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

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 143/2008

ze dne 12. února 2008,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1798/2003, pokud jde o zavedení nástrojů správní spolupráce
a výměnu informací s ohledem na pravidla týkající se místa poskytnutí služby, zvláštních režimů

a postupu při vrácení daně z přidané hodnoty

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) Změny týkající se místa poskytnutí služby zavedené
směrnicí Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou
se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo
poskytnutí služby (3), znamenají, že místem poskytnutí
služby osobě povinné k dani je v zásadě místo usazení
příjemce. Jsou-li poskytovatel a příjemce služby usazeni
v různých členských státech, použije se častěji než dosud
mechanismus přenesení daňové povinnosti.

(2) Aby se zajistilo správné uplatnění daně z přidané
hodnoty (DPH) u služeb, které jsou předmětem mecha-
nismu přenesení daňové povinnosti, měly by být údaje
shromážděné členským státem poskytovatele služby

sděleny členskému státu, v němž je usazen příjemce
služby. Toto sdělování informací by mělo upravovat naří-
zení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003
o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty (4).

(3) Směrnice 2008/8/ES rovněž rozšiřuje oblast působnosti
zvláštního režimu pro elektronické služby poskytované
osobami povinnými k dani neusazenými ve Společenství.

(4) Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008,
kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně
z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES
osobám povinným k dani neusazeným v členském státě
vrácení daně, ale v jiném členském státě (5), zjednodušuje
postup vrácení daně v členském státě, ve kterém daná
osoba povinná k dani není identifikována pro účely DPH.

(5) Rozšíření oblasti působnosti zvláštního režimu a změny
v postupu vrácení daně osobám povinným k dani neusa-
zeným v členském státě vrácení daně vedou k tomu, že
dotyčné členské státy si budou muset vyměňovat výrazně
více informací. Potřebná výměna informací by neměla
vést k nadměrnému administrativnímu zatížení dotyč-
ných členských států. Měla by proto probíhat elektronic-
kými prostředky v rámci stávajících systémů výměny
informací.

(6) Nařízení (ES) č. 1798/2003 by proto mělo být odpoví-
dajícím způsobem změněno,
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(1) Stanovisko ze dne 7. září 2005.
(2) Stanovisko ze dne 12. května 2005.
(3) Viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4) Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5) Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.



PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1798/2003 se s účinkem ode dne 1. ledna
2010 mění takto:

1) V čl. 1 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro období stanovené v článku 357 směrnice Rady
2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
systému daně z přidané hodnoty (*) stanoví toto nařízení
rovněž pravidla a postupy pro elektronickou výměnu infor-
mací o dani z přidané hodnoty u elektronicky poskytova-
ných služeb v souladu se zvláštním režimem podle hlavy
XII kapitoly 6 uvedené směrnice a rovněž pro jakoukoli
následnou výměnu informací, a pokud jde o služby
zahrnuté do uvedeného zvláštního režimu, pro převod
peněžních částek mezi příslušnými orgány členských států.

___________
(*) Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice naposledy

pozměněná směrnicí 2008/8/ES (Úř. věst. L 44,
20.2.2008, s. 11).“

2) V článku 2 se body 8 až 11 nahrazují tímto:

„8) ‚dodáním zboží uvnitř Společenství‘ rozumí dodání
zboží, které musí být přiznáno v souhrnném hlášení
uvedeném v článku 262 směrnice 2006/112/ES;

9) ‚poskytnutím služby uvnitř Společenství‘ rozumí
poskytnutí služby, které musí být přiznáno
v souhrnném hlášení uvedeném v článku 262 směr-
nice 2006/112/ES;

10) ‚pořízením zboží uvnitř Společenství‘ rozumí získání
práva nakládat jako vlastník s movitým hmotným
majetkem ve smyslu článku 20 směrnice 2006/112/ES;

11) ‚identifikačním číslem pro účely DPH‘ rozumí číslo
uvedené v článcích 214, 215 a 216 směrnice
2006/112/ES;“.

3) V čl. 22 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1. Každý členský stát provozuje elektronickou databázi,
v níž uchovává a zpracovává údaje shromažďované na
základě hlavy XI kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES.“

4) V čl. 23 prvním pododstavci se bod 2) nahrazuje tímto:

„2) celkovou hodnotu veškerých dodání zboží uvnitř Spole-
čenství a celkovou hodnotu veškerých poskytnutí
služeb uvnitř Společenství osobám, kterým bylo přidě-
leno identifikační číslo pro účely DPH, všemi hospodář-
skými subjekty identifikovanými pro účely DPH
v členském státě, který podává informace.“

