu s balíkom sociálnych 
reforiem boli víťaznou stratégiou; 
pripomína, že Nový Zéland má systém 
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príjmami na základe príjmu, spolu s 
balíkom sociálnych reforiem by boli 
víťaznou stratégiou; pripomína, že Nový 
Zéland má systém jednotnej sadzby DPH a 
uplatňuje zápočet dane na domácnosti s 
nízkymi príjmami; že paušálne granty a 
informačné kampane zostávajú možnosťou 
propagácie tovaru pod dohľadom;

jednotnej sadzby DPH a uplatňuje zápočet 
dane na domácnosti s nízkymi príjmami; 
poukazuje na to, že paušálne granty a 
informačné kampane by mohli byť 
možnosťou propagácie tovaru pod 
dohľadom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Martin Schirdewan, José Gusmão

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že jednotný systém 
DPH v kombinácii s nástrojom priamych 
daňových stimulov, ako je program 
zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi 
príjmami na základe príjmu, spolu s 
balíkom sociálnych reforiem by boli 
víťaznou stratégiou; pripomína, že Nový 
Zéland má systém jednotnej sadzby DPH a 
uplatňuje zápočet dane na domácnosti s 
nízkymi príjmami; že paušálne granty a 
informačné kampane zostávajú možnosťou 
propagácie tovaru pod dohľadom;

14. domnieva sa, že jednotný systém 
DPH v kombinácii s nástrojom priamych 
daňových stimulov, ako je program 
zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi 
príjmami na základe príjmu, by mohli byť 
súdržnou stratégiou, pokiaľ neprinesú 
administratívnu záťaž pre domácnosti s 
nízkymi príjmami; domnieva sa, že Nový 
Zéland má systém jednotnej sadzby DPH a 
uplatňuje zápočet dane na domácnosti s 
nízkymi príjmami; poukazuje na to, že 
granty a informačné kampane zostávajú 
možnosťou propagácie tovaru pod 
dohľadom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že jednotný systém 14. zdôrazňuje, že jednotný systém 
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DPH v kombinácii s nástrojom priamych 
daňových stimulov, ako je program 
zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi 
príjmami na základe príjmu, spolu s 
balíkom sociálnych reforiem by boli 
víťaznou stratégiou; pripomína, že Nový 
Zéland má systém jednotnej sadzby DPH a 
uplatňuje zápočet dane na domácnosti s 
nízkymi príjmami; že paušálne granty a 
informačné kampane zostávajú možnosťou 
propagácie tovaru pod dohľadom;

DPH v kombinácii s nástrojom priamych 
daňových stimulov, ako je program 
zápočtu dane pre domácnosti s nízkymi 
príjmami na základe príjmu, spolu s 
balíkom sociálnych reforiem sú 
možnosťou, ktorá stojí za preskúmanie; 
pripomína, že Nový Zéland má systém 
jednotnej sadzby DPH a uplatňuje zápočet 
dane na domácnosti s nízkymi príjmami; 
poukazuje na to, že paušálne granty a 
informačné kampane zostávajú možnosťou 
propagácie tovaru pod dohľadom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, 
Paolo De Castro, Dominique Riquet, Jérémy Decerle, Henna Virkkunen, Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. domnieva sa, že pri racionalizácii 
smerom k jednotnému systému DPH sa 
však musí zohľadniť predchádzajúce 
uplatňovanie znížených sadzieb 
zameraných na strategické odvetvia; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti význam 
prispôsobeného daňového zaobchádzania 
pre činnosti súvisiace s jazdectvom a chov 
koní v širšom zmysle;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že príjmy z DPH sú 15. pripomína, že príjmy z DPH sú 
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jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych 
príjmov, ktoré v priemere predstavujú 
približne 21 % celkových daňových 
príjmov v EÚ; že rozdiel v DPH v EÚ je v 
priemere 10 %; že DPH je takisto vlastným 
zdrojom rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že 
akékoľvek zníženie základu DPH vedie k 
strate príjmov verejných financií; vyzýva 
vnútroštátne daňové orgány, aby prijali 
iniciatívy na zníženie rozdielu v DPH s 
cieľom pomôcť členským štátom zotaviť sa 
zo súčasnej sociálno-ekonomickej krízy;

jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych 
príjmov, ktoré v priemere predstavujú 
približne 21 % celkových daňových 
príjmov v EÚ; že výpadok príjmov z DPH 
v EÚ je v priemere 10 %; že DPH je 
takisto vlastným zdrojom rozpočtu Únie; 
zdôrazňuje, že akékoľvek zníženie základu 
DPH môže viesť k strate príjmov verejných 
financií, teoretické a empirické dôkazy 
však poukazujú na nižšiu sadzbu dane, čo 
môže viesť aj k vyšším príjmom; vyzýva 
vnútroštátne daňové orgány, aby prijali 
iniciatívy na zníženie výpadku príjmov z 
DPH s cieľom pomôcť členským štátom 
zotaviť sa zo súčasnej sociálno-
ekonomickej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že príjmy z DPH sú 
jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych 
príjmov, ktoré v priemere predstavujú 
približne 21 % celkových daňových 
príjmov v EÚ; že rozdiel v DPH v EÚ je v 
priemere 10 %; že DPH je takisto vlastným 
zdrojom rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že 
akékoľvek zníženie základu DPH vedie k 
strate príjmov verejných financií; vyzýva 
vnútroštátne daňové orgány, aby prijali 
iniciatívy na zníženie rozdielu v DPH s 
cieľom pomôcť členským štátom zotaviť sa 
zo súčasnej sociálno-ekonomickej krízy;

15. pripomína, že príjmy z DPH sú 
jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych 
príjmov, ktoré v priemere predstavujú 
približne 21 % celkových daňových 
príjmov v EÚ; že výpadok príjmov z DPH 
v EÚ je v priemere 10 %; že DPH je 
takisto vlastným zdrojom rozpočtu Únie; 
vyzýva vnútroštátne daňové orgány, aby 
prijali iniciatívy na zníženie výpadku 
príjmov z DPH s cieľom pomôcť členským 
štátom zotaviť sa zo súčasnej sociálno-
ekonomickej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že príjmy z DPH sú 
jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych 
príjmov, ktoré v priemere predstavujú 
približne 21 % celkových daňových 
príjmov v EÚ; že rozdiel v DPH v EÚ je v 
priemere 10 %; že DPH je takisto vlastným 
zdrojom rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že 
akékoľvek zníženie základu DPH vedie k 
strate príjmov verejných financií; vyzýva 
vnútroštátne daňové orgány, aby prijali 
iniciatívy na zníženie rozdielu v DPH s 
cieľom pomôcť členským štátom zotaviť sa 
zo súčasnej sociálno-ekonomickej krízy;

15. pripomína, že príjmy z DPH sú 
jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych 
príjmov, ktoré v priemere predstavujú 
približne 21 % celkových daňových 
príjmov v EÚ; že výpadok príjmov z DPH 
v EÚ je v priemere 10 %; že DPH je 
takisto vlastným zdrojom rozpočtu Únie; 
zdôrazňuje, že akékoľvek zníženie základu 
DPH vedie k strate príjmov verejných 
financií; vyzýva vnútroštátne daňové 
orgány, aby prijali iniciatívy na zníženie 
výpadku príjmov z DPH s cieľom pomôcť 
členským štátom zotaviť sa zo súčasnej 
sociálno-ekonomickej krízy a využívať 
vlastné zdroje EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína, že príjmy z DPH sú 
jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych 
príjmov, ktoré v priemere predstavujú 
približne 21 % celkových daňových 
príjmov v EÚ; že rozdiel v DPH v EÚ je v 
priemere 10 %; že DPH je takisto vlastným 
zdrojom rozpočtu Únie; zdôrazňuje, že 
akékoľvek zníženie základu DPH vedie k 
strate príjmov verejných financií; vyzýva 
vnútroštátne daňové orgány, aby prijali 
iniciatívy na zníženie rozdielu v DPH s 
cieľom pomôcť členským štátom zotaviť 
sa zo súčasnej sociálno-ekonomickej 
krízy;

15. pripomína, že príjmy z DPH sú 
jedným z najdôležitejších zdrojov vládnych 
príjmov, ktoré v priemere predstavujú 
približne 21 % celkových daňových 
príjmov v EÚ; že výpadok príjmov z DPH 
v EÚ je v priemere 10 %; že DPH je 
takisto vlastným zdrojom rozpočtu Únie; 
zdôrazňuje, že akékoľvek zníženie základu 
DPH vedie k strate príjmov verejných 
financií; vyzýva vnútroštátne daňové 
orgány, aby prijali iniciatívy na zníženie 
výpadku príjmov z DPH s cieľom zlepšiť 
stav verejných financií;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. v tejto súvislosti víta, že sa v 
uplynulom desaťročí dosiahol významný 
pokrok v oblasti spolupráce medzi 
daňovými orgánmi členských štátov; 
podporuje ďalšie diskusie členských 
štátov s cieľom posilniť administratívnu 
spoluprácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, v 
ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 bola 
v členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba na 71 % celkového 
základu dane; že diverzifikované systémy 
DPH ukladajú náklady podnikom, najmä 
MSP, zvýšením nákladov na dodržiavanie 
predpisov, narúšajú vnútorný trh a 
obchod a ukladajú vláde náklady 
prostredníctvom ušlých príjmov; že 
znížené sadzby sú nedostatočným 
nástrojom na dosiahnutie distribučných a 
environmentálnych cieľov;

