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I. NÁVRHY ZMIEN

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty
[COM(2018) 20 final]
Pozmeňovací návrh 1
Odôvodnenie 4
Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

V konečnom systéme DPH by sa so všetkými členskými
štátmi malo zaobchádzať rovnako, a všetky by teda mali
podliehať rovnakým obmedzeniam pri uplatňovaní znížených sadzieb DPH, ktoré by mali zostať výnimkou zo
štandardnej sadzby. Takéto rovnaké zaobchádzanie možno
bez obmedzenia súčasnej voľnosti členských štátov pri
stanovovaní DPH dosiahnuť tak, že sa im všetkým umožní
uplatňovať zníženú sadzbu, na ktorú sa nevzťahuje
požiadavka na minimum, ako aj oslobodenie od dane
s právom na odpočítanie DPH na vstupe, a to popri najviac
dvoch znížených sadzbách vo výške minimálne 5 %.

V konečnom systéme DPH by sa so všetkými členskými
štátmi malo zaobchádzať rovnako, a všetky by teda mali
podliehať rovnakým obmedzeniam pri uplatňovaní znížených sadzieb DPH, ktoré by mali zostať výnimkou zo
štandardnej sadzby. Takéto rovnaké zaobchádzanie možno
bez obmedzenia súčasnej voľnosti členských štátov pri
stanovovaní DPH dosiahnuť tak, že sa im všetkým umožní,
s cieľom zohľadniť pozitívne sociálne alebo environmentálne účinky rôznych tovarov a služieb, uplatňovať zníženú
sadzbu, na ktorú sa nevzťahuje požiadavka na minimum,
ako aj oslobodenie od dane s právom na odpočítanie DPH
na vstupe, a to popri najviac dvoch znížených sadzbách vo
výške minimálne 5 %. V rámci obmedzení ustanovených
v tejto smernici je možné, aby si členské štáty zachovali
existujúce znížené sadzby DPH alebo zaviedli nové sadzby,
ktoré prospejú koncovým spotrebiteľom alebo sú vo
všeobecnom záujme, napríklad na poskytovanie služieb
s vysokým podielom ľudskej práce a zohľadnenie sociálnych a/alebo environmentálnych aspektov.
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Zdôvodnenie
Ak je štruktúra pravidiel príliš špecifická, existuje riziko, že bude brániť požadovanej flexibilite.

Pozmeňovací návrh 2
Odôvodnenie 8
Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Hoci v určitých vzdialených regiónoch je naďalej možné
uplatňovať rozdielne sadzby, treba zabezpečiť, že štandardná sadzba bude minimálne vo výške 15 %.

Hoci v určitých vzdialených regiónoch je naďalej možné
uplatňovať rozdielne sadzby, treba zabezpečiť, že štandardná sadzba bude minimálne vo výške 15 % a maximálne
vo výške 25 %.

Pozmeňovací návrh 3
Vložiť nový odsek za článok 1 ods. 1
Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Článok 97 sa nahrádza takto: „Štandardná sadzba nesmie
byť nižšia ako 15 % ani vyššia ako 25 %“.

Pozmeňovací návrh 4
Článok 1 ods. 2
Text navrhnutý Európskou komisiou

Článok 98 sa nahrádza takto:

Zmena navrhnutá VR

Článok 98 sa nahrádza takto:

„Článok 98

„Článok 98

1.
Členské štáty môžu uplatňovať najviac dve znížené
sadzby.

1.
Členské štáty môžu uplatňovať najviac dve znížené
sadzby.

Znížené sadzby sa stanovia ako percento základu dane,
ktoré nie je nižšie ako 5 %.

Znížené sadzby sa stanovia ako percento základu dane,
ktoré nie je nižšie ako 5 %.

2.
Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu okrem
daných dvoch znížených sadzieb uplatňovať zníženú
sadzbu nižšiu ako 5 % minimum a oslobodenie od dane
s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.

2.
Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu okrem
daných dvoch znížených sadzieb uplatňovať zníženú
sadzbu nižšiu ako 5 % minimum a oslobodenie od dane
s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.

3.
Znížené sadzby a oslobodenia od dane uplatňované
podľa odsekov 1 a 2 sú len v prospech konečného
spotrebiteľa a uplatňujú sa tak, aby sa konzistentne sledoval
cieľ všeobecného záujmu.