5) V článku 24 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Příslušnému orgánu členského státu jsou na základě údajů
uchovávaných podle článku 22 a výhradně za účelem boje
proti porušování právních předpisů týkajících se DPH,
kdykoli to tento orgán považuje za nezbytné ke kontrole
pořízení zboží nebo poskytnutí služeb uvnitř Společenství
zdanitelných na území tohoto členského státu, neprodleně
poskytnuty následující informace anebo přímý přístup
k nim elektronickými prostředky:

1) identifikační čísla pro účely DPH osob, které dodaly
zboží nebo poskytly službu uvedenou v čl. 23 prvním
pododstavci bodě 2;

2) celková hodnota těchto dodání zboží a poskytnutí
služby od každé takové osoby každé osobě mající iden-
tifikační číslo pro účely DPH uvedené v čl. 23 prvním
pododstavci bodě 1.“

6) V článku 27 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Příslušné orgány každého členského státu zajistí, aby
osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí
služby uvnitř Společenství a po období stanovené
v článku 357 směrnice 2006/112/ES neusazeným osobám
povinným k dani poskytujícím elektronicky poskytované
služby, zejména služby uvedené v příloze II zmíněné směr-
nice, bylo umožněno získat potvrzení o platnosti identifi-
kačního čísla pro účely DPH jakékoli blíže určené osoby.

Po období stanovené v článku 357 směrnice 2006/112/ES
poskytují členské státy toto potvrzení elektronickými
prostředky postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení.“
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7) Nadpis kapitoly VI se nahrazuje tímto:

„USTANOVENÍ O ZVLÁŠTNÍM REŽIMU PODLE HLAVY XII
KAPITOLY 6 SMĚRNICE 2006/112/ES“.

8) Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Následující ustanovení se použijí v případě zvláštního
režimu podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES.
Definice obsažené v článku 358 uvedené směrnice se
použijí rovněž pro účely této kapitoly.“

9) V článku 29 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Informace poskytované osobou povinnou k dani
neusazenou ve Společenství členskému státu identifikace
při zahájení její činnosti podle článku 361 směrnice
2006/112/ES se podávají elektronicky. Technické podrob-
nosti včetně jednotné elektronické zprávy se stanoví
postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení.“

10) V článku 30 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Přiznání k dani s údaji stanovenými v článku 365 směr-
nice 2006/112/ES se podává elektronicky. Technické
podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy se stanoví
postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení.“

11) Článek 31 se nahrazuje tímto:

„Článek 31

Článek 22 se vztahuje rovněž na informace shromažďo-
vané členským státem identifikace podle článků 360,
361, 364 a 365 směrnice 2006/112/ES.“

12) Článek 34 se nahrazuje tímto:

„Článek 34

Články 28 až 33 se použijí po období stanovené v článku
357 směrnice 2006/112/ES.“

13) Vkládá se nová kapitola VIa, která zní:

„KAPITOLA VIa

USTANOVENÍ O VÝMĚNĚ A UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ
V RÁMCI POSTUPU STANOVENÉHO SMĚRNICÍ RADY
2008/9/ES

Článek 34a

1. Pokud příslušný orgán členského státu usazení obdrží
žádost o vrácení daně podle článku 5 směrnice Rady
2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví
podrobná pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty
stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným
k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale
v jiném členském státě (*), a pokud se nepoužije článek
18 uvedené směrnice, předá tuto žádost elektronickými
prostředky do patnácti kalendářních dnů od jejího obdržení
příslušným orgánům každého dotčeného členského státu
vrácení daně a potvrdí, že žadatel ve smyslu čl. 2 bodu 5
směrnice 2008/9/ES je osobou povinnou k dani pro účely
DPH a že identifikační nebo registrační číslo, které tato
osoba uvedla, je platné pro období vrácení daně.

2. Příslušné orgány každého členského státu vrácení
daně oznámí příslušným orgánům ostatních členských
států elektronickými prostředky jakékoli informace, které
tyto orgány vyžadují podle čl. 9 odst. 2 směrnice
2008/9/ES. Technické podrobnosti včetně jednotné elektro-
nické zprávy, kterou se tyto informace sdělují, se stanoví
postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení.

3. Příslušné orgány každého členského státu vrácení
daně oznámí příslušným orgánům ostatních členských
států elektronickými prostředky, zda chtějí využít možnosti
požádat žadatele o popis jeho podnikatelské činnosti podle
harmonizovaných kódů, jak je uvedeno v článku 11 směr-
nice 2008/9/ES.

Harmonizované kódy uvedené v prvním pododstavci se
stanoví postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení na
základě klasifikace NACE stanovené nařízením (EHS) č.
3037/90.