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, v 
ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 bola 
v členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba na 71 % celkového 
základu dane;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, 
v ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 
bola v členských štátoch v priemere 
uplatnená štandardná sadzba na 71 % 
celkového základu dane; že 
diverzifikované systémy DPH ukladajú 
náklady podnikom, najmä MSP, zvýšením 
nákladov na dodržiavanie predpisov, 
narúšajú vnútorný trh a obchod a 
ukladajú vláde náklady prostredníctvom 
ušlých príjmov; že znížené sadzby sú 
nedostatočným nástrojom na dosiahnutie 
distribučných a environmentálnych 
cieľov;

16. berie na vedomie závery štúdie 
DIW ECON, v ktorých sa zdôrazňuje, že v 
roku 2019 bola v členských štátoch v 
priemere uplatnená štandardná sadzba na 
71 % celkového základu dane; poukazuje 
na to, že náklady na dodržiavanie 
predpisov v prípade diverzifikovaných 
systémov DPH možno výrazne znížiť 
pokračujúcou digitalizáciou podnikov a 
verejnej správy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, v 
ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 bola 
v členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba na 71 % celkového 
základu dane; že diverzifikované systémy 
DPH ukladajú náklady podnikom, najmä 
MSP, zvýšením nákladov na dodržiavanie 
predpisov, narúšajú vnútorný trh a obchod 
a ukladajú vláde náklady prostredníctvom 
ušlých príjmov; že znížené sadzby sú 
nedostatočným nástrojom na dosiahnutie 
distribučných a environmentálnych 
cieľov;

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, v 
ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 bola 
v členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba na 71 % celkového 
základu dane; poukazuje na to, že 
diverzifikované systémy DPH ukladajú 
náklady podnikom, najmä MSP, zvýšením 
nákladov na dodržiavanie predpisov, 
narúšajú vnútorný trh a obchod a ukladajú 
vláde náklady prostredníctvom ušlých 
príjmov;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 118
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, 
v ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 
bola v členských štátoch v priemere 
uplatnená štandardná sadzba na 71 % 
celkového základu dane; že 
diverzifikované systémy DPH ukladajú 
náklady podnikom, najmä MSP, zvýšením 
nákladov na dodržiavanie predpisov, 
narúšajú vnútorný trh a obchod a ukladajú 
vláde náklady prostredníctvom ušlých 
príjmov; že znížené sadzby sú 
nedostatočným nástrojom na dosiahnutie 
distribučných a environmentálnych 
cieľov;

16. zdôrazňuje, že v roku 2019 bola v 
členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba DPH na 71 % 
celkového základu dane; poukazuje na to, 
že diverzifikované systémy DPH ukladajú 
náklady podnikom, najmä MSP, zvýšením 
nákladov na dodržiavanie predpisov, 
narúšajú vnútorný trh a obchod a ukladajú 
vláde náklady prostredníctvom ušlých 
príjmov; dodáva, že znížené sadzby sú 
menej účinným nástrojom na dosiahnutie 
distribúcie príjmov; konštatuje však, že 
domácnosti s nízkymi príjmami profitujú 
zo znížených sadzieb DPH, hoci 
distribučné účinky znížených sadzieb sú 
pomerne malé;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, v 
ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 bola 
v členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba na 71 % celkového 
základu dane; že diverzifikované systémy 
DPH ukladajú náklady podnikom, najmä 
MSP, zvýšením nákladov na dodržiavanie 

