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NÁVRH SMĚRNICE
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice
2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při
poskytování služeb a prodeji zboží na dálku
KOM(2016) 757 v konečném znění, kód Rady 14820/16
Interinstitucionální spis 2016/0370/CNS
NÁVRH PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ
Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU)
č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES
o společném systému daně z přidané hodnoty
KOM(2016) 756 v konečném znění, kód Rady 14821/16
Interinstitucionální spis 2016/0372/NLE
NÁVRH NAŘÍZENÍ
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní
spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
KOM(2016) 755 v konečném znění, kód Rady 14822/16
Interinstitucionální spis 2016/0371/CNS
NÁVRH SMĚRNICE
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby
daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
KOM(2016) 758 v konečném znění, kód Rady 14823/16
Interinstitucionální spis 2016/0374/CNS


Právní základ:
Článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie {KOM(2016) 757, KOM(2016) 755, KOM(2016)
758}.
Směrnice 2006/112/ES {KOM(2016) 756}.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
06. 12. 2016 {KOM(2016) 758}
08. 12. 2016 {KOM(2016) 757, KOM(2016) 756}
09. 12. 2016 {KOM(2016) 755}



Procedura:
Postup konzultace {KOM(2016) 757, KOM(2016) 755, KOM(2016) 758}.
Nelegislativní postup {KOM(2016) 756}.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
V době zpracování tohoto e-dokumentu nebyla ještě přijata rámcová pozice vlády ČR k digitálnímu
balíčku.
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Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrhy jsou v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
Komise předložila dne 1. prosince 2016 balíček návrhů ke zlepšení prostředí v oblasti daně
z přidané hodnoty (DPH) pro podniky v EU zabývající se elektronickým obchodem a on-line
podnikáním. Balíček je tvořen čtyřmi legislativními návrhy, z toho prvé tři návrhy zahrnují
legislativní návrhy na změny směrnic Rady a navazujících nařízení Rady, a které jsou zaměřené na
reformu stávajících pravidel pro uplatňování DPH u přeshraničních obchodů v EU pro osoby
nepovinné k dani (konečné spotřebitele) a u dovozů malých zásilek a čtvrtý návrh se týká sazeb
DPH uplatňovaných u knih, novin a časopisů (publikací), včetně elektronických:


návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud
jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží
na dálku. Návrh upravuje pravidla pro účely přeshraničního elektronického obchodování.
Zavádí jednotnou roční prahovou hodnotu ve výši 10 000 EUR, pod kterou je při
přeshraničním poskytnutí služeb nebo dodání zboží na dálku v EU možné uplatnit zdanění
ve státě poskytovatele namísto ve státě příjemce. Návrh zrušuje osvobození od DPH u
dovezeného zboží nepatrné hodnoty, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 10 EUR;



návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011,
kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z
přidané hodnoty. Návrh, s účinností od roku 2018, stanoví, že podnik, který uvnitř EU přes
hranice prodává telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a
elektronicky poskytované služby v hodnotě maximálně 100 000 EUR/rok, bude potřebovat
pouze jeden důkaz pro určení místa příjemce;



návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a
boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty. Návrh mění a doplňuje, v návaznosti
na navrhované změny směrnice o DPH, ustanovení týkající se zjednodušeného jednoho
správního místa, jež obsahuje nařízení Rady (EU) č. 904/20101. Tato ustanovení zahrnují
pravidla a postupy pro elektronickou výměnu informací v oblasti DPH týkajících se
identifikace pro účely DPH, přiznání k dani a úhrady daně mezi osobami povinnými k dani
a jejich správcem daně a mezi správci daně jednotlivých členských států v rámci
zjednodušeného jednoho správního místa;



návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně
z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy. Návrh umožňuje členským
státům uplatňovat sníženou sazbu DPH pro elektronicky poskytované publikace, a dává tak
členským státům možnost zdaňovat stejnou sazbou DPH jak elektronicky poskytované
publikace, tak publikace na jakýchkoliv fyzických nosičích.

Návrhy umožní spotřebitelům a společnostem, zejména začínajícím podnikům a malým a středním
podnikům, snadněji nakupovat a prodávat zboží a služby on-line.

