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Výběr DPH v zemích EU
Rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a částkou, která se skutečně vybrala, činil v roce 2016
téměř 150 miliard eur. I přes zlepšení, která přijaly členské státy, se nedaří daně vybírat
efektivně. Dle expertů je potřeba systém DPH reformovat a zajistit lepší spolupráci na úrovni EU.
Členské státy by měly příjmy z DPH ve svých rozpočtech plně využít. I přes tuto nepříznivou
bilanci se výběr DPH v celé EU zlepšuje.1 Za uvedený rok se snížil výpadek příjmů o 10,5 miliardy
eur na 147,1 miliardy eur, ztráta dosahuje 12,3 % z celkového příjmu DPH.2 Ve 22 zemích EU se
výpadek snížil, nejvíce v Bulharsku, Lotyšsku, na Kypru a v Nizozemsku,3 zvýšil se v Rumunsku,
Finsku, Spojeném království, Irsku, Estonsku a Francii. V loňském roce předložila Komise návrh,
jehož cílem je zlepšit výběr DPH,4 zjednodušit systém pro podnikatele a zároveň jej celý posílit.5
Nová pravidla pro AirBnb
Společnost Airbnb uskuteční změny svých podmínek a zlepší zobrazování svých cen. Společnost
změny provede ve všech jazykových mutacích do konce roku 2018. Ceny uvedené pro
spotřebitele budou konečné a budou zahrnovat i další dodatečné poplatky, například poplatky
za úklid a služby. Pokud nebude možné stanovit kompletní cenu před objednáním služby,
informuje spotřebitele o možných dodatečných poplatcích vždy před objednáním ubytování.
Společnost bude dále uvádět, zda ubytování nabízí profesionální hostitel nebo soukromá osoba.
Spotřebitel bude moci využít všech opravných prostředků (například právo na žalobu v případě
újmy), pokud mu bude učiněna újma.6
Nová evropská občanská iniciativa
Aby se ochránily finanční zájmy EU, vznikla nová evropská občanská iniciativa zvaná „Stop
podvodům a zneužívání finančních prostředků EU“ (Stop fraud and abuse of EU funds). Iniciativa
žádá přísnější kontroly a sankce ve státech, které nespadají do kompetence Úřadu evropského
veřejného žalobce. Během roku budou organizátoři sbírat podpisy na podporu iniciativy

1EC:

VAT: EU Member States still losing almost €150 billion in revenues, 25. 9. 2018 [cit. 21. 9. 2018] Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/vat-eu-member-states-still-losing-almost-eu150-billion-revenues-2018-sep-21_en
2 V roce 2015 činila ztráta 13,2 %.
3 O více než 5 %.
4 EK: Evropská komise navrhla zásadní reformu systému DPH v EU, 25. 9. 2018 [cit. 4. 10. 2017] Dostupné z http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-17-3443_cs.htm
5 EK: DPH: Podle nejnovějšího průzkumu členským státům stále uniká téměř 150 miliard eur, 25. 9. 2018 [cit. 21. 9. 2018] Dostupné z
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5787_cs.htm
6
EK: Pravidla EU na ochranu spotřebitele: Airbnb se zavazuje, že dosáhne souladu s požadavky Evropské komise a spotřebitelských úřadů EU,
30. 9. 2018 [cit. 20. 9. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_cs.htm

3

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 15. 9. do 30. 9. 2018
registrované 28.9.2018 a získá-li iniciativa na jeden milion podpisů o podpoře z alespoň
ze sedmi členských států EU, bude na ni Komise dále reagovat. Žádosti může vyhovět či nikoli.7
Společná podpora partnerských zemí z pohledu EU a OSN
Evropská unie a Organizace spojených národů chtějí současně podporovat partnerské země při
provádění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (Agenda 2030). Agenda je transformačním akčním
plánem pro lidi, planetu, prosperitu a mír, který má zmírnit chudobu a dosáhnout udržitelného
rozvoje na celém světě. Mezi hlavní zásady patří obnovené partnerství mezi EU a OSN v oblasti
rozvoje s cílem podporovat užší spolupráci na společných politických přístupech a vytvořit
strategičtější rámec při provádění Agendy 2030 v partnerských zemích. Při provádění Agendy
2030 budou OSN i EU podporovat otevřené a transparentní procesy, občanské společnosti,
nadace, akademické instituce, mezinárodní finanční instituce, soukromý sektor a další
relevantní partnery, jako například aktivní aktéry v oblasti rozvoje. Mezi hlavní cíle patří
podporovat rovnost žen a mužů a posílit postavení žen a dívek, inkluzivní udržitelný růst,
strategických investic (veřejných i soukromých) a důstojné práce. Dle strategie bude EU a OSN
napomáhat zlepšit podmínky pro kvalitní zaměstnání, posílí příležitosti pro slušné zaměstnání a
podnikání.8 Posílí opatření zaměřená na změnu klimatu a jejich provádění prostřednictvím
rozvojové spolupráce prostřednictvím společného úsilí o prosazování a uskutečňování
spolupráce a závazků směřujících k nízkouhlíkovému hospodářství a snižování rizika katastrof.
Podstatná je také vazba mezi humanitárním rozvojem, udržování míru, předcházení krizí a
dodržování humanitárních zásad.9
Americké sankce a recese německého průmyslu
Německé výzkumné ústavy upozorňují na možný příchod hluboké recese v případě, že se
nevyřeší konflikt se Spojenými státy, které se rozhodly uvalit cla na vybrané druhy zboží. Odhad
růstu německé ekonomiky se snížil z původních 2,2 procent na 1,7 procenta v letošním roce.
Příští rok se odhaduje růst německé ekonomiky na 1,9 procenta (pokles ze dvou procent
predikovaných na jaře). Jestliže Spojené státy skutečně zavedou cla na automobily, které se
v Německu vyrobí a následně se dováží a prodávají v USA, povedou tyto sankce ke zrušení
pracovních míst, poklesla by produktivita a prosperita Německa. Třetina pracovních míst
německého trhu práce je na exportu závislá. Další hrozbu pro německý průmysl představuje
nízká míra nezaměstnanosti, která se z letošních 5,1 procent sníží v příštím roce
na 4,8 procenta. Nižší míra nezaměstnanosti jde ruku v ruce se zvyšováním mezd. V neposlední
řadě představují hrozby také měnová krize v Turecku, Argentině a očekávaný brexit. 10

7

EK: Komise zaregistrovala evropskou občanskou iniciativu nazvanou „Stop podvodům a zneužívání finančních prostředků EU“, 30. 9. 2018
[cit. 19. 9. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5810_cs.htm
8
Zaměří se zejména na mládež.
9 EC:. JOINT COMMUNIQUE between the European Union and the United Nations: A renewed partnership in development, 30. 9. 2018 [cit.
27. 9. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5927_en.htm
E15. Vyhrocení obchodní války může přinést hlubokou recesi, varují německé instituty, 29. 9. 2018 [cit. 27. 9. 2018] Dostupné z
https://www.e15.cz/zahranicni/vyhroceni-obchodni-valky-muze-prinest-hlubokou-recesi-varuji-nemecke-instituty-1351693
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