16. zahŕňa závery štúdie DIW ECON, v 
ktorých sa zdôrazňuje, že v roku 2019 bola 
v členských štátoch v priemere uplatnená 
štandardná sadzba na 71 % celkového 
základu dane; poukazuje na to, že 
diverzifikované systémy DPH ukladajú 
náklady podnikom, najmä MSP, pričom 
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predpisov, narúšajú vnútorný trh a 
obchod a ukladajú vláde náklady 
prostredníctvom ušlých príjmov; že 
znížené sadzby sú nedostatočným 
nástrojom na dosiahnutie distribučných a 
environmentálnych cieľov;

narušenia, ktoré by mohli spôsobiť na 
vnútornom trhu a v obchode, a ich vplyv 
na vládne príjmy je potrebné dôkladne 
posúdiť, aby sa dosiahol súdržný, 
spravodlivý a efektívny systém DPH v EÚ; 
dodáva, že znížené sadzby sú 
nedostatočným nástrojom na dosiahnutie 
distribučných a environmentálnych cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. žiada o posúdenie a úpravu 
narúšajúcich a znížených sadzieb 
poškodzujúcich životné prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku potreby 
zachovať niekoľko oslobodení od DPH 
poskytovaných na určitý tovar a služby a 
želanie členských štátov zachovať znížené 
sadzby najmenej 5 %; uznáva, že členské 
štáty si potrebujú zachovať možnosť 
slobodne si určiť sadzbu DPH, ktorá sa 
bude uplatňovať vzhľadom na jej význam 
ako nástroja rozpočtovej politiky;

17. uznáva, že členské štáty si 
potrebujú zachovať možnosť slobodne si 
určiť sadzbu DPH, ktorá sa bude 
uplatňovať vzhľadom na jej význam ako 
nástroja rozpočtovej politiky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku potreby 
zachovať niekoľko oslobodení od DPH 
poskytovaných na určitý tovar a služby a 
želanie členských štátov zachovať znížené 
sadzby najmenej 5 %; uznáva, že členské 
štáty si potrebujú zachovať možnosť 
slobodne si určiť sadzbu DPH, ktorá sa 
bude uplatňovať vzhľadom na jej význam 
ako nástroja rozpočtovej politiky;

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku potreby 
zachovať niekoľko oslobodení od DPH 
poskytovaných na určitý tovar a služby a 
želanie členských štátov zachovať znížené 
sadzby najmenej 5 %; uznáva, že členské 
štáty si potrebujú zachovať možnosť 
slobodne si určiť sadzbu DPH, ktorá sa 
bude uplatňovať vzhľadom na jej význam 
ako nástroja rozpočtovej politiky; vyzýva 
Komisiu, aby zmapovala všetky rôzne 
daňové mixy medzi členskými štátmi s 
cieľom lepšie pochopiť rušivý charakter 
nekoordinovaných a neharmonizovaných 
daňových systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku potreby 
zachovať niekoľko oslobodení od DPH 
poskytovaných na určitý tovar a služby a 
želanie členských štátov zachovať znížené 
sadzby najmenej 5 %; uznáva, že členské 

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku kombinácie 
faktorov; uznáva, že členské štáty si 
potrebujú zachovať možnosť slobodne si 
určiť sadzbu DPH, ktorá sa bude 
uplatňovať vzhľadom na jej význam ako 
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štáty si potrebujú zachovať možnosť 
slobodne si určiť sadzbu DPH, ktorá sa 
bude uplatňovať vzhľadom na jej význam 
ako nástroja rozpočtovej politiky;

nástroja rozpočtovej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku potreby 
zachovať niekoľko oslobodení od DPH 
poskytovaných na určitý tovar a služby a 
želanie členských štátov zachovať znížené 
sadzby najmenej 5 %; uznáva, že členské 
štáty si potrebujú zachovať možnosť 
slobodne si určiť sadzbu DPH, ktorá sa 
bude uplatňovať vzhľadom na jej význam 
ako nástroja rozpočtovej politiky;

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku opodstatnenej 
potreby zachovať niekoľko oslobodení od 
DPH poskytovaných na určitý tovar a 
služby a želanie členských štátov zachovať 
znížené sadzby najmenej 5 %; uznáva, že 
členské štáty si potrebujú zachovať 
možnosť slobodne si určiť sadzbu DPH, 
ktorá sa bude uplatňovať vzhľadom na jej 
význam ako nástroja politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku potreby 
zachovať niekoľko oslobodení od DPH 
poskytovaných na určitý tovar a služby a 
želanie členských štátov zachovať znížené 
sadzby najmenej 5 %; uznáva, že členské 
štáty si potrebujú zachovať možnosť 