3.
Znížené sadzby a oslobodenia od dane uplatňované
podľa odsekov 1 a 2 sú v prospech konečného spotrebiteľa
a uplatňujú sa tak, aby sa konzistentne sledoval cieľ
všeobecného záujmu, ktorý zohľadňuje pozitívne sociálne
ekologické účinky rôzneho tovaru a služieb.

Znížené sadzby a oslobodenia od dane uvedené v odsekoch
1 a 2 sa neuplatňujú na tovar alebo služby v kategóriách
uvedených v prílohe IIIa.“

Znížené sadzby a oslobodenia od dane uvedené v odsekoch
1 a 2 sa neuplatňujú na tovar alebo služby v kategóriách
uvedených v prílohe IIIa.“
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Zdôvodnenie
Obmedzenie, ktoré má byť len v prospech konečného spotrebiteľa, môže byť v praxi ťažko uplatniteľné, pretože mnohé
druhy tovaru a služieb sa predávajú spotrebiteľom aj podnikom. V odôvodneniach sa zdôrazňuje, že hlavnou myšlienkou
návrhu je okrem iného zaistiť fungujúci vnútorný trh a vyhnúť sa zbytočnej zložitosti a následnému zvyšovaniu nákladov
pre podniky. Z týchto dôvodov by sa malo slovo „len“ vypustiť zo znenia smernice.

Príloha k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty
(COM(2018) 20 final)

Pozmeňovací návrh 5
Číslo 5
Text navrhnutý Európskou komisiou

(5)

Dodanie al- 11.01
koholických
11.02
nápojov
11.03

žiadne

Zmena navrhnutá VR

žiadne

(5)

Dodanie al- 11.01
koholických
11.02
nápojov
11.03

11.05

11.04

47.00.25

11.05

žiadne

žiadne

47.00.25

Zdôvodnenie
Nie je dôvod, prečo by sa na alkohol vo vermúte a iných aromatizovaných vínach mala uplatňovať znížená sadzba dane.

Pozmeňovací návrh 6
Číslo 7
Text navrhnutý Európskou komisiou

(7)

Dodanie,
nájom,
údržba
a oprava
dopravných
prostriedkov

29

Zmena navrhnutá VR

30.92

47.00.81

Dodanie,
nájom,
údržba
a oprava bicyklov, detských kočíkov a vozíkov pre
invalidov

77.29.19

47.00.81

77.1

….

95.29.12

77.1

77.34

29.10.24

77.34

77.35

45.11.245.11.3

77.35

30
33.15
33.16
45

77.39.13

33.17.19
47.00.45
47.00.75
77.21.10

(7)

Dodanie,
nájom,
údržba
a oprava
dopravných
prostriedkov

29
30
33.15
33.16
45

77.39.13

Dodanie,
nájom,
údržba
a oprava bicyklov
(vrátane
elektrických
bicyklov),
elektrických
skútrov,
detských
kočíkov
a vozíkov
pre invalidov
…..

30.92
33.17.19
47.00.45
47.00.75
77.21.10
77.29.19
95.29.12
29.10.24
45.11.245.11.3

SK

C 461/46

Úradný vestník Európskej únie

21.12.2018

Zdôvodnenie
Malo by sa objasniť, že členské štáty môžu uplatňovať znížené sadzby dane aj na elektrické bicykle a elektrické skútre. Tieto
zohrávajú dôležitú úlohu z hľadiska mobility.

Pozmeňovací návrh 7
Číslo 10
Text navrhnutý Európskou komisiou

(10)

Dodanie
počítačov,
elektronických a optických zariadení; dodanie hodiniek

26

žiadne

Zmena navrhnutá VR

žiadne

47.00.3
47.00.82
47.00.83
47.00.88

(10) Dodanie
počítačov,
elektronických a optických zariadení; dodanie hodiniek

26
47.00.3
47.00.82
47.00.83
47.00.88

Dodanie
26.60
prístrojov
na ožarova- 32.50.4
nie, elektromedicínskych
a elektroterapeutických prístrojov vrátane okuliarov
a kontaktných šošoviek

Zdôvodnenie
Členské štáty by mali mať možnosť uplatňovať znížené sadzby dane aj na okuliare a kontaktné šošovky a tiež na
kardiostimulátory a načúvacie prístroje.

Pozmeňovací návrh 8
Číslo 15
Text navrhnutý Európskou komisiou

(15)

Poskytova- 64
nie finan65
čných a
poisťova66
cích služieb

žiadne

Zmena navrhnutá VR

žiadne

(15) Poskytovanie finančných služieb

64
66

žiadne

žiadne
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Zdôvodnenie
V súlade s článkom 135 ods. 1 písm. a) smernice 2006/112/ES členské štáty oslobodia od dane poisťovacie a zaisťovacie
transakcie vrátane súvisiacich služieb poskytovaných poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi.

