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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému 
daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním 
Irsku
(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2020)0360),

– s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C9-0279/2020),

– s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu (Hospodářského a měnového výboru (A9-0000/2020),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.



PE657.280v01-00 6/6 PR\1212753CS.docx

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od 1. ledna 2021 se právní předpisy EU v oblasti DPH již nebudou vztahovat na Spojené 
království. Na základě Protokolu o Irsku/Severním Irsku, který je součástí dohody 
o vystoupení, se však na Severní Irsko budou i nadále vztahovat právní předpisy EU v oblasti 
DPH, pokud jde o zboží, aby se zabránilo vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a Severním 
Irskem. Pokud jde o služby, považuje se nicméně Severní Irsko spolu se zbytkem Spojeného 
království za zemi mimo EU.

Aby unijní systém DPH řádně fungoval, je nezbytné, aby osobám povinným k dani, které 
uskutečňují dodání zboží v Severním Irsku nebo pořízení zboží uvnitř Společenství, bylo 
přiděleno identifikační číslo pro účely DPH podle pravidel EU. 

V tomto ohledu je důležité, aby takové osoby povinné k dani měly v Severním Irsku zvláštní 
unijní identifikační číslo pro DPH přidělené podle pravidel EU a odlišné od jakýchkoli 
identifikačních čísel pro účely DPH ve Spojeném království. Může se stát, že toto unijní 
identifikační číslo pro účely DPH bude muset být přiděleno navíc k identifikačnímu číslu pro 
DPH používanému ve Spojeném království, například pokud podnik v Severním Irsku dodává 
zboží i poskytuje služby.

Pro podniky, zejména pro ty, které provozují obousměrný obchod se zbožím se Severním 
Irskem, by mělo být jasné a snadno pochopitelné, která pravidla se použijí, zda pravidla 
platná v EU, nebo pravidla platná ve Spojeném království. Unijní identifikační číslo pro DPH 
je důležité pro fungování unijního systému DPH, např. pro odůvodnění osvobození pro tzv. 
„dodání zboží uvnitř Společenství“, pro stanovení použitelných postupů vracení DPH nebo 
pro jiné postupy.

Proto Komise navrhuje, aby identifikační čísla pro DPH v Severním Irsku začínala zvláštní 
předponou „XI“. 

Zpravodajka tento návrh podporuje, neuvažuje o jeho změně a navrhuje, aby stanovisko EP 
bylo přijato zjednodušeným postupem (článek 52), a bylo tak možné přijmout návrh rychle, 
v dostatečném předstihu před 1. lednem 2021.