17. berie na vedomie problémy so 
znižovaním rozdielov v DPH medzi 
členskými štátmi v dôsledku potreby 
zachovať niekoľko oslobodení od DPH 
poskytovaných na určitý tovar a služby a 
želanie členských štátov zachovať znížené 
sadzby najmenej 4 %; uznáva, že členské 
štáty si potrebujú zachovať možnosť 
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slobodne si určiť sadzbu DPH, ktorá sa 
bude uplatňovať vzhľadom na jej význam 
ako nástroja rozpočtovej politiky;

slobodne si určiť sadzbu DPH, ktorá sa 
bude uplatňovať vzhľadom na jej význam 
ako nástroja rozpočtovej politiky;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 126
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva členské štáty, aby 
vzhľadom na mimoriadne verejné 
náklady, ktoré vznikli na zamedzenie 
šírenia pandémie, považovali osobitnú 
spotrebnú daň na obmedzený rozsah 
luxusných tovarov za dodatočný zdroj 
verejných príjmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby;

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH, 
obmedzujúceho výnimky a neštandardné 
sadzby; zdôrazňuje, že zvýšenie 
existujúcich znížených sadzieb bez 
kompenzačných opatrení by neprimerane 
postihlo domácnosti s nízkymi príjmami; 
odmieta myšlienku „negatívneho 
zoznamu“, ktorý navrhla Európska 
komisia vo svojom návrhu z roku 2018, a 
v Rade podporuje skôr súčasný „pozitívny 
zoznam“; okrem toho podporuje návrh 



AM\1240494SK.docx 67/82 PE697.828v01-00

SK

bývalého portugalského predsedníctva 
Rady na postupné zrušenie všetkých 
nulových sadzieb a znížených sadzieb na 
tovary a služby, ktoré sú škodlivé pre 
životné prostredie, napríklad na fosílne 
palivá, chemické pesticídy a chemické 
hnojivá, na úrovni členských štátov; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene dospeli k záveru o návrhu 
revidovanej smernice o sadzbách DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby;

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby; 
konštatuje, že takýto zjednodušený systém 
DPH by stále využíval výhody jednotného 
kontaktného miesta s cieľom znížiť 
náklady na dodržiavanie predpisov pre 
európske spoločnosti a podporiť obchod v 
rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
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výnimky a neštandardné sadzby; výnimky; zastáva názor, že obmedzenie 
oslobodenia od dane by malo ísť ruka v 
ruke so znížením štandardnej a 
minimálnej sadzby DPH vo výške 15 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby;

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby a 
zlepšujúceho dobrovoľné dodržiavanie 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby;

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
efektívnosti a spravodlivosti na 
vnútornom trhu, obmedzujúceho výnimky 
a neštandardné sadzby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Elisabetta Gualmini
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Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby;

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH, ktorý by 
znížil náklady na dodržiavanie predpisov a 
zároveň by bol schopný prispieť ku 
konkurencieschopnosti podnikov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 133
Olivier Chastel, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby;

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného a modernizovaného 
systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
konkurencieschopnosti, obmedzujúceho 
výnimky a neštandardné sadzby;

18. požaduje zavedenie 
zjednodušeného systému DPH v službách 
distribučnej spravodlivosti, bez zvyšovania 
štandardných alebo neštandardných 
sadzieb;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že rozdiel v DPH do 
značnej miery obmedzuje účinnosť 
opatrení na presadzovanie a kontrolu 
pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide o daňové 
podvody a úniky a agresívne daňové 
plánovanie;

19. zdôrazňuje, že výpadok príjmov z 
DPH do značnej miery obmedzuje 
účinnosť opatrení na presadzovanie a 
kontrolu pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide 
o daňové podvody a úniky a agresívne 
daňové plánovanie; víta analýzu 
transakčných sietí (TNA) a podporuje 
nadviazanie posilnenej spolupráce medzi 
členmi Eurofiscu s cieľom rýchlo odhaliť 
kolotočové podvody; vyzýva Konferenciu o 
budúcnosti Európy, aby sa touto otázkou 
zaoberala v kontexte ochrany finančných 
záujmov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že rozdiel v DPH do 
značnej miery obmedzuje účinnosť 
opatrení na presadzovanie a kontrolu 
pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide o daňové 
podvody a úniky a agresívne daňové 
plánovanie;

19. zdôrazňuje, že výpadok príjmov z 
DPH do značnej miery obmedzuje 
účinnosť opatrení na presadzovanie a 
kontrolu pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide 
o daňové podvody, úniky a vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam a agresívne daňové 
plánovanie; vyzýva Komisiu, aby posúdila, 
ako možno v EÚ zjednodušiť a zefektívniť 
zavedenie a vykonávanie mechanizmov 
prenesenia daňovej povinnosti na boj 
proti podvodom v rámci Spoločenstva 
založeným na chýbajúcom obchodnom 
subjekte;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že rozdiel v DPH do 
značnej miery obmedzuje účinnosť 
opatrení na presadzovanie a kontrolu 
pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide o daňové 
podvody a úniky a agresívne daňové 
plánovanie;