Návrh Komisie je preto v rozpore so znením smernice 2006/112/ES.

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide
o osobitnú úpravu pre malé podniky
(COM(2018) 21 final)

Pozmeňovací návrh 9
Odôvodnenie 13
Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Okrem toho, aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok
na oslobodenie od dane, ktoré členský štát udeľuje
podnikom, ktoré v ňom nie sú usadené, treba požadovať,
aby podniky svoj úmysel využiť oslobodenie od dane
oznamovali vopred. Takéto oznámenie by mal malý podnik
podávať členskému štátu, v ktorom je usadený. Tento
členský štát by mal následne na základe priznaných
informácií o obrate uvedeného podniku poskytnúť dané
informácie ostatným dotknutým členským štátom.

Okrem toho, aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok
na oslobodenie od dane, ktoré členský štát udeľuje
podnikom, ktoré v ňom nie sú usadené, treba požadovať,
aby podniky svoj úmysel využiť oslobodenie od dane
oznamovali vopred. Takéto oznámenie by sa malo
uskutočniť prostredníctvom internetového portálu, ktorý
by mal byť zriadený Komisiou. Členský štát, v ktorom je
podnik usadený, by mal následne na základe priznaných
informácií o obrate uvedeného podniku poskytnúť dané
informácie ostatným dotknutým členským štátom.

Zdôvodnenie
Tento pozmeňovací návrh súvisí s pozmeňovacím návrhom k článku 1 ods. 12 – ide o prevzatie návrhu obsiahnutého
v návrhu správy Európskeho parlamentu, ktorú predložil T. Vandenkendelaere (PPE/BE).

Pozmeňovací návrh 10
Článok 1 odsek 12
Text navrhnutý Európskou komisiou

Článok 284 sa nahrádza takto:

Zmena navrhnutá VR

Článok 284 sa nahrádza takto:

„Článok 284

„Článok 284

1.
Členské štáty môžu oslobodiť od dane dodanie tovaru
a poskytovanie služieb uskutočnené na ich území malými
podnikmi, ktoré sú usadené na tomto území a ktorých
ročný obrat v členskom štáte priraditeľný k takýmto
dodaniam, resp. poskytnutiam nepresahuje limit, ktorý
uvedené členské štáty stanovili na uplatňovanie tohto
oslobodenia od dane.

1.
Členské štáty môžu oslobodiť od dane dodanie tovaru
a poskytovanie služieb uskutočnené na ich území malými
podnikmi, ktoré sú usadené na tomto území a ktorých
ročný obrat v členskom štáte priraditeľný k takýmto
dodaniam, resp. poskytnutiam nepresahuje limit, ktorý
uvedené členské štáty stanovili na uplatňovanie tohto
oslobodenia od dane.
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Text navrhnutý Európskou komisiou

Zmena navrhnutá VR

Členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií
stanoviť pre jednotlivé oblasti podnikania rozdielne limity.
Uvedené limity však nesmú byť vyššie ako 85 000 EUR
alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene.

Členské štáty môžu na základe objektívnych kritérií stanoviť
rozdielne limity. Uvedené limity však nesmú byť vyššie ako
100 000 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene.

2.
Členské štáty, ktoré zaviedli oslobodenie od dane pre
malé podniky, oslobodia od dane aj dodania tovaru
a poskytnutia služieb na svojom vlastnom území, ktoré
uskutočnili podniky usadené v inom členskom štáte, za
predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

2.
Členské štáty, ktoré zaviedli oslobodenie od dane pre
malé podniky, oslobodia od dane aj dodania tovaru
a poskytnutia služieb na svojom vlastnom území, ktoré
uskutočnili podniky usadené v inom členskom štáte, za
predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) ročný obrat v Únii daného malého podniku nepresahuje
100 000 EUR;

a) ročný obrat v Únii daného malého podniku nepresahuje
100 000 EUR;

b) hodnota dodaní, resp. poskytnutí v členskom štáte,
v ktorom podnik nie je usadený, nepresahuje limit
uplatniteľný v uvedenom členskom štáte na poskytnutie
oslobodenia od dane podnikom, ktoré sú usadené
v uvedenom členskom štáte.

b) hodnota dodaní, resp. poskytnutí v členskom štáte,
v ktorom podnik nie je usadený, nepresahuje limit
uplatniteľný v uvedenom členskom štáte na poskytnutie
oslobodenia od dane podnikom, ktoré sú usadené
v uvedenom členskom štáte.

