EUROZÓNA+

Přehled ekonomických
událostí v EU
za období od 1. 10. do 15. 10. 2018

Obsah:
REFORMA DPH: PŘEDBĚŽNÁ
OPATŘENÍ................................... 3
MEZINÁRODNÍ OBCHOD............. 4
CO ZPŮSOBÍ TVRDÝ BREXIT ..................... 4
DŮSLEDKY AMERICKÝCH CEL NA NĚMECKÝ
VÝVOZ ................................................. 4
DRUHÝ POHLED NA CELNÍ POLITIKU USA .. 4
SMĚRNICE PRO PRANÍ ŠPINAVÝCH
PENĚZ ........................................ 5

Eurozóna+ č. 27/2018
říjen 2018
autor: Tereza Krček

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2018

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ:

EDICE: EUROZÓNA+

Název: Přehled ekonomických událostí v EU
Autoři: Krček, T.
Číslo: Eurozóna+ č. 27/2018
Datum: říjen 2018

Typ edice: online, ISSN 2533-4158
URL: http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=12
První vydání edice: leden 2012
Frekvence vydání edice: 2x měsíčně
Zaměření: aktuální přehled ekonomických událostí v EU
Jazyk: CZ
Vydavatel: Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4,
118 26 Praha 1

Klíčová slova:
Čína; Cla; EU; USA; Brexit; Forum 2000; Mezinárodní
obchod; Směrnice proti praní špinavých peněz

PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou
sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář
Senátu. Naše činnosti a produkty uvádíme níže.

Oddělení
všeobecných
studií

STUDIE

ODPOVĚDI NA
DOTAZ
Stručné odpovědi
na dotazy členů
Parlamentu

VYBRANÁ
TÉMATA

MONITORING

MIGRACE

Studie
zpracované
k aktuálním
problematikám

Vybrané
hospodářské
měnové a
sociální
ukazatele

Přehled
aktualit
v oblasti
migrace za
vybrané
období

PŘEHLED SZBP

EUROZÓNA+

PODKLADY

PŘEDNÁŠKY

Společná
zahraniční a
bezpečnostní
politika EU

Přehled
ekonomických
událostí v EU

pro zahraničně
politická jednání

pro zahraniční
delegace, PS,
Senát

Oddělení pro
evropské
záležitosti

STANOVISKA

KONZULTACE

DOKUMENTY EU

ZPRÁVY

PODKLADY

kompatibility
nevládních
návrhů zákonů
s právem EU

k předkládaným
vládním návrhům
zákonů

Výběr z aktů a
dokumentů EU
zaslaných PS

Aktuální agenda
v Bruselu

pro jednání
výboru na
mezinárodní
úrovni

Oddělení
komunikace
a vzdělávání

INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
Informace
o činnosti
Poslanecké
sněmovny a
prohlídky budov

ECPRD
Spolupráce
s Evropským
centrem pro
parlamentní
výzkum a
dokumentaci

PŘEDNÁŠKY
pro Poslaneckou
sněmovnu, pro
školy, veřejnost

INFORMAČNÍ
MATERIÁLY
o fungování
Poslanecké
sněmovny,
o legislativním
procesu

ZÁPISY
ze schůzí,
seminářů,
přednášek,
kulatých stolů

Srovnávací
studie
Analytické
studie

2

Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 10. do 15. 10. 2018

Obsah:
REFORMA DPH: PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ .......................................................................................................... 3
MEZINÁRODNÍ OBCHOD ................................................................................................................................. 4
CO ZPŮSOBÍ TVRDÝ BREXIT................................................................................................................................................. 4
DŮSLEDKY AMERICKÝCH CEL NA NĚMECKÝ VÝVOZ .................................................................................................................. 4
DRUHÝ POHLED NA CELNÍ POLITIKU USA ............................................................................................................................. 4
SMĚRNICE PRO PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ ....................................................................................................... 5

