
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 16.5.2018 
C(2018) 2884final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 
k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci 
a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí 
konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017) 569), ak návrhu 
nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované 
osoby povinné kdani (COM(2017) 567).

Tyto návrhy jsou součástí balíčku legislativních iniciativ, které Komise přijala dne 
4. října 2017. Celkovým cílem uvedeného balíčku, který již byl oznámen v akčním plánu 
v oblasti DPH (COM(2016) 148 final), přijatém Komisí dne 7. dubna 2016, je vytvořit 
spolehlivý jednotný evropský prostor DPH, pro který’ bude zaveden jednodušší konečný 
systém DPH pro obchod uvnitř Unie, jenž bude zároveň odolný vůči podvodům.

Komise vítá, že Senát podporuje hlavní cíle návrhů a cílené změny aktuálních právních 
předpisů Evropské unie, které jsou v nich obsaženy.

Komise bere na vědomí obavu Senátu, pokud jde o použití usnadňujících opatření pouze 
na certifikované osoby povinné kdani. Důvodem, proč tato usnadňující opatření (týkající 
se režimu konsignačního skladu, řetězových plnění a dokladu o přepravě zboží uvnitř 
Unie) byla v návrhu Komise vyhrazena pro certifikované osoby povinné k dani, je to, 
že uvedená opatření a zjednodušení, které přinesou, znamenají nižší míru kontroly 
na straně daňových správ. Aby se tedy minimalizovalo riziko podvodů, měla by tato 
opatření být vyhrazena pouze pro spolehlivé daňové poplatníky.

Vážený pan 
Milan ŠTĚCH
předseda Senátu Parlamentu České republiky 
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Komise by také chtěla vysvětlit, že postup, kdy předkládá pouze zásady konečného 
systému DPH a podrobnou úpravu ponechává na pozdější návrh, zvolila proto, aby měly 
členské státy možnost se zamyslet nad podstatnými rysy konečného systému DPH, a aby 
se tudíž ještě před tím, než se přejde k podrobné technické práci, která bude znamenat 
změnu velkého počtu ustanovení ve směrnici o DPH, jednání mohla soustředit jen na 
základní prvky uvedeného systému.

Tyto návrhy, včetně otázek, na které jste upozornili, budou dále projednány v rámci 
legislativního procesu, na němž se podílí Evropský parlament i Rada. Stanovisko Senátu 
bylo zpřístupněno zástupcům Komise při probíhajících jednáních a bude sloužit jako 
podklad pro tato jednání.

Komise doufá, že výše podaná vysvětlení jsou dostatečnou odpovědí na připomínky 
Senátu, a těší se na pokračování politického dialogu v budoucnu.

S úctou

první místopředseda
Pierre Moscovici 
člen Komise
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