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Boj proti daňovým únikům
Posílení transparentnosti – změna směrnice DAC
Rada dosáhla dohody o návrhu na změnu směrnice DAC (Directive 2011/16/EU), 1 jejímž cílem
je boj proti daňovým únikům. Daňoví poradci, účetní a advokáti budou zaznamenávat
potenciálně agresivní daňové plánování. Členské státy si musí automaticky vyměňovat
informace prostřednictvím centralizované databáze. To umožní předem stanovit nová rizika
ohledně vyhýbání se daňovým povinnostem a přijmout příslušná opatření. Členské státy budou
povinny ukládat sankce zprostředkovatelům, kteří nesplňují opatření týkající
se transparentnosti. Zlepšení transparentnosti je klíčem k boji proti daňovým únikům. Cílem
návrhu směrnice je zabránit agresivnímu daňovému plánování.2 Členské státy budou mít čas
do 31. prosince 2019 vpravit směrnici do vnitrostátních právních předpisů. Nové požadavky
na podávání zpráv budou platit od 1. července 2020. Členské státy budou povinny vyměňovat
informace každé tři měsíce. První automatická výměna bude dokončena do 31. října 2020. 3
Nový seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňových záležitostech
Byl upraven seznam států, které nespolupracují v daňových záležitostech. 4 Rovněž byly
provedeny kroky, jejichž cílem je zlepšit transparentnost v rámci jurisdikcí. Dne 13. března 2018
Rada vyškrtla Bahrajn, Marshallovy ostrovy a Svatou Lucii5 ze seznamu (příloha I). Naopak
do přílohy I přidala Bahamy, Svatý Kryštof a Nevis a Americké Panenské ostrovy.6 Státy na vysoké
politické úrovni nedokázaly přijmout závazky v reakci na všechny vyslovené požadavky EU.
Současně Rada doplnila Anguillu, Antiguu a Barbudu, Britské panenské ostrovy a
Dominikánskou republiku na přílohu II.
Na seznamu EU zůstává devět jurisdikcí: Americká Samoa, Bahamy, Guam, Namibie, Palau,
Samoa, Svatý Kryštof a Nevis, Trinidad a Tobago a Americké Panenské ostrovy. Tyto jurisdikce
jsou důrazně vyzývány, aby provedly požadované změny vedoucí k transparentnosti. Jejich
1Council of the European Union, Mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border
arrangements, 9 March 2018 [cit. 12. 3. 2018] Dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6804-2018-INIT/en/pdf
2Council of the EU, Corporate tax avoidance: Agreement reached on tax intermediaries, 13/036/2018 [cit. 14. 3. 2018] Dostupné
z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/13/corporate-tax-avoidance-agreement-reached-on-taxintermediaries/pdf
3 European Council Council of the European Union, Corporate tax avoidance: Agreement reached on tax intermediaries, 13/03/2018 [cit. 14.
3. 2018] Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/13/corporate-tax-avoidance-agreement-reachedon-tax-intermediaries/
4 Příloha II uvádí řadu dalších jurisdikcí, které se zavázaly k reformě své daňové politiky a které jsou podrobeny pečlivému sledování. Příloha I
uvádí seznam nespolupracujících jurisdikcí.
5 Seznam byl poprvé zveřejněn dne 5. prosince 2017. Bahrajn, Marshallovy ostrovy a Svatá Lucie se na vysoké politické úrovni zavázaly
k nápravě problematických prvků z hlediska EU. Na základě znaleckého posouzení těchto závazků se Rada rozhodla přesunout tři jurisdikce z
přílohy I do přílohy II.
6
Seznam EU má za cíl prosazovat řádnou správu v oblasti zdanění na celém světě a maximalizovat úsilí v boji proti daňovým únikům
a podvodům. Byl připraven v roce 2017 souběžně s prací v rámci OECD.