Reforma DPH: Předběžná opatření
Ministři financí členských států EU se shodli na tom, že je potřeba revidovat systém výběru DPH.
Členské státy přicházejí stále o 150 miliard eur ročně. Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské
a finanční záležitosti, daně a cla, uvedl, že „dohody představují další krok k vyřešení tohoto
problému a ke zlepšení pravidel pro DPH. Nyní je třeba nepolevit v tempu a dohodnout se
na řešení hlubších problémů celého systému.“ Na ECOFINu se domluvila nová pravidla
pro zlepšení každodenního fungování stávajícího systému DPH.
Rada se dohodla na čtyřech "rychlých opravách", které Komise původně předložila.
Návrh stanoví zjednodušené a jednotné zacházení s dohodami o odpisových akcích,
jestliže prodejce převede zásoby do skladu známému nabyvateli v jiném členském státě.
Bude se moci využívat osvobození od DPH v rámci dodání zboží uvnitř EU. Právní jistotu posílí
tzv. reverse charge. Navrhuje se společný rámec pro doklady požadované ohledně osvobození
od DPH pro dodávky uvnitř EU.1
Pravidla budou platit do doby, než se realizuje strategie celkové reformy DPH. Provizorní rychlé
řešení sníží náklady na dodržování předpisů a může zvýšit právní jistotu pro podniky.
Nová pravidla vstoupí v účinnost do roku 2020.2 Dále vstoupí v platnost nové opatření o sazbách
DPH na elektronické publikace, které se ve členských státech sladí. Doposud platí
pro elektronické publikace stejné sazby jako na tištené knihy. Formují se nová pravidla
pro výměnu informací a posílení spolupráce v oblasti podvodů v souvislosti s DPH
mezi vnitrostátními daňovými a donucovacími orgány.3 V loňském roce navrhla Komise
reformu, která povede k omezení podvodů v oblasti DPH v systému EU. Členské státy by se měly
co nejrychleji domluvit na zásadnější reformě.4
Reverse charge bude mít oproti původnímu návrhu změny. Země jej mohou použít pouze
za splnění přísných podmínek, použití musí odsouhlasit státy EU. Aplikovat se může u transakcí
týkající se zboží a služeb nad 17 500 eur (450 tisíc korun).5 Státy budou muset splnit například

1

Consilium.Europa. VAT: Council agrees short-term fixes, pending overhaul, 2. 10. 2018, [cit. 13. 10. 2018]
Dostupné z https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/02/vat-council-agrees-shortterm-fixes-pending-overhaul/
2
Europa.Eu.Plánuje se k 1.12020. ECOFIN: Komise ocenila pokrok na cestě k reformovanému systému DPH v EU,
2.10.2018, [cit. 13. 10. 2018] Dostupné z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5966_cs.htm
3
Pravidla povedou ke zpřísnění kontrol u těch osob, které přijíždějí do EU nebo ji opouštějí s částkou vyšší
než 10 000 eur v hotovosti. V případě podezření na trestnou činnost mohou orgány jednat i při částkách nižších.
4
Europa.Eu. Evropská komise navrhla zásadní reformu systému DPH v EU, 4. 10. 2017, [cit. 13. 10. 2018] Dostupné
z http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_cs.htm
5
Původně se navrhovalo 10 000 eur.
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podmínku funkčního systému elektronických hlášení. Tento způsob kontroly bude možné
používat pouze do vyhlášení nových pravidel,6 které připravuje Komise.7
Mezinárodní obchod
Co způsobí tvrdý brexit
Pouhých pár měsíců před tím, než Spojené království opustí EU, není doposud jasné, jaký by měl
tvrdý brexit dopad na mezinárodní obchod. Jestliže by nedošlo mezi EU a Velkou Británií k žádné
obchodní dohodě, byly by na obou stranách celní překážky. Dle výpočtu německého
ekonomického institutu IW se příjmy z výběru tarifů zvýší z 5,1 miliard eur na 10,5 miliard eur.
Nejvíce utrpí v tomto případě automobilový průmysl Německa a velké Británie. Toto odvětví
bude velmi výrazně postiženo. Britský automobilový průmysl zaplatí dle nejhoršího scénáře
až jednu třetinu všech vybraných cel EU. Kromě toho by v krátkodobém horizontu mohlo dojít
k narušení plateb necelních překážek, které by dodatečně zatížily firmy ve Spojeném království
až do výše 14,6 miliardy eur, v EU do výše 25,8 miliardy eur. Z dlouhodobého hlediska se objem
zahraničního obchodu upraví. V nejhorším případě se může obchod snížit až o 50 %.
Z toho vyplývá, že tvrdý brexit, zvláště pokud k němu dojde náhle, bude spojen se značnými
náklady. Nejvíce na něm bude tratit Spojené království a Německo. Jednání o brexitu by se
neměla zaměřovat pouze na to, aby tvrdý brexit nenastal, ale měla by výslovně vyhledávat
dohodu o celní unii. Vývoz zboží z EU do Spojeného království by se snížil na 50 %, německý
vývoz by klesl na 43 % a belgický vývoz na 40 %. Jiné země jsou vystaveny méně nově zavedeným
obchodním bariérám. Například finský vývoz by poklesl o 24 %. Odhaduje se, že vývoz
Spojeného království do EU by pokles o 47 % na 53 %.8 EU by mohla na britské zboží uvalit cla
ve výši 2,8 procenta, Velká Británie na evropské zboží cla ve výši 3,6 procenta.9
Důsledky amerických cel na německý vývoz
Německý vývoz se v srpnu snížil o 0,1 procenta, ale dle analýz měl o 0,3 procenta vzrůst.
Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí zpomalila. Během prázdnin poklesl významně také
dovoz, který se snížil o 2,7 procenta na místo odhadovaných 0,2 procenta. 10 Německé
ekonomické instituty varují, že celní politika USA může zapříčinit recesi. Prozatím se očekává, že
německá ekonomika poroste dvouprocentním tempem.11
Druhý pohled na celní politiku USA

