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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 o spoločnom systéme 
dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku
(COM(2020)0360 – C9-0279/2020 – 2020/0165(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2020)0360),

– so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0279/2020),

– so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2020),

1. schvaľuje návrh Komisie;

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

3. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený 
text;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od 1. januára 2021 sa právne predpisy EÚ týkajúce sa DPH už nebudú na Spojené kráľovstvo 
uplatňovať. Pokiaľ ide o tovar, na Severné Írsko sa však na základe Protokolu 
o Írsku/Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o vystúpení, budú naďalej vzťahovať 
právne predpisy EÚ týkajúce sa DPH s cieľom vyhnúť sa tvrdej hranici medzi Írskom 
a Severným Írskom. Naopak, pokiaľ ide o služby, Severné Írsko sa spolu so zvyškom 
Spojeného kráľovstva považuje za krajinu mimo EÚ.

Na riadne fungovanie systému DPH EÚ je nevyhnutné, aby zdaniteľné osoby, ktoré 
v Severnom Írsku uskutočňujú dodania tovaru alebo nadobudnutia tovaru v rámci 
Spoločenstva, boli identifikované na účely DPH podľa pravidiel EÚ. 

V tejto súvislosti je dôležité, aby tieto zdaniteľné osoby boli v Severnom Írsku identifikované 
osobitným identifikačným číslom EÚ pre DPH prideleným v súlade s pravidlami EÚ 
a odlišným od akýchkoľvek identifikačných čísiel pre DPH v Spojenom kráľovstve. Je 
možné, že toto identifikačné číslo EÚ pre DPH sa bude musieť prideliť na dôvažok 
k identifikačnému číslu pre DPH, ktoré sa používa v Spojenom kráľovstve, napríklad keď 
podnik v Severnom Írsku dodáva tovar aj poskytuje služby.

V prípade podnikov, najmä tých, ktoré sú zapojené do obchodu s tovarom smerujúceho do aj 
zo Severného Írska, by malo byť jasné a zrozumiteľné, ktoré pravidlá sa uplatňujú – či tie, 
ktoré sú platné v EÚ, alebo tie, ktoré sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve. Identifikačné číslo 
EÚ pre DPH zohráva dôležitú úlohu vo fungovaní systému DPH EÚ, napr. pri odôvodnení 
oslobodenia od dane v prípade tzv. dodania tovaru v rámci Spoločenstva, stanovovaní 
uplatniteľných postupov na vrátenie DPH alebo pri iných postupoch.

Z tohto dôvodu Komisia navrhuje, aby identifikačné čísla pre DPH v Severnom Írsku mali 
osobitnú predponu „XI“. 

Spravodajkyňa podporuje tento návrh, neuvažuje o jeho zmene a navrhuje prijať stanovisko 
EP zjednodušeným postupom (článok 52) s cieľom umožniť rýchle prijatie návrhu v 
dostatočnom predstihu pred 1. januárom 2021.