19. zdôrazňuje, že výpadok príjmov z 
DPH do značnej miery obmedzuje 
účinnosť opatrení na presadzovanie a 
kontrolu pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide 
o daňové podvody a úniky a agresívne 
daňové plánovanie; konštatuje, že daňová 
súťaž a nízka daňová morálka tiež 
prispievajú k rozdielu v DPH; konštatuje, 
že daňový systém so slabým 
prerozdeľovaním prispieva k nízkej 
daňovej morálke;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že rozdiel v DPH do 
značnej miery obmedzuje účinnosť 
opatrení na presadzovanie a kontrolu 
pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide o daňové 
podvody a úniky a agresívne daňové 
plánovanie;

19. zdôrazňuje, že výpadok príjmov z 
DPH do značnej miery obmedzuje 
účinnosť opatrení na presadzovanie a 
kontrolu pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide 
o daňové podvody a úniky a agresívne 
daňové plánovanie; v tejto súvislosti vyzýva 
členské štáty, aby zlepšili administratívnu 
spoluprácu a zlepšili výkonnosť 
vnútroštátnych daňových orgánov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že rozdiel v DPH do 
značnej miery obmedzuje účinnosť 
opatrení na presadzovanie a kontrolu 
pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide o daňové 
podvody a úniky a agresívne daňové 
plánovanie;

19. zdôrazňuje, že výpadok príjmov z 
DPH do značnej miery obmedzuje 
účinnosť opatrení na presadzovanie a 
kontrolu pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide 
o daňové podvody a úniky a agresívne 
daňové plánovanie; zdôrazňuje, že boj 
proti daňovým podvodom a daňovým 
únikom by nemal byť v rozpore so 
zásadou daňovej suverenity a daňovej 
súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že rozdiel v DPH do 
značnej miery obmedzuje účinnosť 
opatrení na presadzovanie a kontrolu 
pravidiel DPH, najmä pokiaľ ide o daňové 
podvody a úniky a agresívne daňové 
plánovanie;

19. zdôrazňuje, že výpadok príjmov z 
DPH možno do značnej miery pripísať 
medzerám v legislatíve, nedostatku 
zdrojov a digitálnej efektívnosti daňových 
orgánov, neúčinnosti opatrení na 
presadzovanie a kontrolu pravidiel DPH, 
najmä pokiaľ ide o daňové podvody a 
úniky a agresívne daňové plánovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Elisabetta Gualmini
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Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. považuje za potrebné zaviesť vo 
všetkých členských štátoch elektronickú 
fakturáciu, ktorá sa v krajinách, v ktorých 
sa zaviedla, preukázala ako účinný 
nástroj boja proti daňovým podvodom 
a únikom vhodný na väčšie zjednodušenie 
a zníženie nákladov na dodržiavanie 
predpisov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 142
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. víta zahájenie činnosti daňového 
monitorovacieho strediska EÚ, ktoré bolo 
vytvorené na podnet Európskeho 
parlamentu; zdôrazňuje, že program 
Fiscalis na roky 2021 – 2027 je 
základným nástrojom pomoci pri rýchlej a 
konštruktívnej spolupráci medzi daňovými 
orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že účinnosť znížených 20. pripomína, že účinnosť znížených 
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sadzieb ako politického nástroja je 
potrebné vždy hodnotiť v konkrétnom 
kontexte ostatných existujúcich politických 
nástrojov; že znížené sadzby často 
dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a 
environmentálnej politiky; že priame 
daňové stimuly sú nástrojmi, ktoré sa 
lepšie zameriavajú na domácnosti s 
nízkymi príjmami a sú spravidla menej 
nákladné;

sadzieb ako politického nástroja je 
potrebné vždy hodnotiť v konkrétnom 
kontexte ostatných existujúcich politických 
nástrojov; dodáva, že znížené sadzby často 
dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a 
environmentálnej politiky a že politiky 
priamych daní, ako je prahová hodnota 
zdaňovania, spolu s progresívnymi 
daňovými sadzbami sú nástrojmi, ktoré sa 
účinnejšie zameriavajú na domácnosti s 
nízkymi príjmami, zaručujú lepšie 
prerozdelenie a sú spravidla menej 
nákladné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že účinnosť znížených 
sadzieb ako politického nástroja je 
potrebné vždy hodnotiť v konkrétnom 
kontexte ostatných existujúcich politických 
nástrojov; že znížené sadzby často 
dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a 
environmentálnej politiky; že priame 
daňové stimuly sú nástrojmi, ktoré sa 
lepšie zameriavajú na domácnosti s 
nízkymi príjmami a sú spravidla menej 
nákladné;