3.
Členské štáty prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby malé podniky využívajúce oslobodenie
od dane spĺňali podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.

3.
Členské štáty prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby malé podniky využívajúce oslobodenie od
dane spĺňali podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2.

4.
Pred tým, ako malý podnik využije oslobodenie od
dane v iných členských štátoch, upovedomí členský štát,
v ktorom je usadený.

4.
Komisia zriadi online portál, prostredníctvom ktorého sa môžu zaregistrovať malé podniky, ktoré chcú
využiť oslobodenie od dane v inom členskom štáte.

Ak malý podnik využíva oslobodenie od dane v iných
členských štátoch než v tom, v ktorom je usadený, členský
štát usadenia prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby malý podnik presne priznal ročný obrat
v Únii a ročný obrat v členskom štáte, a informuje daňové
orgány v ostatných dotknutých členských štátoch, v ktorých
malý podnik uskutočňuje dodania, resp. poskytnutia.“

Ak malý podnik využíva oslobodenie od dane v iných
členských štátoch než v tom, v ktorom je usadený, členský
štát usadenia prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby malý podnik presne priznal ročný obrat
v Únii a ročný obrat v členskom štáte, a informuje daňové
orgány v ostatných dotknutých členských štátoch, v ktorých
malý podnik uskutočňuje dodania, resp. poskytnutia.“

Zdôvodnenie
Stanovenie vnútroštátnych limitov by sa malo v súlade so zásadou subsidiarity ponechať na členských štátoch. Okrem
stropu 100 000 EUR navrhnutého spoločne pre celú Úniu by sa nemali zavádzať žiadne iné stropy. Možnosť rozličných
národných limitov je z hľadiska väčšej flexibility vítaná, avšak obmedzením na niektoré hospodárske odvetvia môže dôjsť
k problému s vymedzením.
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Pozmeňovací návrh 11
Článok 1 odsek 15
Text navrhnutý Európskou komisiou

Vkladá sa tento článok 288a:

Zmena navrhnutá VR

Vkladá sa tento článok 288a:

„Článok 288a

„Článok 288a

Keď počas nasledujúceho kalendárneho roka ročný obrat
malého podniku v členskom štáte presiahne limit na
oslobodenie od dane uvedený v článku 284 ods. 1, tento
malý podnik môže na daný rok naďalej využívať
oslobodenie od dane za predpokladu, že jeho ročný obrat
v členskom štáte počas daného roka nepresahuje limit
stanovený v článku 284 ods. 1 o viac ako 50 %.“

Keď počas nasledujúceho kalendárneho roka ročný obrat
malého podniku v členskom štáte presiahne limit na
oslobodenie od dane uvedený v článku 284 ods. 1, tento
malý podnik môže na daný rok naďalej využívať oslobodenie od dane za predpokladu, že jeho ročný obrat
v členskom štáte počas daného roka nepresahuje limit
stanovený v článku 284 ods. 1 o viac ako 33 %.“

Zdôvodnenie
Toto ustanovenie obmedzuje negatívne kaskádové efekty. V prípade podnikov, ktoré nemôžu využiť oslobodenie od dane,
by však mohlo spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže. Limit by sa preto nemal prekročiť o viac ako 33 %.

II. POLITICKÉ ODPORÚČANIA

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV

1.
víta iniciatívu Komisie na reformu súčasného systému DPH v EÚ s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu
a zabezpečiť, aby sa právne predpisy týkajúce sa DPH prispôsobili zmenám vo svetovom a digitálnom hospodárstve;

2.
zdôrazňuje však, že návrh musí byť vyvážený, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže a zvýšeniu
administratívnej záťaže a vyšším nákladom pre malé a stredné podniky (MSP), ako aj miestne a regionálne orgány;

3.
upozorňuje na skutočnosť, že rozdiely v systémoch DPH a stanovených sadzbách sa osobitne dotýkajú najmä
pohraničných regiónov a aktivít malých a stredných podnikov v týchto regiónoch. Preto treba preskúmať územný dosah
návrhu, aby sa umožnila väčšia flexibilita pri stanovovaní sadzieb DPH, ako aj navrhovaných prahových hodnôt;

Spoločné pravidlá pre sadzby DPH
4.
víta návrh Komisie zdaňovať tovar a služby v súlade s princípom miesta určenia, pretože riziko narušenia
hospodárskej súťaže je tu nižšie;