___________
(*) Úř. věst. L 44, 20.2.2008, s. 23.“
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14) V článku 39 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Po období stanovené v článku 357 směrnice 2006/112/ES
zajistí Komise a členské státy, aby stávající nebo nové
systémy komunikace a výměny informací, které jsou
nezbytné pro vzájemnou výměnu informací podle článků
29 a 30 tohoto nařízení, byly provozuschopné. Komise
odpovídá za veškerý další vývoj společné komunikační
sítě / společného systémového rozhraní (Common
Communication Network/Common System Interface –

CCN/CSI), který je nezbytný k umožnění výměny těchto
informací mezi členskými státy. Členské státy odpovídají
za veškerý další vývoj svých systémů, který je nezbytný
k umožnění výměny těchto informací prostřednictvím
CCN/CSI.“

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1798/2003 se s účinkem ode dne 1. ledna
2015 mění takto:

1) V čl. 1 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Toto nařízení dále stanoví pravidla a postupy pro elektro-
nickou výměnu informací o dani z přidané hodnoty
u služeb poskytnutých v souladu se zvláštními režimy
podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES
a rovněž pro jakoukoli následnou výměnu informací,
a pokud jde o služby zahrnuté do uvedených zvláštních
režimů, pro převod peněžních částek mezi příslušnými
orgány členských států.“

2) V článku 2 se dosavadní jediný odstavec označuje jako
odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec, který zní:

„2. Definice obsažené v článcích 358, 358a a 369a
směrnice 2006/112/ES se použijí rovněž pro účely tohoto
nařízení.“

3) V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Žádost podle odstavce 1 může obsahovat odůvod-
něnou žádost o zvláštní správní šetření. Jestliže členský stát
rozhodne, že žádné správní šetření není nutné, sdělí okam-
žitě dožadujícímu orgánu důvody svého rozhodnutí.

Bez ohledu na první pododstavec a aniž je dotčen článek
40, může dožádaný orgán odmítnout provést správní
šetření informací o částkách přiznaných osobou povinnou
k dani v souvislosti s poskytnutím telekomunikačních
služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání
a elektronicky poskytovaných služeb, které jsou zdanitelné
v členském státě, v němž se dožadující orgán nachází, a na
které osoba povinná k dani použije nebo se rozhodne
nepoužít zvláštní režim stanovený v hlavě XII kapitole 6
oddílu 3 směrnice 2006/112/ES, pouze v případě, že infor-
mace o téže osobě povinné k dani získané v rámci správ-
ního šetření provedeného nejpozději před dvěma roky již
byly dožadujícímu orgánu dodány.

Pokud však jde o žádosti uvedené v druhém pododstavci,
které byly předloženy dožadujícím orgánem a posouzeny
dožádaným orgánem v souladu s prohlášením
o osvědčených postupech, které se týká spolupůsobení
tohoto odstavce s čl. 40 odst. 1 a které bude přijato
postupem podle čl. 44 odst. 2, poskytne členský stát,
který odmítne provést správní šetření na základě článku
40, dožadujícímu orgánu údaje o datu uskutečnění
a hodnotě každého příslušného poskytnutí služby, jež
osoba povinná k dani uskutečnila během uplynulých
dvou let v členském státě dožadujícího orgánu.“

4) V článku 17 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely prvního pododstavce spolupracuje každý členský
stát usazení s každým členským státem spotřeby tak, aby
bylo možné zjistit, zda osoby povinné k dani usazené na
jeho území přiznávají a správně odvádějí DPH splatnou za
telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního
vysílání a elektronicky poskytované služby, na které osoba
povinná k dani použije nebo se rozhodne nepoužít zvláštní
režim stanovený v hlavě XII kapitole 6 oddílu 3 směrnice
2006/112/ES. Členský stát usazení uvědomí členský stát
spotřeby o veškerých nesrovnalostech, o kterých se dozví.“

5) V článku 18 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Každý členský stát určí, zda se zapojí do výměny
konkrétní kategorie informací a zda použije automatické
nebo strukturované automatické výměny. Každý členský
stát se však zapojí do výměny informací, které má
k dispozici k telekomunikačním službám, službám rozhla-
sového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaným
službám, na které osoba povinná k dani použila nebo se
rozhodla nepoužít zvláštní režim stanovený v hlavě XII
kapitole 6 oddíle 3 směrnice 2006/112/ES.“
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6) V článku 27 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Příslušné orgány každého členského státu zajistí, aby
osobám podílejícím se na dodání zboží nebo poskytnutí
služby uvnitř Společenství a neusazeným osobám
povinným k dani poskytujícím telekomunikační služby,
služby rozhlasového a televizního vysílání nebo elektro-
nicky poskytované služby, zejména služby uvedené
v příloze II směrnice 2006/112/ES, bylo umožněno získat
potvrzení o platnosti identifikačního čísla pro účely DPH
jakékoli blíže určené osoby.