20. pripomína, že účinnosť znížených 
sadzieb ako politického nástroja je 
potrebné vždy hodnotiť v konkrétnom 
kontexte ostatných existujúcich politických 
nástrojov; dodáva, že znížené sadzby často 
dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a 
environmentálnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že účinnosť znížených 
sadzieb ako politického nástroja je 
potrebné vždy hodnotiť v konkrétnom 
kontexte ostatných existujúcich politických 
nástrojov; že znížené sadzby často 
dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a 
environmentálnej politiky; že priame 
daňové stimuly sú nástrojmi, ktoré sa 
lepšie zameriavajú na domácnosti s 
nízkymi príjmami a sú spravidla menej 
nákladné;

20. pripomína, že účinnosť znížených 
sadzieb ako politického nástroja je 
potrebné vždy hodnotiť v konkrétnom 
kontexte ostatných existujúcich politických 
nástrojov; dodáva, že znížené sadzby často 
dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a 
environmentálnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Alfred Sant, Pedro Marques, Paul Tang, Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že účinnosť znížených 
sadzieb ako politického nástroja je 
potrebné vždy hodnotiť v konkrétnom 
kontexte ostatných existujúcich politických 
nástrojov; že znížené sadzby často 
dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a 
environmentálnej politiky; že priame 
daňové stimuly sú nástrojmi, ktoré sa 
lepšie zameriavajú na domácnosti s 
nízkymi príjmami a sú spravidla menej 
nákladné;

20. pripomína, že účinnosť znížených 
sadzieb ako politického nástroja je 
potrebné vždy hodnotiť v konkrétnom 
kontexte ostatných existujúcich politických 
nástrojov; dodáva, že znížené sadzby často 
dopĺňajú existujúce nástroje sociálnej a 
environmentálnej politiky; že priame 
daňové stimuly sú nástrojmi, ktoré by sa 
mohli lepšie zameriavať na domácnosti s 
nízkymi príjmami a sú spravidla menej 
nákladné, za predpokladu, že sú splnené 
ostatné podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na 
konečný systém DPH založený na zásade 
zdanenia v krajine určenia; žiada Radu, 
aby prijala návrh smernice z 25. mája 
2018;

21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na 
konečný systém DPH založený na zásade 
zdanenia v krajine určenia; naliehavo 
vyzýva Radu, aby vzhľadom na rozsah 
straty vnútroštátnych a európskych 
rozpočtových zdrojov v rámci súčasného 
režimu čo najskôr prijala návrh smernice z 
25. mája 2018; vyzýva Komisiu, aby v 
prípade, že sa v Rade nedosiahne 
jednomyseľný súhlas, navrhla použitie 
postupu posilnenej spolupráce medzi 
členskými štátmi, ktoré sa chcú posunúť 
vpred;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na 
konečný systém DPH založený na zásade 
zdanenia v krajine určenia; žiada Radu, aby 
prijala návrh smernice z 25. mája 2018;

21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na 
konečný systém DPH založený na zásade 
zdanenia v krajine určenia; žiada Radu, aby 
bez ďalšieho odkladu prijala návrh 
smernice z 25. mája 2018; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje hlavné zásady perspektívneho 
konečného systému DPH na zdaňovanie 
cezhraničného obchodu s tovarom 
dodávaným v rámci EÚ v krajine určenia 
a účtovanie a výber DPH v členskom štáte 
určenia dodávateľom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na 
konečný systém DPH založený na zásade 
zdanenia v krajine určenia; žiada Radu, aby 
prijala návrh smernice z 25. mája 2018;

21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na 
konečný systém DPH založený na zásade 
zdanenia v krajine určenia; žiada Radu, aby 
prijala návrh smernice z 25. mája 2018; 
vzhľadom na to, že Rada ho doteraz 
neprijala, mohli by sa medzitým zvážiť 
technologické riešenia na riešenie 
podvodov v oblasti DPH, ako je napríklad 
nástroj analýzy transakčných sietí (TNA), 
blockchain a mechanizmus rozdelenej 
platby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na 
konečný systém DPH založený na zásade 
zdanenia v krajine určenia; žiada Radu, aby 
prijala návrh smernice z 25. mája 2018;

