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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie 
určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb
(COM(2018)0812 – C9-0015/2019 – 2018/0412(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0812),

– so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0015/2019),

– so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2019),

1. schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od 
ním schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Podľa záverečnej správy z roku 
2019 predloženej v súvislosti so „Štúdiou 
a správami o výpadku príjmov z DPH v 28 
členských štátoch EÚ“, ktorá bola 
vypracovaná pre Komisiu, dosiahol v roku 
2017 v Únii výpadok príjmov z DPH, teda 
rozdiel medzi očakávanými príjmami z 
DPH a skutočne vybranou sumou, 137 
miliárd EUR, čo predstavuje stratu 
príjmov vo výške 267 EUR na osobu v 
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Únii. Pri porovnaní jednotlivých 
členských štátov sú však tieto hodnoty 
veľmi rozdielne, pričom výpadky príjmov 
z DPH sa pohybujú od hodnoty nižšej ako 
0,7 % celkového očakávaného príjmu v 
niektorých členských štátoch do 35,5 % v 
iných členských štátoch. Dokazuje to, že 
je potrebná intenzívnejšia nadnárodná 
spolupráca v záujme lepšieho boja proti 
podvodom najmä v oblasti DPH v 
elektronickom obchode, ale aj proti 
podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti 
(vrátane kolotočových podvodov).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Stratégia boja proti podvodom v 
oblasti DPH by sa mala rozvíjať súbežne 
so silnejúcou modernizáciou a 
digitalizáciou nášho hospodárstva, pričom 
by mal byť systém DPH pre podniky a 
občanov koncipovaný čo najjednoduchšie. 
Je preto mimoriadne dôležité, aby členské 
štáty naďalej investovali do vyberania 
daní riadeného technológiami, a to najmä 
automatickým prepojením podnikových 
registračných pokladníc a systémov 
predaja s daňovými priznaniami k DPH. 
Okrem toho by sa správcovia dane mali 
naďalej usilovať o užšiu spoluprácu a 
výmenu najlepších postupov, a to aj 
prostredníctvom samitu EÚ o daňovej 
správe (TADEUS), siete riaditeľov 
daňových správ, ktorej cieľom je na 
strategickej úrovni zabezpečiť lepšiu 
koordináciu daňových správ. V tejto 
súvislosti by sa správcovia dane mali 
usilovať o účinnú komunikáciu a 
interoperabilitu medzi všetkými 
databázami, pokiaľ ide o fiškálne 
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záležitosti na úrovni Únie. Používanie 
technológie blockchainu by sa mohlo 
využiť aj na lepšiu ochranu osobných 
údajov a skvalitnenie online výmeny 
informácií medzi správcami dane.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vzhľadom na to, že platby sa 
vykonávajú prostredníctvom platforiem 
pre výmenu virtuálnych mien len v 
obmedzenej miere, takéto platformy sa v 
súčasnosti nepovažujú za poskytovateľov 
platobných služieb v rámci smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2015/23661a. Riziko podvodu v oblasti 
DPH je síce v súčasnosti obmedzené, 
avšak existuje. Komisia by preto mala do 
troch rokov posúdiť, či by platformy pre 
výmenu virtuálnych mien mali byť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
zahrnuté.
_______________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 
2015 o platobných službách na 
vnútornom trhu, ktorou sa menia 
smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 
2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 
1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 
2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, 
s. 35).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na veľký objem 
informácií a ich citlivosť z hľadiska 
ochrany osobných údajov je nutné 
a adekvátne, aby poskytovatelia platobných 
služieb, s cieľom pomôcť členským štátom 
v boji proti podvodom v oblasti DPH pri 
elektronickom obchodovaní a odhaľovaní 
podvodníkov, uchovávali záznamy 
informácií v súvislosti s cezhraničnými 
platobnými transakciami počas dvoch 
rokov. Toto obdobie predstavuje minimum, 
ktoré členské štáty potrebujú na efektívne 
kontroly a prešetrenie podozrievaného 
podvodu či odhalenie podvodu v oblasti 
DPH.

