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Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov
o fakturácii *
P7_TA(2010)0092
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu smernice Rady, ktorou sa
mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide
o uplatňovanie predpisov o fakturácii (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))
(2011/C 81 E/27)
(Mimoriadny legislatívny postup - konzultácia)
Európsky parlament,
— so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0021),
— so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parla
mentom (C6-0078/2009),
— so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia
platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy
(KOM(2009)0665),
— so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní EÚ,
— so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,
— so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci
(A7-0065/2010),
1.

schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.
vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco 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 túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

TEXT PREDLOŽENÝ KOMISIOU

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(4)
S cieľom poskytnúť pomoc malým a stredným
podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť DPH príslušnému
orgánu, skôr ako prijmú platbu od svojich zákazníkov, by
členské štáty mali mať možnosť povoliť zúčtovať DPH prostred
níctvom systému hotovostného účtovníctva, ktorý dodávateľovi
umožňuje zaplatiť DPH príslušnému orgánu po prijatí platby za
dodávku a na základe ktorého má dodávateľ právo na odpočí
tanie, keď zaplatí za dodávku. Členské štáty tak budú môcť
zaviesť dobrovoľný systém hotovostného účtovníctva, ktorý
nebude mať negatívny vplyv na finančné toky súvisiace s ich
príjmom z DPH.

(4)
S cieľom poskytnúť pomoc malým a stredným
podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť DPH príslušnému
orgánu, skôr ako prijmú platbu od svojich zákazníkov, by
členské štáty mali povoliť zúčtovanie DPH prostredníctvom
systému hotovostného účtovníctva, ktorý dodávateľovi umož
ňuje zaplatiť DPH príslušnému orgánu po prijatí platby za
dodávku a na základe ktorého má dodávateľ právo na odpočí
tanie, keď zaplatí za dodávku. Členské štáty tak budú môcť
zaviesť dobrovoľný systém hotovostného účtovníctva, ktorý
nebude mať negatívny vplyv na finančné toky súvisiace s ich
príjmom z DPH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 91 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
7a. V článku 91 ods. 2 sa za prvý pododsek vkladá tento
pododsek:
„Odchylne od prvého pododseku členské štáty akceptujú
použitie výmenného kurzu, ktorý Európska centrálna
banka zverejní pre deň, v ktorom daňová povinnosť
vzniká, alebo, ak v tento deň kurz zverejnený nebol,
výmenného kurzu zverejneného pre deň, ktorý predchádza
dňu vzniku daňovej povinnosti. Ak žiadna z mien nie je
euro, vypočíta sa výmenný kurz na základe výmenného
kurzu medzi týmito menami a eurom.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2006/112/ES
Článok 167a – odsek 2 – úvodná časť
2.
Členské štáty môžu v rámci dobrovoľnej schémy usta
noviť, že zdaniteľné osoby musia za predpokladu, že sú splnené
nasledujúce podmienky, odložiť právo na odpočítanie dane, až
kým sa dodávateľovi nezaplatí DPH:

2.
Členské štáty v rámci dobrovoľnej schémy stanovia, že
zdaniteľné osoby musia za predpokladu, že sú splnené nasledu
júce podmienky, odložiť právo na odpočítanie dane, až kým sa
dodávateľovi nezaplatí DPH:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9 – písmeno c
Smernica 2006/112/ES
Článok 178 – písmeno f
vypúšťa sa

c) Písmeno f) sa nahrádza takto:
„f) ak sa od nej žiada, aby zaplatila DPH ako odberateľ
alebo nadobúdateľ v prípade uplatnenia článkov 194 až
197 a článku 199, musí mať faktúru vyhotovenú
v súlade s oddielmi 3 až 6 kapitoly 3 hlavy XI a musí
splniť náležitosti ustanovené každým členským štátom.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2006/112/ES
Článok 219a
1.
Vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným
v členskom štáte, ktorý uvedenej zdaniteľnej osobe pridelil
identifikačné číslo DPH, ktoré dotknutá osoba použila na
vykonanie dodávky.

1.
Vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným
v členskom štáte, v ktorom je DPH splatná.
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Ak neexistuje žiadne také číslo, uplatňujú sa predpisy toho
členského štátu, v ktorom dodávateľ zriadil sídlo svojej ekono
mickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonáva
dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa pred
pisy členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo kde sa
obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa
na účely DPH.

Ak DPH nie je splatná v Únii, uplatňujú sa predpisy toho
členského štátu, v ktorom dodávateľ zriadil sídlo svojej ekono
mickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonáva
dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa pred
pisy členského štátu, v ktorom má trvalé bydlisko alebo kde sa
obvykle zdržiava.
Ak dodávateľ, ktorý vyhotovuje faktúru za zdaniteľné dodanie
tovaru alebo poskytnutie služieb, nie je usadený v členskom
štáte, v ktorom je DPH splatná, a osobou povinnou platiť
DPH je osoba, ktorej sa tovar dodáva alebo služby poskytujú,
vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným
v členskom štáte, v ktorom má dodávateľ tovaru alebo posky
tovateľ služieb sídlo alebo stálu prevádzkareň, z ktorej sa
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutočňuje.
Ak dodávateľ nemá v Únii prevádzkareň, vyhotovenie faktúry
nepodlieha pravidlám uvedeným v tejto smernici.

