SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
351.
USNESENÍ SENÁTU
z 12. schůze, konané dne 15. února 2018

k balíčku k DPH
Senátní tisk č. N 75/11 - Návrh nařízení Rady, kterým
(EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani

se

mění

nařízení

Senátní tisk č. N 76/11 Návrh 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
Senát
I.
1. souhlasí
s rámcovou pozicí vlády tj. podporuje primární cíl návrhů, kterým je lepší
fungování pravidel DPH v kontextu přeshraničního obchodu mezi podniky v EU;
2. podporuje
dílčí změny v platné legislativě EU směřující k vylepšení stávajícího systému DPH;
II.
1. považuje za potřebné
pracovat na systému DPH, který by byl jednodušší a zároveň odolný proti
podvodům, a který zmírní administrativní zátěž především pro malé a střední
podniky;
2. nesouhlasí však
s návrhem Komise omezovat usnadňující opatření pouze na certifikované osoby;
3. má výhrady,
v souladu s pozicí vlády, k postupu Komise, která předložila návrh obsahující
pouze závazné zásady konečného systému DPH s tím, že podrobnou úpravu
předloží až v pozdějším návrhu; tento postup neodpovídá principům dobré
legislativy a neumožňuje vnitrostátním parlamentům ani vládám posoudit
navrhovaný systém DPH jako celek; proto se Senát k těmto zásadám vyjádří
až při projednávání navazujících návrhů;

III.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení,
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhů, nebo již předtím,
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.
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předseda Senátu
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