5.
podporuje článok 98 ods. 1 a ods. 2 návrhu smernice, podľa ktorého môžu členské štáty uplatňovať najviac dve
znížené sadzby dane vo výške minimálne 5 %, zníženú sadzbu nižšiu ako 5 % minimum a oslobodenie od dane
s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni;

6.
víta návrh Komisie zostaviť zoznam tovaru (príloha IIIa), na ktorý sa nesmú uplatňovať znížené sadzby – namiesto
súčasného zoznamu tovaru (s množstvom obmedzených výnimiek), na ktorý možno uplatňovať znížené sadzby. Návrh
poskytuje členským štátom väčšiu flexibilitu a odstraňuje nedostatočnú daňovú neutralitu na základe skutočnosti, že
niektoré členské štáty znížili DPH na tovar, na ktorý v iných členských štátoch nie je možné uplatniť zníženú sadzbu.
Upozorňuje, že cieľom tohto zoznamu je zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže. Zoznam by sa preto nemal používať na
sledovanie iných politických cieľov;
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7.
sa domnieva, že súčasný súbor pravidiel nezabezpečuje daňovú neutralitu medzi členskými štátmi a taktiež
obmedzuje možnosti využitia potenciálu, ktorý ponúka technický vývoj, vzhľadom na to, že rovnaký produkt alebo
rovnaké služby sa zdaňujú rozdielne podľa formy distribúcie. Dobrým príkladom je zákaz zníženej sadzby DPH na digitálne
publikácie, ako sú elektronické noviny, audioknihy a streaming hudby. Zasiahlo to v neposlednom rade noviny, ktoré
v súčasnosti prechádzajú hlbokou štrukturálnou zmenou súbežne s narastajúcou digitalizáciou používaných médií, ktorých
význam pre demokraciu sa nesmie podceňovať;

8.
domnieva sa, že článok 98 ods. 3 sa vzťahuje na tovar a služby, ktoré si zvyčajne kupuje spotrebiteľ. Po tomto
preskúmaní bude možné predávať tovar a služby so zníženou sadzbou dane aj vtedy, keď sa budú predávať podnikom či
súkromným osobám;

9.
zdôrazňuje, že pojem „konečný spotrebiteľ“ môže viesť k problémom pri jeho uplatňovaní. „konečný spotrebiteľ“
môže byť v kontexte DPH súkromná osoba, nezdaniteľná právnická osoba alebo zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva činnosť
oslobodenú od dane bez práva na odpočet. Z odôvodnenia však vyplýva, že konečný spotrebiteľ je osoba, ktorá nadobúda
tovar alebo služby na osobné použitie. Vzhľadom na to, že konečnými spotrebiteľmi môžu byť aj právnické osoby, mali by
podľa neho aj tieto spadať pod rozsah pôsobnosti;

10.
podporuje návrh, aby vážená priemerná sadzba presahovala 12 % s cieľom ochrany daňových príjmov členských
štátov;

11.
zastáva názor, že väčšia flexibilita pri prijímaní znížených sadzieb DPH môže zvýšiť zložitosť, a to najmä pre malé
a stredné podniky, keďže tieto nemajú zdroje a štruktúry veľkého podniku, aby mohli uplatňovať pri cezhraničnom
obchode niekoľko rôznych daňových sadzieb;

12.
vyzýva Komisiu na vytvorenie elektronického portálu, napr. prostredníctvom ďalšieho rozvíjania internetového
portálu TEDB, aby sa podnikom dala možnosť získať prehľad o rôznych sadzbách DPH uplatňovaných vo všetkých
členských štátoch EÚ a oznámiť svoj úmysel využiť oslobodenie od dane za podmienok na oslobodenie od dane, ktoré
členský štát udeľuje podnikom, ktoré v ňom nie sú usadené. Tento nástroj musí byť ľahko dostupný, spoľahlivý
a k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ;

13.
vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s vykonávaním tohto návrhu rozšírila možnosť využívania zjednodušeného režimu
jednotného kontaktného miesta (MOSS – Mini-One Stop Shop). Systém MOSS je obzvlášť dôležitý pre správu DPH
v krajine určenia;