2.
Ak je odberateľ, ktorý prijíma dodávaný tovar alebo
poskytované služby, usadený v členskom štáte inom ako
štát, z ktorého sa vykonávajú dodávky, a odberateľ je povinný
platiť DPH, vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňo
vaným v tom členskom štáte, ktorý vydal identifikačné číslo
DPH, ktoré odberateľ použil pri prijatí dodávky.

2.
Ak prijímateľ tovaru alebo služieb vystaví faktúru
(samofakturácia) a je povinný platiť DPH, vyhotovenie faktúry
podlieha predpisom uplatňovaným v tom členskom štáte, v
ktorom je DPH splatná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 16
Smernica 2006/112/ES
Článok 220a – odsek 1 – písmeno a
a) ak zdaniteľná suma dodávky tovaru alebo poskytnutia
služieb nepresahuje 200 EUR;

a) ak zdaniteľná suma dodávky tovaru alebo poskytnutia
služieb nepresahuje 300 EUR;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2006/112/ES
Článok 221
Členské štáty môžu uložiť zdaniteľným osobám povinnosť
vyhotoviť zjednodušenú faktúru za dodanie tovaru alebo
poskytnutie služieb iných, ako sa uvádza v článku 220, ak sa
miesto dodania uvedeného tovaru alebo poskytnutia služieb
nachádza na ich území.

1.
Členské štáty môžu uložiť zdaniteľným osobám povin
nosť vyhotoviť na základe článku 226 alebo 226b faktúru za
iné dodanie tovaru alebo iné poskytnutie služieb, ako sú tie, ktoré
sú uvedené v článku 220, ak sa miesto dodania uvedeného tovaru
alebo poskytnutia služieb nachádza na ich území.

2.
Členské štáty môžu oslobodiť zdaniteľné osoby od povin
nosti ustanovenej v článku 220 alebo 220a vyhotoviť faktúru
pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb, ktoré uskutočňujú
na ich území a ktoré sú oslobodené od dane s možnosťou alebo
bez možnosti odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom
stupni v súlade s článkami 110 a 111, článkom 125 ods. 1,
článkom 127, článkom 128 ods. 1, článkami 132, 135, 136,
375, 376 a 377, článkom 378 ods. 2, článkom 379 ods. 2
a článkami 380 až 390.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2006/112/ES
Článok 222
Faktúra musí byť vyhotovená najneskôr do 15. dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.

Faktúra musí byť vyhotovená najneskôr do 15. dňa druhého
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná
udalosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 19 – písmeno a
Smernica 2006/112/ES
Článok 226 – bod 4
4. identifikačné číslo DPH odberateľa ustanovené v článku 214;

4. identifikačné číslo pre DPH odberateľa ustanovené v článku
214, pod ktorým bol odberateľovi dodaný tovar alebo
poskytnuté služby, za ktoré je povinný platiť PDH, alebo
pod ktorým mu bol dodaný tovar uvedený v článku 138;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 20
Smernica 2006/112/ES
Článok 226b
Na zjednodušenej faktúre vyhotovenej v zmysle článkov 220a
a 221 sú povinné len nasledujúce údaje:

1.
Na zjednodušenej faktúre vyhotovenej v zmysle článkov
220a a 221 sú povinné len nasledujúce údaje:

a) dátum vyhotovenia;

a)

dátum vyhotovenia;

b) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo
poskytuje služby;

b)

identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo
poskytuje služby, s uvedením jej identifikačného čísla
pre DPH;

c) identifikácia druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných
služieb a ich hodnota;

c)

identifikácia druhu dodávaného tovaru alebo poskytova
ných služieb a ich hodnota;

d) výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, alebo infor
mácie nevyhnutné na jej výpočet.

d)

sadzba DPH a výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo
zaúčtovať, alebo informácie nevyhnutné na jej výpočet;

da) ak je vystavená faktúra dokumentom alebo správou,
ktorými sa mení pôvodná faktúra, ako sa uvádza
v článku 219, konkrétny a jednoznačný odkaz na
pôvodnú faktúru.
2.
Členské štáty môžu požadovať, aby zjednodušené faktúry
vystavované v súlade s článkami 220a a 221 obsahovali tieto
dodatočné informácie so zreteľom na konkrétne transakcie
alebo kategórie zdaniteľných osôb:
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a) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo
poskytuje služby, s uvedením jej mena a adresy;
b) poradové číslo založené na jednej alebo viacerých sériách,
ktoré jednoznačne identifikuje faktúru;
c) identifikácia odberateľa s uvedením jeho identifikačného
čísla pre DPH, mena a adresy;
d) ak ide o výnimku z DPH alebo ak je odberateľ povinný
platiť DPH, údaje požadované na základe článkov 226
a 226a.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 22
Smernica 2006/112/ES
Článok 230
Sumy uvedené na faktúre sa môžu uvádzať v akejkoľvek mene
za predpokladu, že výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo
zaúčtovať, je uvedená v národnej mene členského štátu,
v ktorom sa dodáva tovar alebo poskytujú služby a použije sa
výmenný kurz, ktorý uverejnila Európska centrálna banka pre
deň, keď vznikla daňová povinnosť, alebo výmenný kurz pre
predchádzajúci deň, ak pre uvedený deň nebol výmenný kurz
uverejnený.