Členské státy poskytují tato potvrzení elektronickými
prostředky postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení.“

7) Nadpis kapitoly VI se mění takto:

„USTANOVENÍ O ZVLÁŠTNÍCH REŽIMECH PODLE HLAVY
XII KAPITOLY 6 SMĚRNICE 2006/112/ES“.

8) Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Následující ustanovení se použijí v případě zvláštních
režimů podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES.“

9) Článek 29 se nahrazuje tímto:

„Článek 29

1. Informace poskytované osobou povinnou k dani
neusazenou ve Společenství členskému státu identifikace
při zahájení její činnosti podle článku 361 směrnice
2006/112/ES se podávají elektronicky. Technické podrob-
nosti včetně jednotné elektronické zprávy se stanoví
postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení.

2. Členský stát identifikace zašle tyto informace elektro-
nickými prostředky příslušným orgánům ostatních člen-
ských států do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém
informace od osoby povinné k dani neusazené ve Spole-
čenství obdržel. Podobné údaje pro identifikaci osoby
povinné k dani, která využívá zvláštního režimu podle
článku 369b směrnice 2006/112/ES, se předávají
příslušným orgánům ostatních členských států do deseti
dnů od konce měsíce, ve kterém tato osoba povinná

k dani oznámila zahájení svých zdanitelných činností, na
které se vztahuje daný režim. Stejným způsobem jsou
příslušné orgány ostatních členských států informovány
o přiděleném identifikačním čísle.

Technické podrobnosti včetně jednotné elektronické
zprávy, kterou se tato informace zasílá, se stanoví
postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení.

3. Členský stát identifikace uvědomí neprodleně elektro-
nickými prostředky příslušné orgány ostatních členských
států o vynětí osoby povinné k dani neusazené ve Spole-
čenství nebo osoby povinné k dani neusazené v členském
státě spotřeby ze zvláštního režimu.“

10) V článku 30 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Přiznání k dani s údaji stanovenými v článcích 365 a 369g
směrnice 2006/112/ES se podává elektronicky. Technické
podrobnosti včetně jednotné elektronické zprávy se stanoví
postupem podle čl. 44 odst. 2 tohoto nařízení.

Členský stát identifikace zašle tyto informace elektronic-
kými prostředky příslušnému orgánu dotyčného členského
státu spotřeby do deseti dnů od konce měsíce, ve kterém
bylo přiznání k dani obdrženo. Údaje stanovené v čl. 369g
druhém pododstavci směrnice 2006/112/ES se zasílají
rovněž příslušnému orgánu dotyčného členského státu
usazení. Členské státy, které požadují přiznání k dani
s údaji v jiné národní měně než v eurech, přepočtou částky
na eura pomocí směnných kursů platných k poslednímu
dni zdaňovacího období. Přepočet se provede podle směn-
ných kursů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro
uvedený den nebo pro nejbližší následující den zveřejnění,
není-li v daný den kurs zveřejněn. Technické podrobnosti
o zasílání těchto údajů se stanoví postupem podle čl. 44
odst. 2 tohoto nařízení.“

11) Článek 31 se nahrazuje tímto:

„Článek 31

Článek 22 se vztahuje rovněž na informace shromažďo-
vané členským státem identifikace podle článků 360,
361, 364, 365, 369c, 369f a 369g směrnice
2006/112/ES.“
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12) V článku 32 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud jde o platby, které mají být převedeny členskému
státu spotřeby v souladu se zvláštním režimem stanoveným
v hlavě XII kapitole 6 oddíle 3 směrnice 2006/112/ES,
ponechá si členský stát identifikace z částek uvedených
v prvním a druhém pododstavci

— 30 % v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016,

— 15 % v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018,

— 0 % od 1. ledna 2019.“

13) Článek 34 se zrušuje.

14) V článku 39 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise a členské státy zajistí, aby stávající nebo nové
systémy komunikace a výměny informací, které jsou

nezbytné pro vzájemnou výměnu informací podle článků
29 a 30, byly provozuschopné. Komise odpovídá za
veškerý další vývoj společné komunikační sítě / společného
systémového rozhraní (Common Communication
Network/Common System Interface – CCN/CSI), který je
nezbytný k umožnění výměny těchto informací mezi člen-
skými státy. Členské státy odpovídají za veškerý další vývoj
svých systémů, který je nezbytný k umožnění výměny
těchto informací prostřednictvím CCN/CSI.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Články 1 a 2 se použijí se od těchto dnů:

a) článek 1 ode dne 1. ledna 2010;

b) článek 2 ode dne 1. ledna 2015.

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

V Bruselu dne 12. února 2008.

Za Radu
předseda
A. BAJUK
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