1

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně
z přidané hodnoty (Úř. věst. L 268, 12. 10. 2010, s. 1).
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Obsah a dopad:
Digitální balíček návrhů týkající se DPH zahrnuje nový přístup k DPH v oblasti elektronického
obchodu a navazuje na závazky Komise obsažené v dokumentech Strategie pro jednotný digitální
trh v Evropě2 a Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU3. Balíček obsahuje
návrhy na změny směrnic Rady a navazujících nařízení Rady, které jsou zaměřené na reformu
stávajících pravidel pro uplatňování DPH u přeshraničních obchodů v EU pro osoby nepovinné
k dani (konečné spotřebitele) a u dovozů malých zásilek. Cílem těchto návrhů je minimalizace
zátěže spojené s přeshraničním elektronickým obchodováním, zejména pro malé a střední
podniky, odstranění znevýhodnění podniků v EU oproti podnikům ze třetích zemí a omezení
prostoru pro daňové úniky.
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde
o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku.
S účinností ode dne 1. ledna 2018 (směrnice 2006/112/ES) se navrhuje několik zlepšení ve
stávajících zvláštních režimech pro zdanění elektronických služeb, jež neusazené osoby povinné
k dani poskytují osobám nepovinným k DPH. Tato zlepšení nevyžadující změny v elektronickém
registračním a platebním systému, jenž umožňuje podnikům poskytujícím takové služby
zaregistrovat se pro účely DPH, přiznat a odvést DPH ze všech služeb poskytnutých příjemcům
usazeným v EU v jednom členském státě („zjednodušené jedno správní místo“). Klíčové prvky
těchto zlepšení jsou:
 zavádí se prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, pod kterou místo poskytování služeb, na
něž se může vztahovat zvláštní režim pro elektronické služby uvnitř EU, zůstává v členském
státě dodavatele;
 upravují se pravidla pro fakturaci tak, že platí pravidla pro fakturaci členského státu
identifikace. V důsledku toho by poskytovatelé měli dodržovat pravidla fakturace jednoho
členského státu, a nikoli, jak je tomu dnes, každého členského státu určení, do kterého je
dodáváno zboží nebo ve kterém jsou poskytovány služby;
 nově se stanovuje doba pro uchovávání záznamů o DPH v režimu mimo Unii. V režimu Unie
je doba stanovená členským státem identifikace osoby povinné k dani, a nikoli stávající
doba deseti let.
S účinností ode dne 1. ledna 2021 (směrnice 2006/112/ES) se rozšiřuje použitelnost stávajících
zvláštních režimů pro zdanění „elektronických služeb“ i na jiné služby a rovněž na prodej zboží na
dálku uvnitř EU a ze třetích zemí. Klíčové prvky těchto úprav jsou:
 rozšíření působnosti zvláštního režimu pro neusazené osoby povinné k dani, jež poskytují
elektronické služby osobám nepovinným k dani v EU;
 rozšíření působnosti zvláštního režimu pro elektronické služby poskytnuté osobami
povinnými k dani usazenými v EU, ale nikoli v členském státě spotřeby, i na jiné služby
poskytnuté osobám nepovinným k dani a na prodej zboží na dálku uvnitř EU;
 v rámci zvláštního režimu se prodlužuje lhůta pro podání přiznání k dani z dvaceti na třicet
dnů po konci zdaňovacího období a opravy předchozího přiznání k dani lze provést
v následném přiznání, a nikoli v přiznáních za zdaňovací období, jichž se opravy týkají;
 vytváří se zvláštní režim pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí nebo
třetích území, jehož skutečná hodnota nepřekračuje 150 EUR;
 zavádějí se zjednodušující opatření pro zboží obsažené v zásilkách o určité hodnotě,
u kterého se neúčtuje DPH prostřednictvím režimu dovozu. U takových dovozů by členské
2
3