21. trvá na tom, že je potrebné prejsť na 
konečný systém DPH založený na zásade 
zdanenia v krajine určenia; žiada Radu, aby 
prijala návrh smernice z 25. mája 2018, a 
odsudzuje tie členské štáty, ktoré bránia 
pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby nadviazala na 
túto správu konkrétnymi legislatívnymi 
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návrhmi, ktoré by sa zaoberali 
konkrétnymi uvedenými témami; vyzýva 
Radu, aby ocenila dialóg a spoluprácu s 
Parlamentom a uskutočnila riadnu 
reformu systému DPH, pričom zohľadní 
tieto návrhy a základnú potrebu zaručiť 
demokratický charakter zmien daňovej 
politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. podporuje návrh Dvora audítorov 
zvážiť vytvorenie mechanizmu revízie 
viacročnej váženej priemernej sadzby 
(WAR) počas obdobia, na ktoré sa 
vzťahuje viacročný finančný rámec, s 
cieľom zabrániť narušeniu výšky 
príspevkov založených na DPH počas 
tohto obdobia v prípade, že sa členský štát 
rozhodne zmeniť svoju politiku v oblasti 
DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Eugen Jurzyca, Michiel Hoogeveen, Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. konštatuje, že smernica o DPH 
podlieha jednomyseľnému schváleniu v 
Rade v súlade s článkom 113 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie; trvá na tom, 
aby každá krajina mala možnosť účtovať 
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DPH spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje 
jej potrebám, pokiaľ to neovplyvní 
fungovanie spoločného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. konštatuje, že v odvetví 
elektronického obchodu existuje výpadok 
príjmov pri výbere DPH; vyzýva Komisiu, 
aby preskúmala závery osobitnej správy 
Európskeho dvora audítorov o tejto 
záležitosti1a s cieľom odstrániť výpadky vo 
výbere;
_________________
1A Osobitná správa č. 12/2019: 
Elektronický obchod: mnoho výziev pri 
výbere DPH a ciel zostáva vyriešiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. pripomína výhody daňového 
identifikačného čísla (DIČ) ako 
užitočného nástroja na zaručenie 
dodržiavania predpisov a rešpektovania 
daňových povinností; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby preskúmali všetky 
možnosti DIČ ako mechanizmu na 
zabezpečenie vysokých štandardov 
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účinnosti podávania správ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 21 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. podporuje myšlienku rozšíriť 
rozsah jednotného kontaktného miesta 
pre DPH, ktoré je zavedené od roku 2015 
na účely priznania a platby DPH; 
zdôrazňuje, že je potrebné osobitne sa 
venovať prispôsobeniu jednotného 
kontaktného miesta čoraz väčšiemu 
rozmeru elektronického obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 21 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21d. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
súčasný rámec a predložila konkrétne 
legislatívne návrhy týkajúce sa overovania 
cezhraničných transakcií, ktoré sa musí 
posilniť, aby sa zabezpečila DPH; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 
osobitne riešiť príležitosti, ktoré vyplývajú 
z používania nových digitálnych 
technológií s vysokými normami ochrany 
údajov a súkromia, ako dôsledok práv 
daňovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 158
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 21 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21e. pripomína naliehavú potrebu 
zaručiť úplnú transpozíciu a riadne 
vykonávanie balíka opatrení v oblasti 
DPH pre elektronický obchod; vyzýva 
Komisiu, aby v tejto súvislosti zhodnotila 
súčasný stav a predložila konkrétne 
návrhy na úpravu pravidiel, pričom 
zohľadní okolnosti exponenciálneho 
rastu elektronického obchodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 21 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21f. pripomína význam užšieho dialógu 
o DPH s medzinárodnými partnermi, 
najmä s najvýznamnejšími obchodnými 
partnermi; táto spolupráca sa musí začať 
a byť založená na rozmere 
administratívnej spolupráce s cieľom 
zaručiť účinnú logiku výmeny informácií, 
ktorá môže posilniť boj proti systémom, 
ktoré vedú k podvodom alebo únikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Lídia Pereira
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Návrh uznesenia
Odsek 21 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21g. berie na vedomie zámer Komisie 
zmeniť povahu Výboru pre DPH a ciele 
týkajúce sa budúceho „komitologického 
výboru“; zdôrazňuje, že je potrebné 
počítať s pozíciou Parlamentu k tejto veci; 
pripomína, že je potrebné zaručiť úplné 
dodržiavanie európskeho 
inštitucionálneho rámca pre zdaňovanie a 
rozdelenie právomocí, pokiaľ ide o 
nepriame zdaňovanie;

Or. en


