
I

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 37/2009

ze dne 16. prosince 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty za
účelem boje proti daňovým únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského
a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro účinný boj proti daňovým únikům v souvislosti
s daní z přidané hodnoty (DPH) je nezbytné, aby členské
státy shromažďovaly a vyměňovaly si informace
o plněních uvnitř Společenství v co nejkratších lhůtách.
Této potřebě nejlépe odpovídá s přihlédnutím k účetním
a finančním obdobím podniků a k cílům snižování admi
nistrativní zátěže podniků měsíční lhůta.

(2) Vzhledem ke změnám období pro přiznávání plnění
uvnitř Společenství zavedeným směrnicí Rady
2008/117/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se
mění směrnice 2006/112/ES o společném systému
daně z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým
únikům spojeným s plněními uvnitř Společenství (3), je
nutné změnit odkazy na toto období v nařízení Rady
(ES) č. 1798/2003 (4).

(3) Jelikož cílů navrhovaného opatření ve věci boje proti
podvodům v oblasti DPH nemůže být v uspokojivé
míře dosaženo na úrovni členských států, jejichž činnost
v této věci závisí na informacích shromážděných ostat
ními členskými státy, a proto jich může být z důvodu
nutného zapojení všech členských států lépe dosaženo na
úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření
v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5
Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stano
venou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje
rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(4) Jelikož jsou změny stanovené tímto nařízením nutné
k úpravě nařízení (ES) č. 1798/2003 podle opatření
stanovených směrnicí 2008/117/ES, s nimiž mají členské
státy dosáhnout souladu k 1. lednu 2010, mělo by toto
nařízení vstoupit v platnost k témuž dni.

(5) Nařízení (ES) č. 1798/2003 by proto mělo být odpoví
dajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1798/2003 se mění takto:

1) v článku 23 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Hodnoty podle bodu 2 prvního pododstavce se vyjadřují
v měně členského státu, který poskytl informace,
a vztahují se k obdobím souhrnných hlášení každé osoby
povinné k dani, stanoveným podle článku 263 směrnice
2006/112/ES.“;
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(1) Stanovisko ze dne 4. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku).

(2) Stanovisko ze dne 22. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku).

(3) Viz strana 7 v tomto čísle Úředního věstníku.
(4) Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1.



2) v článku 24 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Hodnoty podle bodu 2 prvního pododstavce se vyjadřují
v měně členského státu, který poskytl informace,
a vztahují se k obdobím souhrnných hlášení každé osoby
povinné k dani, stanoveným podle článku 263 směrnice
2006/112/ES.“;

3) v článku 25 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1. Jestliže je příslušný orgán členského státu povinen
udělit přístup k informacím podle článků 23 a 24, učiní

tak co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce
od konce období, ke kterému se informace vztahují.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud jsou informace
doplněny do databáze za okolností uvedených
v článku 22, udělí se přístup k nim co nejrychleji, nejpozději
však do jednoho měsíce od konce období, ve kterém byly
dodatečné informace získány.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2010.

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

V Bruselu dne 16. prosince 2008.

Za Radu
předsedkyně

R. BACHELOT-NARQUIN

CSL 14/2 Úřední věstník Evropské unie 20.1.2009