Sumy uvedené na faktúre sa môžu uvádzať v akejkoľvek mene
za predpokladu, že výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo
zaúčtovať, je uvedená v národnej mene členského štátu,
v ktorom sa dodáva tovar alebo poskytujú služby,a použije sa
jeden z výmenných kurzov uvedených v článku 91.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 25
Smernica 2006/112/ES
Články 233, 234, 235 a 237
25. Články 233, 234, 235 a 237 sa vypúšťajú.

25. Články 233, 234 a 235 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 25 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Článok 237
25a. Článok 237 sa nahrádza takto:
„Článok 237
Každý členský štát predloží Komisii do 31. decembra
2013 hodnotiacu správu o vykonávaní elektronickej
fakturácie. V týchto správach sa uvedú najmä technické
problémy a nedostatky, s ktorými sa zdaniteľné osoby
a daňové úrady stretli, vrátane posúdenia vplyvu
akýchkoľvek podvodov spojených s elektronickou faktu
ráciou, ku ktorým došlo v dôsledku zrušenia požiadavky
začleniť elektronickú výmenu údajov (EDI) alebo elektro
nický podpis do elektronických faktúr. Komisia do 1. júla
2014 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu
spolu s príslušnými návrhmi, ktorú vypracuje na základe
hodnotiacich správ členských štátov.“
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 29
Smernica 2006/112/ES
Článok 244 – odsek 3

Na uchovávanie faktúr sa uplatňujú predpisy toho členského
štátu, v ktorom má dodávateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej
činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ alebo kam sa vykoná
vajú dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa
predpisy členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo kde sa
obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa na
účely DPH.

Faktúra sa môže uchovávať v rovnakej podobe, v ktorej bola
prijatá, či už v papierovej alebo elektronickej forme. Faktúru
v papierovej podobe možno prípadne previesť do elektronickej
formy. Inak sa na uchovávanie faktúr uplatňujú predpisy toho
členského štátu, v ktorom má zdaniteľná osoba zriadené sídlo
svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ
alebo kam sa vykonávajú dodávky, alebo ak takéto miesta
neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom
má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je
inak povinná identifikovať sa na účely DPH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 32
Smernica 2006/112/ES
Článok 247

Zdaniteľná osoba zabezpečuje uchovávanie faktúr počas šiestich
rokov.

Zdaniteľná osoba zabezpečuje uchovávanie faktúr počas piatich
rokov. Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne ustano
venia v oblastiach mimo DPH, ktorými sa stanovujú rôzne
povinné lehoty uchovávania podkladových dokumentov
vrátane faktúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 34
Smernica 2006/112/ES
Článok 248a

(34) Do oddielu 3 kapitoly 4 hlavy XI sa vkladá tento článok
248a:
„Článok 248a
Na účely kontroly môžu členské štáty, v ktorých je daň
splatná, požadovať, aby sa konkrétne faktúry preložili do
ich úradných jazykov.“

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 36 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Hlava XIV – Kapitola 4 a (nová)
36a. Za článok 401 sa vkladá táto kapitola:
„Kapitola 4a
Elektronická administratíva
Článok 401a
V záujme aktívneho rozvoja efektívnej a spoľahlivej elek
tronickej administratívy v oblasti DPH Komisia vyhod
notí existujúce opatrenia a nástroje elektronickej admini
stratívy v členských štátoch a podporí vzájomnú výmenu
najlepších postupov v tejto oblasti. Okrem toho Komisia
využije program Spoločenstva na zlepšenie fungovania
daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013),
vytvorený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady
č. 1482/2007/ES (*), ako aj ďalšie existujúce prostriedky
financovania Únie, ako napríklad štrukturálne fondy, na
poskytovanie technickej pomoci členským štátom, ktoré
najviac potrebujú zmodernizovať svoju elektronickú
administratívu prostredníctvom prístupu k hlavným
systémom v oblasti informačných technológií využí
vaným v celej Únii a prostredníctvom používania týchto
systémov.
_____________
(*) Ú. v. EÚ L 330, 15.12.2007, s. 1.“

Prepravovateľné tlakové zariadenia ***I
P7_TA(2010)0122
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady o prepravovateľných tlakových zariadeniach (KOM(2009)0482 – C70161/2009 – 2009/0131(COD))
(2011/C 81 E/28)
(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)
Európsky parlament,
— so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0482),
— so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila
návrh Európskemu parlamentu (C7-0161/2009),
— so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia
platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy
(KOM(2009)0665),