KOM(2015) 192 v konečném znění.
KOM(2016) 148 v konečném znění.
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státy měly umožnit, aby osoby předkládající zboží k celnímu odbavení v EU (obvykle
poskytovatelé poštovních služeb nebo expresní kurýrní služby) mohly přiznávat a odvádět
DPH splatnou při dovozu těchto zásilek elektronicky na základě měsíčního prohlášení na
účet osoby, které je zboží určeno. Aby se celní projednání ještě více zjednodušilo, měla by
se na takové zboží automaticky vztahovat základní sazba DPH, pokud osoba, které je zboží
určeno, výslovně nepožádá o použití snížené sazby. V tomto případě by však bylo
vyžadováno standardní celní prohlášení.
S účinností ode dne 1. ledna 2021 (směrnice 2009/132/ES) se zrušuje osvobození od daně
u dovezeného zboží nepatrné hodnoty, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 10 EUR. Jelikož použití
zvláštního režimu (a tedy zjednodušeného jednoho správního místa) umožní přiznávat a platit DPH
z dovezeného zboží objednaného on-line, a tudíž podstatně zjednoduší výběr DPH, není nutné toto
osvobození od DPH zachovávat. Návrh proto toto osvobození zrušuje s platností ode dne 1. ledna
2021, tj. od data, kdy má vstoupit v platnost navrhovaný režim dovozu.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Návrh by neměl mít výrazný dopad na státní rozpočet.
Přijetí návrhu směrnice Rady bude vyžadovat novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se
stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
Návrh upravuje stávající pravidlo, podle kterého musí poskytovatel telekomunikačních služeb,
služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb poskytnutých
osobám nepovinným k dani shromáždit dva důkazy o místě usazení jeho příjemců, což znamená
zejména pro malé a střední podniky velmi vysokou zátěž. Tento návrh proto stanoví, že jeden
důkaz je dostatečný, jestliže celková roční hodnota dodaných služeb, bez DPH nepřesahuje
100 000 EUR za rok. Toto zjednodušení by mělo nabýt účinku již od 1. ledna 2018, neboť
nevyžaduje žádné změny systému IT pro registraci a podávání daňového přiznání a zaplacení DPH.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Návrh by neměl mít dopad na státní rozpočet.
Přijetí návrhu prováděcího nařízení Rady nebude vyžadovat adaptaci právního řádu České
republiky na toto nařízení.
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti
podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty.
Návrh vytváří základ pro základní IT infrastrukturu a nezbytnou spolupráci členských států. Klíčové
prvky návrhu jsou:
 rozšíření oblasti působnosti zjednodušeného jednoho správního místa na jiné služby než
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky
poskytované služby (dále jen „elektronické služby“) a na prodej zboží na dálku;
 stanovení pravidel o výměně informací mezi členskými státy týkajících se identifikace osob
povinných k dani, jež používají zjednodušené jedno správní místo, přiznání k dani a úhrady
DPH, a rozšíření jejich působnosti na jiné služby než elektronické služby a na prodej zboží
na dálku;
 stanovení pravidel o kontrole plnění a osob povinných k dani. Členské státy dovozu by měly
ověřovat platnost identifikačního čísla pro účely DPH, které se uvádí správcům daně při
dovozu zboží, k němuž se přiznává a odvádí daň prostřednictvím zjednodušeného jednoho
správního místa. Žádosti členských států o předložení záznamů osobami povinnými k dani
6





a správní šetření by měly být členským státem identifikace koordinovány, aby nedocházelo
k nekoordinovaným žádostem o předložení záznamů nebo správním šetřením ze strany
několika členských států spotřeby;
stanovení úhrady poplatku ve výši 5 %, který má členský stát spotřeby zaplatit členskému
státu identifikace s cílem nahradit mu náklady spojené s výběrem daně a kontrolou DPH
podle zvláštních režimů;
stanovení možnosti automatického přístupu Komise k informacím týkajícím se
zjednodušeného jednoho správního místa, které jsou uloženy v elektronických systémech
členských států, s výjimkou osobních údajů. To by Komisi umožnilo shromažďovat
statistické informace (např. o počtu osob povinných k dani registrovaných ve zvláštním
režimu) automaticky, aniž by se musela dotazovat členských států.