6

Odhaduje se do 22. června 2022.
E15. Babiš uspěl, ministři financí EU se shodli na pravidlech reverse chargé, 2. 10. 2018, [cit. 13. 10. 2018]
Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/babis-uspel-ministri-financi-eu-se-shodli-na-pravidlech-reversecharge-1351838
8
IW.KOELN. Michael Hüther, Matthias Diermeier, Markos Jung, Andrew, Bassilakis If Nothing is Achieved:
Who Pays for the Brexit?, [cit. 13. 10. 2018] Dostupné z Intereconomics 5/2018,
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Externe_Studien/2018/Intereconomics-Who-PaysBrexit.pdf
9
Tvrdý brexit může srazit obchod mezi EU a Británií na polovinu, tvrdí německý ekonomický institut,
9. října 2018, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/tvrdy-brexit-muze-srazit-obchod-mezi-eu-a-britaniina-polovinu-tvrdi-nemecky-ekonomicky-institut-1352123
10
De.Statis. Deutsche Exporte im August 2018: +2,2 % zum August 2017, 9. 10. 2018, [cit. 13. 10. 2018]
Dostupné z https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/10/PD18_383_51.html
11
E15. Německý vývoz v srpnu nečekaně klesl. Největší ekonomika eurozóny celkově zpomaluje, 9. 10. 2018,
[cit. 13. 10. 2018] Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/nemecky-vyvoz-v-srpnu-necekane-klesl-nejvetsiekonomika-eurozony-celkove-zpomaluje-1352122
7
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Celní politika USA může představovat pro Evropu z hlediska mezinárodního obchodu problém.
Na jedné straně klesá vývoz německého zboží, nejvíce je postižen automobilový průmysl,
na straně druhé je celní politika Spojených států obdivována. Příkladem může být předseda
tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä, který ve svém projevu na prestižní konferenci Forum
2000 uvedl, že „čínským cílem je být globální jedničkou, a to nejen ekonomicky, ale také
politicky, kdy chtějí prosadit svůj systém, a také vojensky. A proto je volba velmi jednoduchá buď proměníme Čínu, nebo Čína promění nás.“ Právě to je důvodem protekcionistických celních
opatření ze strany USA. Evropská unie má dle Sanggjä dvě možnosti. Tou první je spojit se s USA
a zkusit transformovat Čínu, druhou možností je nechat Čínu, aby ovládla část Evropy.12
Směrnice pro praní špinavých peněz
Rada přijala novou směrnici proti praní špinavých peněz. Ta zavádí nové trestněprávní předpisy,
které omezují přístup k finančním tokům a zdrojům vzniklých z trestné činnosti, včetně těch,
které se používají k teroristickým útokům. Nově se stanoví minimální pravidla pro vymezení
trestných činů a sankcí za praní špinavých peněz. Činnosti související s praním špinavých peněz
se budou trestat odnětím svobody na dobu 4 let, přičemž soudci mohou uložit další sankce a
opatření. V různých případech mohou existovat přitěžující okolnosti, které se budou řešit
individuálně. Odstraní se soudní a policejní přeshraniční překážky, které povedou k lepší
spolupráci, zlepší se vyšetřování, efektivněji se zapojí zúčastněné členské státy a také Eurojust.
Jakmile bude směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU, mají členské státy 24 měsíců na to,
aby ji zakomponovaly do vnitrostátního práva.13

12

Tibetský premiér: Buď Západ promění Čínu, nebo Čína promění jeho, 8. 10. 2018, [cit. 13. 10. 2018] Dostupné z
https://www.e15.cz/zahranicni/tibetsky-premier-bud-zapad-promeni-cinu-nebo-cina-promeni-jeho-1352090
13
Consilium.EU. EU adopts tougher rules on money laundering, 11. 10. 2018, [cit. 15. 10. 2018] Dostupné z
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/11/new-rules-to-criminalise-moneylaundering-activities-adopted/
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