14.
poukazuje na to, že väčšia flexibilita pri stanovovaní sadzieb DPH môže sťažiť rozhodovanie o tom, ako zdaniť
transakcie, ktoré zahŕňajú viacero výkonov. Táto otázka sa týka sadzby dane, ktorá sa má uplatniť, základu dane, podoby
faktúr a krajiny, kde by sa mali platiť dane. To môže spôsobiť problémy pri vystavovaní faktúr, neistotu, náklady a riziká
sporov, pretože k danému problému sa bude môcť v jednotlivých členských štátoch pristupovať odlišne. Preto je
presvedčený, že je potrebné jasné usmernenia Komisie, pokiaľ ide o postupovať v prípade transakcií, ktoré zahŕňajú
niekoľko služieb;

Zjednodušenie predpisov pre malé podniky
15.
víta návrh Európskej komisie dať členským štátom väčšie možnosti na zjednodušenie systémov DPH pre malé
podniky. Zároveň je však dôležité zvýšiť efektívnosť zdaňovania a bojovať proti podvodom, aby sa zabránilo narušovaniu
hospodárskej súťaže a členským štátom zaistili príjmy z daní;

16.
súhlasí s navrhovaným vymedzením, podľa ktorého sa za „malé podniky“ považujú tie, ktorých ročný obrat v Únii
nie je vyšší ako 2 000 000 EUR;

17.
upozorňuje, že vzhľadom na roztrieštenosť a zložitosť systému DPH majú podniky, ktoré sa venujú cezhraničným
transakciám, veľké náklady na zabezpečenie dodržiavania predpisov. Tieto náklady sú neprimerane vysoké pre malé
a stredné podniky, ktoré sú oporou regionálnych hospodárstiev a zdrojom zamestnanosti na regionálnej úrovni, najmä pre
malé firmy s ročným obratom vo výške menej ako 2 000 000 EUR. Tie predstavujú približne 98 % všetkých podnikov v EÚ,
podieľajú sa cca 15 % na celkovom obrate a pripadá na ne asi 25 % čistých príjmov z DPH;
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18.
pripomína, že pri poskytovaní elektronických služieb môže byť ťažké určiť, v ktorom členskom štáte je zákazník
usadený. V prípade malých podnikov sú administratívne náklady na toto určenie spôsobom akceptovateľným pre daňové
orgány niekedy také vysoké, že sa od obchodovania so zákazníkmi z iných členských štátov upúšťa. S cieľom znížiť
administratívnu záťaž pre malé podniky s obratom v rámci Únie vo výške maximálne 2 000 000 EUR by sa im malo
alternatívne umožniť účtovať si u daných služieb najvyššiu možnú sadzbu DPH uplatňovanú v EÚ; súhlasí s názorom
Komisie, že náklady na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH by mali byť čo najnižšie;
19.
víta skutočnosť, že návrhom by sa znížili náklady na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH pre MSP až o 18 %
ročne;
20.
súhlasí s návrhom umožniť oslobodenie od daní pre všetky malé podniky so sídlom v inom členskom štáte, ak ich
ročný obrad nepresahuje 100 000 EUR, považuje však za potrebné preskúmať riziko negatívnych dôsledkov brzdiacich rast.
Pre podnik oslobodený od dane, ktorý má v dôsledku toho značne nižšie administratívne náklady, môže prekročenie limitu
priniesť vysokú hospodársku záťaž;
21.
víta návrh umožniť malým podnikom vyhotovovanie zjednodušenej faktúry, ako aj návrh oslobodiť malé podniky
oslobodené od dane od povinnosti vyhotovovať faktúru;
22.
súhlasí s návrhom, aby bolo prípade malých podnikov zdaňovacie obdobie, za ktoré sa má podávať daňové
priznanie k DPH, obdobie kalendárneho roka;
23.
považuje za diskutabilné, prečo by sa podniky oslobodené od dane mali vyhýbať povinnostiam týkajúcim sa
účtovníctva a vedenia záznamov. Takéto uľahčenie môže predstavovať riziko zneužitia, pretože pre členské štáty je zložité
kontrolovať, či podnik prekročil limit;
24.
poukazuje na to, že v niektorých členských štátoch boli prijaté opatrenia na uľahčenie registrácie nových podnikov
a rámcových podmienok pre podniky, čím sa ale zároveň môže zvýšiť riziko karuselového podvodu. Len v roku 2014
dosiahli daňové úniky v dôsledku karuselových podvodov výšku 50 mld. EUR. Je dôležité, aby sa účely zníženia výpadku
príjmov z DPH zlepšila efektívnosť výberu daní a bojovalo sa proti daňovým podvodom.
V Bruseli 10. októbra 2018
Predseda
Európskeho výboru regiónov
Karl-Heinz LAMBERTZ

