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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Polské republice povoluje nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168
směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty umožňuje Radě jednomyslně povolit kterémukoli členskému státu, aby uplatnil zvláštní opatření, která se od
směrnice odchylují, za účelem zjednodušení výběru DPH nebo zabránění daňovým únikům. Polsko v současné době uplatňuje takovou odchylku na základě prováděcího rozhodnutí
2013/805/EU. Odchylka se týká omezení nároku na odpočet DPH při pořízení vozidel jiných než osobních na 50%, nejvýše 6000 PLN, a platí pouze pro motorová vozidla, která
nejsou užívána výhradně pro potřeby podnikání, a pro výdaje spojené s těmito vozidly. Platnost uvedeného prováděcího rozhodnutí končí 31. prosince 2016. Cílem předkládaného
návrhu je prodloužit ji do 31. prosince 2019.
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Dokumenty informační povahy
Zpráva Komise Činnosti členských států a Evropské agentury pro léčivé přípravky související s farmakovigilancí, které se týkají humánních léčivých přípravků
(2012–2014)
Tato zpráva spolu s průvodním pracovním dokumentem útvarů Komise (SWD(2016) 284 final) popisuje činnosti síťově propojeného kooperativního systému EU pro sledování a
kontrolu bezpečnosti humánních léčivých přípravků, který je založen na spolupráci, a zaměřuje se na činnosti od začátku platnosti nových právních předpisů v roce 2012 do konce
roku 2014, zahrnuje však také informace týkající se některých úkolů a postupů zahájených do července 2015.
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