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NÁVRH SMĚRNICE
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní
sazbu
KOM(2017) 783 v konečném znění, kód Rady 15904/17
Interinstitucionální spis 2017/0349/CNS



Právní základ:
Článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
20. 12. 2017



Procedura:
Postup konzultace.
Rada po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem rozhoduje
jednomyslně.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 3. ledna 2018, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 10. ledna 2018
prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
Komise, v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH1, předložila návrh na úpravu směrnice
2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, kterým mění dosavadní přechodný
princip základní sazby DPH v minimální výši 15 % na princip trvalý.



Obsah a dopad:
V říjnu roku 1992 se Rada dohodla na pravidlech, která omezují možnost členských států určovat
sazby DPH. Členské státy byly do 31. prosince 1996 povinny uplatňovat základní sazbu DPH
v minimální výši 15 %. Tato minimální sazba 15 % pro základní sazbu DPH byla od té doby 6krát
prodloužena. V současné době článek 97 směrnice Rady 2006/112/ES stanoví, že od 1. ledna 2016
do 31. prosince 2017 nesmí být základní sazba nižší než 15 %.
Předložený návrh mění dosavadní přechodný princip základní sazby DPH v minimální výši 15 % na
princip trvalý.
Trvalý princip základní sazby DPH v minimální výši 15 %, dle názoru Komise, zajistí řádné fungování
vnitřního trhu, přičemž zároveň ponechá členským státům flexibilitu pro stanovení základní sazby
DPH.

1

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Opatření
v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH - Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí {KOM(2017)
566 v konečném znění}.

3

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Návrh zachovává aktuální stav, jeho přijetí nebude mít žádný dopad na státní rozpočet a nebude
vyžadovat novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, ani přijetí jiných právních předpisů.


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR s trvalým nastavením principu základní sazby DPH v minimální výši 15 % souhlasí.
Navrhované opatření je v souladu s dlouhodobou obecnou pozicí vlády ČR k problematice sazeb
DPH a současně zachovává dosaženou úroveň harmonizace a minimální stabilitu systému sazeb
DPH.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Radě se návrh projednává v pracovní skupině pro daňové otázky - nepřímé daně (DPH).
V Evropském parlamentu se návrh nachází v tzv. přípravné fázi, byl přidělen výboru ECON
(hospodářské a měnové záležitosti) jako gesčně příslušnému výboru.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 31. 1. 2018 a usnesením č. 21 přijal
tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti:
1. p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ČR ze dne 3. ledna 2018 k návrhu směrnice Rady, kterou
se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde
o povinnost dodržovat minimální základní sazbu KOM(2017) 783 v konečném znění, kód Rady
15904/17;
2. b e r e n a v ě d o m í návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES
o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální
základní sazbu KOM(2017) 783 v konečném znění, kód Rady 15904/17;
3. u s n á š í s e postoupit dokument spolu se svým usnesením a rámcovou pozicí vlády ČR
k informaci rozpočtovému výboru.

4

