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nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto ustanovení.

2.

Španielske kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.

3.

Poľská republika znáša svoje vlastné trovy konania.

Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 15. decembra 2011 —
Komisia/Francúzsko

(vec C-624/10)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES —
Články 168, 171, 193, 194, 204 a 214 — Právna úprava členského štátu, ktorá
stanovuje povinnosť pre predávajúcich alebo poskytovateľov služieb usadených
mimo územia štátu vymenovať daňového zástupcu a registrovať sa na účely
DPH v tomto členskom štáte — Právna úprava, ktorá umožňuje započítanie
odpočítateľnej DPH, ktorú zaplatili predávajúci alebo poskytovatelia služieb usadení
mimo územia štátu, s DPH, ktorú vybrali v mene a na účet svojich klientov“

Daňové ustanovenia — Harmonizácia právnych predpisov — Dane z obratu — Spoločný
systém dane z pridanej hodnoty — Zdaniteľné osoby — Odchýlky od vnútroštátneho
systému prenesenia daňovej povinnosti — Vnútroštátna právna úprava, ktorá
predávajúcemu alebo poskytovateľovi služieb usadenému mimo dotknutého členského
štátu ukladá povinnosť vymenovať daňového zástupcu a registrovať sa na účely dane
z pridanej hodnoty v dotknutom členskom štáte — Právna úprava, ktorá uvedenému
predávajúcemu alebo poskytovateľovi služieb okrem toho umožňuje započítanie
zaplatenej odpočítateľnej dane s daňou vybratou v mene a na účet ich klientov —
Nesplnenie povinnosti (smernica Rady 2006/112, články 168, 171, 193, 194, 204 a 214)
(pozri body 39, 42, 46, 50)
I - 203*
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Predmet
Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 168, 171, 193, 194, 204
a 214 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1) — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stano
vuje vymenovanie daňového zástupcu predávajúcim alebo poskytovateľom služieb
usadeným mimo územia štátu — Povinnosť registrácie na účely DPH — Povaha a roz
sah práva na odpočet

Výrok
1.

Francúzska republika si tým, že v hlave IV správneho pokynu 3 A-9-06 č. 105
z 23. júna 2006 stanovila administratívnu úľavu od režimu prenesenia daňo
vej povinnosti pri dani z pridanej hodnoty, ktorá zahŕňa vymenovanie daňo
vého zástupcu predávajúcim alebo poskytovateľom služieb usadeným mimo
Francúzska, ich registráciu na účely dane z pridanej hodnoty vo Francúzsku
a započítanie odpočítateľnej dane z pridanej hodnoty, ktorú zaplatili, s daňou,
ktorú vybrali v mene a na účet svojich klientov, nesplnila povinnosti, ktoré jej
ukladá smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systé
me dane z pridanej hodnoty, najmä jej články 168, 171, 193, 194, 204 a 214.

2.

Francúzska republika je povinná nahradiť trovy konania.

Uznesenie Súdneho dvora (prvá komora) z 15. decembra 2011 —
INNO/Unie van Zelfstandige Ondernemers a i.

(vec C-126/11)

„Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Smernica 2005/29/ES —
Nekalé obchodné praktiky — Vnútroštátna právna úprava zakazujúca oznámenia
o znížení cien a oznámenia, na základe ktorých je možné predpokladať
zníženie cien“
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