Rada
Evropské unie
Brusel 22. listopadu 2018
(OR. en)
12850/18
Interinstitucionální spis:
2017/0248 (CNS)
FISC 399
ECOFIN 883

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY
Předmět:

NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde
o výměnu informací pro účely kontroly správného uplatňování režimu
call-off stock
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NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2018/…
ze dne …,
kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010,
pokud jde o výměnu informací
pro účely kontroly správného uplatňování
režimu call-off stock

RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu1,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2,
v souladu se zvláštním legislativním postupem,

1
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Stanovisko ze dne 3. července 2018 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
Úř. věst. C 283, 10.8.2018, s. 35 .
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vzhledem k těmto důvodům:
(1)

K zajištění toho, aby bylo možné řádně kontrolovat zjednodušení týkající se režimu calloff stock zavedené směrnicí Rady 2006/112/ES1, je nutné, aby měly relevantní příslušné
orgány členských států automatizovaný přístup k údajům shromážděným od osob
povinných k dani ohledně těchto plnění.

(2)

Vzhledem k tomu, že jsou ustanovení tohoto nařízení důsledkem změn zavedených
směrnicí Rady (EU) 2018/ …2, mělo by se toto nařízení použít ode dne použitelnosti
uvedených změn.

(3)

Nařízení Rady (EU) č. 904/20103 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

1
2


3

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané
hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
Směrnice Rady […]/EU ze dne […], kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde
o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty pro
obchod mezi členskými státy (Úř. věst. L […]).
Pro Úřední věstník: vložte prosím číslo a v poznámce pod čarou doplňte odkaz na nařízení
obsažené v dokumentu ST 12848/18.
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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Článek 1
Ustanovení čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 904/2010 se mění takto:
1)

písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c)

identifikační čísla pro účely DPH osob, které dodaly zboží a poskytly služby uvedené
v písmenu b), a identifikační čísla pro účely DPH osob, které poskytly údaje
v souladu s čl. 262 odst. 2 směrnice 2006/112/ES o osobách majících identifikační
číslo pro účely DPH uvedené v písmenu a);“

2)

v písmenu e) se uvozující věta nahrazuje tímto:
„e)

celková hodnota dodání zboží a poskytnutí služeb uvedených v písmenu b) od každé
osoby uvedené v písmenu c) každé osobě mající identifikační číslo pro účely DPH
přidělené jiným členským státem a v případě každé osoby, která poskytla údaje
v souladu s čl. 262 odst. 2 směrnice 2006/112/ES, její identifikační číslo pro účely
DPH a informace, které podala o každé osobě mající identifikační číslo pro účely
DPH přidělené jiným členským státem, a to za těchto podmínek:“.
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Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se od 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Ve … dne

Za Radu
předseda nebo předsedkyně
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