
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 14.7.2017 
Q2017) 4970 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
Komise na změnu směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud 
jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k 
dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu {COM(2016) 811 final}.

Sdělení o akčním plánu v oblasti DPH s názvem „Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - čas 
přijmout rozhodnutí“ fCOM(2016) 148 final}, přijaté Komisí dne 7. dubna 2016, již v rámci 
naléhavých opatření k boji proti podvodům v oblasti DPH odkazovalo na žádosti některých 
členských států, aby jim bylo povoleno zavedení dočasného všeobecného systému přenesení 
daňové povinnosti, který by se odchyloval od obecných zásad směrnice 2006/112/ES. Tímto 
návrhem plní Komise svůj závazek učiněný v Radě pro hospodářské a finanční věci 
(ECOFIN) v červnu 2016, že předloží návrh umožňující jednotlivým členským státům odchýlit 
se od společného systému daně z přidané hodnoty za účelem uplatňování všeobecného 
mechanismu přenesení daňové povinnosti u vnitrostátních plnění nad určitou stanovenou 
hodnotu a při zachování vnitřního trhu.

Komise bere na vědomí širokou podporu, kterou Senát návrhu vyjádřil, ale také jeho výhrady, 
jež se týkají zejména podmínek a postupu, v jejichž rámci lze všeobecný mechanismus 
přenesení daňové povinnosti udělit nebo zrušit.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že návrh představuje odchylku od harmonizovaného 
systému daně z přidané hodnoty s cílem umožnit některým členským státům, které jsou 
podvody (typu kolotoč) postiženy vážněji než průměr, tyto problémy s podvody na daních 
Z přidané hodnoty v krátké lhůtě vyřešit, přičemž Komise mezitím pracuje na konečné podobě 
stabilnějšího a vůči podvodům odolnějšího systému pro obchod mezi zeměmi Evropské unie. 
Komise proto zastává názor, že podmínky by měly být omezující a zahrnovat časové omezení. 
Vzhledem k potenciálnímu dopadu, který by opatření mohlo mít na fungování vnitřního trhu, 
je nezbytné, aby Komise pro udělení a zrušení systému všeobecného přenesení daňové 
povinnosti zavedla zvláštní postup.

Vážený pan Milan ŠTĚCH 
předseda Senátu Parlamentu České republiky 
Valdštejnské náměstí 17/4 
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Konkrétní body, které Senát zmiňuje, vycházejí z původního návrhu předloženého Komisí. 
Návrh je v současné době projednáván v rámci legislativního procesu, na němž se podílí 
Evropský parlament i Rada, jejíž právní služba vydala dne 12. května 2017 stanovisko, které 
bylo předáno členským státům. Stanovisko Senátu bylo zpřístupněno zástupcům Komise při 
probíhajících jednáních a bude sloužit jako podklad pro tato jednání.

Komise doufá, že podané vysvětlení je dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

první místopředseda
Pierre Moscovici 
člen Komise
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