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daňové předpisy a správní postupy vedou nebo mohou vést ke ztrátě příjmů pro členské státy
EU. Do doby, než budou tyto změny přijaty, setrvají státy na seznamu v příloze I. 7
Evropský semestr 2018
Zimní balíček evropského semestru 2018
Evropská komise zveřejnila svou výroční analýzu hospodářské a sociální situace ve 27 členských
státech (všechny členské státy s výjimkou Řecka, na které se vztahuje program na podporu
stability), včetně hodnocení pokroku strukturálních reforem a posouzení případné
nerovnováhy. Pro 12 členských států obsahuje zpráva hloubkovou analýzu, respektive
podrobnou analýzu makroekonomické nerovnováhy. Analýza ukazuje, že hospodářské oživení
spolu s provedenými reformami přispělo ke zlepšení trhu práce v Evropě. Nezaměstnanost
se téměř vrátila zpět na úroveň před krizí, investice se zvedají a veřejné finance se nadále
zlepšují. Podíl osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením se snížil na úroveň před
krizí. 8
Zpráva o České republice 2018
Makroekonomická situace v České republice je dobrá a díky rychlému růstu v posledních letech
se česká ekonomika přiblížila k průměru EU. HDP na obyvatele dosahuje necelých 90 % průměru
EU. Česká republika vykazuje nedostatek pracovních sil. Ukazatele trhu práce dosáhly rekordně
nízké nezaměstnanosti. Inflace překročila 2 %. Země v řadě oblastí dosáhla cílů v rámci strategie
Evropa 2020, případně je na dobré cestě k jejich dosažení. Rizikový faktor představuje růst cen
nemovitostí. V oblasti trhu práce a sociální oblasti patří ČR k premiantům. Míra příjmové
nerovnosti a míra chudoby jsou mezi nejnižšími v EU. Mezi hlavní problémy patří složitý daňový
systém, rizika spojena s financováním penzijního systému, rychlý růst cen nemovitostí,
administrativní a regulatorní překážky spojené s investováním, zadávání veřejných zakázek,
nedostatečné zapojení matek s dětmi, handicapovaných osob a nekvalifikovaných pracovníků
na trh práce, nízké platy v učitelské profesi, neefektivní podpora vědy a výzkumu, zpoždění
v rozvoji e-governmentu. Služby elektronické veřejné správy se zlepšují, ale zůstávají pod
průměrem EU. 9
Unie kapitálových trhů
Alternativní zdroje financování
V rámci vytváření Unie kapitálových trhů (CMU) Komise představila balík návrhů, ve kterém
podpořila alternativní zdroje financování a odstraňování překážek přeshraničním investicím.
Balík obsahuje návrh společných pravidel pro kryté dluhopisy; usnadnění přeshraniční
distribuce investičních fondů a návrh právních předpisů upravujících přeshraniční transakce
s cennými papíry a pohledávky. Cílem těchto návrhů a vytvoření CMU je podle Komise stimulace
European Council Council of the European Union, Taxation: 3 jurisdictions removed, 3 added to EU list of non-cooperative jurisdictions,
13/03/2018 [cit. 14. 3. 2018] Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/03/13/taxation-3-jurisdictionsremoved-3-added-to-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
8 European Commission, European Semester Winter Package and possible trade measures, 7 March 2018 [cit. 14. 3. 2018] Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/news/european-semester-winter-package-and-possible-trade-measures-2018-mar-07_en
9
Zpráva o České republice 2018, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině, 7. 3. 2018 [cit. 14.
3. 2018] Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-czech-republic-cs.pdf
7
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ekonomiky a investic, podpora tvorby pracovních míst, mobilizace kapitálu a jeho nasměrování
do malých a středních podniků v EU.10
Akční plán pro financování ekologičtějšího hospodářství
Evropská komise představila strategii pro finanční systém, který bude podporovat unijní
opatření v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje. Aby bylo splněno dosažení cílů EU
do roku 2030 dohodnutých v Paříži, včetně snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, bude
zapotřebí ročně dodatečných nákladů ve výši 180 miliard EUR. Z tohoto důvodu Komise sestavila
plán, který má zajistit potřebné finanční prostředky k dosažení stanovených cílů. Akční plán
předložený Komisí má tři body. Zaprvé přeorientovat kapitálové toky na udržitelné investice s
úmyslem dosáhnout udržitelného růstu podporujícího začlenění. Zadruhé řídit finanční rizika
plynoucí z klimatických změn, přírodních katastrof, zhoršování životního prostředí a sociálních
otázek. Zatřetí podporovat transparentnost a dlouhodobost ve finanční a hospodářské činnosti.
Akční plán předpokládá, že finanční sektor využije rychlého technologického pokroku. Současně
se snaží o zvýšení bezpečnosti a snadnější přístup na trh. 11 Plánuje zavedení společného jazyka
pro udržitelné finance, vytvoření štítků EU pro „zelené“ finanční produkty, vyjasnění
povinnosti správců aktiv a institucionálních investorů v oblasti udržitelnosti, zpřísnění
požadavků na poskytování informací. 12
Inovace v oblasti FinTech
Evropská komise představila akční plán ohledně využití příležitostí, které přinášejí inovace
v oblasti finančních služeb založené na moderních technologiích (FinTech). Evropa by se podle
Komise měla stát globálním centrem finančních technologií, umožnit investorům a podnikům
z EU co nejlépe zúročit výhody jednotného trhu. Komise předložila nové předpisy umožňující
rozvoj platforem pro skupinové financování (tzv. crowdfunding) na jednotném trhu EU.