(8) Vzhľadom na veľký objem 
informácií a ich citlivosť z hľadiska 
ochrany osobných údajov je nutné 
a adekvátne, aby poskytovatelia platobných 
služieb, s cieľom pomôcť členským štátom 
v boji proti podvodom v oblasti DPH pri 
elektronickom obchodovaní a odhaľovaní 
podvodníkov, uchovávali záznamy 
informácií v súvislosti s cezhraničnými 
platobnými transakciami počas obdobia 
troch rokov. Toto obdobie predstavuje 
minimum, ktoré členské štáty potrebujú na 
efektívne kontroly a prešetrenie 
podozrievaného podvodu či odhalenie 
podvodu v oblasti DPH.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243b – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovateľ platobných služieb 
uchováva v elektronickom formáte počas 
obdobia dvoch rokov od konca roka, 
v ktorom sa platobná transakcia 
uskutočnila;

a) poskytovateľ platobných služieb 
uchováva v elektronickom formáte počas 
obdobia troch rokov od konca roka, 
v ktorom sa platobná transakcia 
uskutočnila;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Názov XV – Kapitola 1 – Článok 404a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V hlave XV sa v kapitole 2a vkladá 
tento článok:
„Článok 404a
Komisia do 31. decembra 2022 na základe 
informácií od členských štátov predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
fungovaní hlavy XI kapitoly 4 oddielu 2a, 
najmä pokiaľ ide o potrebu zahrnúť do 
rozsahu pôsobnosti uvedeného oddielu 
platformy pre výmenu virtuálnych mien. 
V prípade potreby sa uvedená správa 
doplní legislatívnym návrhom.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 
do 31. decembra 2021 zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 
do 31. decembra 2023 zákony, iné právne 
predpisy a správne opatrenia potrebné na 
dosiahnutie súladu s touto smernicou. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 
2022.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 
2024.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Elektronický obchod sa v posledných rokoch vyvíja rýchlym tempom, čo umožňuje 
spotrebiteľom nakupovať tovar a služby online. Spotrebitelia si môžu vyberať medzi rôznymi 
dodávateľmi, výrobkami a značkami. Môžu takisto zaplatiť online v dôveryhodnom prostredí 
bez toho, aby museli odísť od svojho počítača alebo smartfónu. Dodávatelia zmenili svoje 
obchodné modely tak, aby mohli využívať elektronický obchod a predávať svoje výrobky 
spotrebiteľom na celom svete bez toho, aby bola potrebná fyzická predajňa. Túto príležitosť 
však využívajú aj podvodné podniky, ktoré sa snažia neplnením povinností v oblasti DPH 
získať nekalú výhodu na trhu.

Európska komisia určila tri hlavné prípady podvodov v oblasti DPH v cezhraničnom 
elektronickom obchode: i) dodávky tovaru a poskytovanie služieb v rámci EÚ, ii) dovoz 
tovaru od podnikov usadených v tretej krajine alebo na treťom území (t. j. v krajine alebo na 
území mimo EÚ) spotrebiteľom v členských štátoch a iii) poskytovanie služieb podnikov 
usadených v tretej krajine spotrebiteľom v členských štátoch.

Podľa Komisie dosahuje v súčasnosti výpadok príjmov z DPH (rozdiel medzi očakávanými 
príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou) v EÚ 137 miliárd EUR, čo predstavuje stratu 
príjmov vo výške 267 EUR na osobu v EÚ. Pri porovnaní jednotlivých členských štátov EÚ 
sú však tieto hodnoty veľmi rozdielne, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú od 
hodnoty nižšej ako 0,7 % celkového očakávaného príjmu v niektorých členských štátoch do 
35,5 % v iných členských štátoch. Dokazuje to, že je potrebná intenzívnejšia nadnárodná 
spolupráca v záujme lepšieho boja proti podvodom najmä v oblasti DPH v elektronickom 
obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových 
podvodov).

Návrh Komisie sa snaží vyriešiť problém podvodov v oblasti DPH v elektronickom obchode 
posilnením spolupráce medzi správcami dane a poskytovateľmi platobných služieb. 
V posledných rokoch sa viac ako 90 % online nákupov, ktoré uskutočnili európski zákazníci, 
vykonalo prostredníctvom úhrad, inkás a platieb kartou, t. j. prostredníctvom 
sprostredkovateľa zapojeného do transakcie (poskytovateľa platobných služieb), pričom tento 
trend bude pokračovať aj v budúcnosti.

Spravodajkyňa plne podporuje návrh Komisie a predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov, 
najmä na zabezpečenie účinnejšieho boja proti podvodom v oblasti DPH. Spravodajkyňa 
rovnako upozorňuje na to, že je potrebné posúdiť, či by sa do rozsahu pôsobnosti návrhu mala 
zahrnúť platforma pre výmenu virtuálnych mien.

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH sa 
musí rozvíjať súbežne so silnejúcou modernizáciou a digitalizáciou nášho hospodárstva, 
pričom by mal byť systém DPH pre podniky a občanov koncipovaný čo najjednoduchšie. 
Spravodajkyňa preto vyzýva členské štáty, aby naďalej investovali do vyberania daní 
riadeného technológiami. V tejto súvislosti sa domnieva, že používanie technológie 
blockchainu by sa mohlo využiť aj na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie online 
výmeny informácií medzi daňovými orgánmi.