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Návrh by neměl mít dopad na státní rozpočet.
Přijetí návrhu nařízení Rady nebude vyžadovat adaptaci právního řádu České republiky na toto
nařízení.
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané
hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy.
Podle současné právní úpravy stanovené ve směrnici 2006/112/ES se elektronické publikace
dostupné za úplatu z databází přes internet považují za elektronicky poskytované služby a
uplatňuje se u nich základní sazba DPH (v minimální výši 15 %). V případě prodeje knih, novin a
časopisů na fyzických nosičích jde o dodání zboží, které mohou členské státy zdaňovat sníženou
sazbou DPH (v minimální výši 5 %).
Návrh umožňuje členským státům uplatňovat sníženou sazbu DPH na elektronické publikace
(elektronické dodání knih, novin a časopisů, včetně dodání na výpůjčku knihovnami) s výjimkou
publikací, které jsou výhradně nebo převážně určeny k propagaci, a s výjimkou publikací, které
sestávají výhradně nebo převážně z hudebního nebo video obsahu. Členské státy mají pravomoc
vymezit ve svých vnitrostátních právních předpisech o DPH pojem „převážně“. Toto řešení umožní
členským státům nadále uplatňovat sníženou sazbu DPH pro audio knihy, noviny a časopisy pro
osoby se ztrátou zraku.
Návrh ponechává v platnosti dosavadní individuální výjimky udělené členským státům spočívající
v možnosti uplatňovat super-snížené nebo nulové sazby DPH.
Návrh ponechává členským státům pravomoc na stanovení základní nebo snížené sazby DPH na
elektronické publikace a umožňuje, aby u elektronicky poskytovaných publikací byla stejná sazba
DPH jako u publikací na jakýchkoliv fyzických nosičích.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Pokud by se Česká republika rozhodla uplatňovat u všech kategorií publikací (knih, novin a
časopisů) bez ohledu na formu nejnižší možné sazby DPH (nulové sazby), představoval by dopad
na inkaso DPH dle odhadu ministerstva financí částku 2,7 mld. Kč, při sazbě DPH ve výši 10 % by
dopad činil 0,6 mld. Kč.
V případě, že se Česká republika rozhodne aplikovat sníženou sazbu DPH na elektronické
publikace, bude nutné novelizovat zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.


Stanovisko vlády ČR:
V době zpracování tohoto e-dokumentu nebyla ještě přijata rámcová pozice vlády ČR k digitálnímu
balíčku. Z tohoto důvodu je níže uvedeno stanovisko vlády ČR z návrhů rámcové pozice (Stanovisko
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pro Parlament ČR) ze dne 16 ledna 2017, které byly projednávány ve Výboru pro EU na pracovní
úrovni dne 17. ledna 2017.
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde
o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku
Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se
stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti
podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
K současné podobě balíčku návrhů k modernizaci DPH pro přeshraniční elektronické obchodování
mezi podnikem a spotřebitelem vláda ČR zaujímá rezervovaný postoj, a to především s ohledem
na nutnost dopracovat některé aspekty návrhu v oblasti dovozu malých zásilek, kde se staví
rezervovaně i k navrhovanému rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa. Dle vlády ČR
je třeba zejména zajistit, aby navrhovaná opatření negativně neovlivňovala provádění účinné
daňové kontroly a neotevřela prostor k obcházení daňových pravidel, případně k daňovým únikům.
Pokud jde o navržená opatření v oblasti uplatňování DPH při dovozu malých zásilek, vláda ČR
obecně souhlasí s deklarovaným cílem, že je potřebné zvažovat možnosti, které povedou
k odstranění existujícího znevýhodnění podniků v EU, nicméně není zcela přesvědčena, že je
dotčenými návrhy naplněn. Vláda ČR proto považuje za nezbytné veškerá navržená opatření a
postupy pro výběr DPH při dovozu důkladně přezkoumat z hlediska principu subsidiarity a
proporcionality. Navržené změny jsou velmi komplexní, znamenají zásah do pravomocí členských
států v oblasti správy daně při dovozu a zavádí některé nové povinnosti, které se dotknou rovněž
daňových subjektů z České republiky.
Legislativní návrhy ani doprovodné materiály, které Komise v rámci tohoto balíčku návrhů
předložila, však neobsahují veškeré potřebné informace a vysvětlení, které jsou zásadní pro
posouzení fungování těchto opatření v praxi České republiky a jejich celkových dopadů, včetně
dopadů do nákladů souvisejících s výběrem DPH. Vláda ČR bude proto při projednávání návrhu
požadovat důkladné vyjasnění detailů, souvislostí navrhovaných opatření a postupů při výběru
DPH při dovozu malých zásilek.
Naplnění ostatních cílů těchto návrhů, kterými jsou minimalizace zátěže spojené s přeshraničním
elektronickým obchodováním a omezení prostoru pro daňové úniky, je možné vyhodnotit až po
vyjasnění všech detailů a souvislostí.
Pokud jde o navržená opatření v oblasti přeshraničních transakcí v EU poskytovaných osobám
nepovinným k dani, vláda ČR podporuje deklarovaný primární cíl návrhů, kterým je zjednodušení
pravidel a snížení administrativní zátěže podniků.
Vláda ČR některé z navrhovaných změn a doprovodných opatření například v oblasti správní
spolupráce považuje za problematické. V rámci vyjednávání bude proto usilovat o jejich vypuštění
nebo o změnu jejich nastavení.
Vláda ČR zásadně nesouhlasí s rozšířením pravomocí Komise ohledně přístupu k registračním
údajům subjektů zapojených do zvláštního režimu jednoho správního místa a údajům z daňových
přiznání, které by vedlo k udělení přístupu v plném rozsahu, tak jak je přidělen ostatním členským
státům. Přístup Komise by měl být omezen pouze na obecnou úroveň nezbytně nutnou ke
statistickým účelům.
Vláda ČR se staví rezervovaně ke znovuzavedení poplatku pro členský stát identifikace jako formu
náhrady za náklady spojené s výběrem a kontrolou DPH v rámci zvláštního režimu jednoho
správního místa. Ačkoli uznává, že nově navrhovaná koncepce výpočtu poplatku je méně
komplikovaná, a tím méně zatěžující pro členské státy, než je řešení, které se v současné době
uplatňuje po přechodnou dobu (do konce roku 2018), preferuje poplatek již nezavádět.
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Vláda ČR považuje navrhovanou účinnost a transpoziční lhůtu některých zjednodušujících opatření
(k 1. lednu 2018) za problematickou. Vzhledem k délce legislativního procesu bude usilovat, aby
lhůta pro transpozici do právního řádu České republiky činila minimálně 1 rok od přijetí návrhů.
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané
hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
Vláda ČR obecně podporuje trend, který spočívá v částečném odstranění prvků nerovného
zacházení ve stávající úpravě sazeb DPH v EU, zejména pokud se jedná o rozdílné podmínky pro
aplikaci snížených sazeb v jednotlivých členských státech. Návrh na rozšíření aplikace snížených
sazeb DPH na elektronické publikace považuje vláda ČR za problematický, a to zejména z důvodu,
že současná právní úprava DPH v EU neumožňuje členským státům efektivně eliminovat rizika,
která tento návrh přinese. Vláda ČR se obává, že aplikace různých sazeb v digitálním sektoru by
mohla ze strany plátců vést k cílené manipulaci a tento sektor by se stal náchylný k podvodům na
DPH.
Vláda ČR dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že uplatňování snížené sazby DPH u publikací
dodávaných na fyzických nosičích i v elektronické formě by sice na jedné straně naplnilo princip
neutrality mezi těmito produkty, zároveň by však přispělo k jeho porušení mezi různými typy
elektronicky poskytovaných služeb navzájem a vedlo by k problémům ve správě a výběru DPH
v digitálním sektoru.


Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Radě je digitální balíček návrhů týkající se DPH projednáván v pracovní skupině pro daňové
otázky - nepřímé zdanění.
V Radě ECOFIN byl balíček prezentován Komisí dne 6. prosince 2016 a první výměna názorů na
tyto návrhy by měla proběhnout na únorové Radě ECOFIN.
V Evropském parlamentu se digitální balíček návrhů týkající se daně z přidané hodnoty 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 25. 1. 2017 a usnesením č. 339
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1.

p o d p o r u j e rezervovanou pozici Ministerstva financí vyjádřenou v návrhu rámcové
pozice vlády, kterou bude vláda ČR projednávat 30. 1. 2017:
a) k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES,
pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a
prodeji zboží na dálku, kód Rady 14820/16;
b) k návrhu prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011,
kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně
z přidané hodnoty, kód Rady 14821/16;
c) k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci
a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, kód Rady 14822/16;
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d) k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně
z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy, kód Rady 14823/16;
2. b e r e n a v ě d o m í :
a) návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES,
pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a
prodeji zboží na dálku, kód Rady 14820/16;
b) návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011,
kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně
z přidané hodnoty, kód Rady 14821/16;
c) návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci
a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, kód Rady 14822/16;
d) návrh směrnice Rady; kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně
z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy, kód Rady 14823/16;
3. ž á d á v l á d u Č R , aby mu předložila svoji rámcovou pozici k digitálnímu balíčku návrhů
týkající se daně z přidané hodnoty;
4. u s n á š í s e postoupit dokument spolu se svým usnesením pro informaci rozpočtovému
výboru.
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