Finanční sektor by měl využít rychlý pokrok v oblasti nových technologií (blockchain, umělá
inteligence, cloudové služby). Dalším cílem je zvýšit bezpečnost trhů a usnadnit na ně přístup
novým společnostem. Komise navrhuje zavést u platforem celoevropské oficiální označení (díky
licenci v jedné zemi může působit v celé EU). 13
Snížení rizika v bankovní unii
Komise předložila balíček opatření k řešení problémů s nesplácenými půjčkami v Evropě. Vychází
z pokračujícího úsilí členských států, orgánů dohledu, úvěrových institucí EU, které vedly k
poklesu stavu nesplácených úvěrů v posledních letech u bank a zemí EU. Opatření mají za cíl
poskytnout bankovnímu sektoru EU zdravější pozici. Balíček doplňuje oblast kapitálových trhů
a je zásadním krokem k dokončení bankovní unie, která je jednou z nejdůležitějších priorit z
hlediska posílení evropské hospodářské a měnové unie. Balíček stanoví komplexní přístup
Evropská Komise, Pokrok ve vytváření unie kapitálových trhů a konec bariér v přeshraničním investování, 12. března 2018 [cit. 14. 3. 2018]
Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_cs.htm
11
European Commission: Capital Markets Union, 8 March 2018 [cit. 14. 3. 2018] Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/news/capital-markets-union-2018-mar-08_en
12 Evropská komise - Tisková zpráva, Nový akční plán EU podpoří financování ekologičtějšího a čistšího hospodářství, 8. března 2018 [cit. 14. 3.
2018] Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_cs.htm
13
Finanční technologie: Komise podniká kroky k posílení, 8. března 2018 [cit. 14. 3. 2018] Dostupné z: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-1403_cs.htm
10
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zaměřený na čtyři klíčové oblasti. Zajistí, aby banky vyčlenily finanční prostředky na pokrytí rizik
spojených s neúspěšnými úvěry. Podpoří rozvoj sekundárních trhů, v nichž banky mohou
prodávat úvěry poskytovatelům a investorům. Usnadní vymáhání pohledávek a pomůže
členským státům při restrukturalizaci bank. 14
Obchodní politika
Antidumpingová opatření na čínské ocelové výrobky
Komise prodloužila stávající antidumpingová opatření na čínský dovoz trubek z nerezavějící
oceli 15 na dalších pět let, aby zachovala rovné podmínky pro výrobce z EU (zejména ve Francii,
Španělsku a Švédsku). Přezkumné šetření zahájené v prosinci roku 2016 ukázalo, že dumping
z Číny pokračuje, a pokud by opatření pozbyla platnosti, značná množství čínského vývozu by
mohla směřovat na trh EU. Je to další krok, který EU podnikla s cílem chránit pracovní místa
v EU před nekalými praktikami na poli mezinárodního obchodu s ocelí. Ocelové odvětví trpí
globálním přebytkem, který v posledních letech snížil ceny oceli na nízkou úroveň a měl škodlivý
dopad na výrobce a na související odvětví. 16
Nebezpečné spotřební zboží
Komisařka Věra Jourová uvedla, že 53 procent nebezpečného spotřebního zboží hlášeného v EU
pochází z Číny. Zpráva z evropského systému rychlého varování RAPEX 17 pro nepotravinářské
nebezpečné výrobky zjistila, že hračky z Číny se ocitají na seznamu nebezpečných výrobků.
RAPEX zajišťuje, aby informace o nebezpečných výrobcích stažených z trhu obdržely všechny
členské státy EU. Systému se účastní třicet jedna zemí (členské státy EU Island, Lichtenštejnsko
a Norsko). Řada nebezpečných výrobků se prodává na internetových platformách třetích zemí.
Komise vydala v březnu roku 2018 doporučení, které by měly přijmout online platformy a
členské státy, aby zamezily šíření nebezpečných výrobků. 18

EC, Reducing Risk in the Banking Union, 14 March 2018 [cit. 14. 3. 2018] Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/news/reducingrisk-banking-union-2018-mar-14_en
15 Používané v chemickém a petrochemickém průmyslu.
16
European Commission, Commission extends anti-dumping measures on Chinese steel products, 6 March 2018 [cit. 13. 3. 2018] Dostupné
z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1807
17 Rapid Alert System, [cit. 13. 3. 2018] Dostupné
z: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
18
EUbusiness, China still tops EU dangerous products report, 12 March 2018 [cit. 13. 3. 2018] Dostupné z:
https://www.eubusiness.com/news-eu/toys-rapex.12bk
14
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