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Akční plán týkající se DPH (Action plan on VAT)
Začátkem dubna představila Evropská komise Akční plán pro DPH 1, jenž je prvním krokem
na cestě k vytvoření jednotné daňové oblasti pro DPH (Single European VAT system). Cílem nově
prezentovaných opatření je především řešení výpadků příjmu z DPH 2 a přizpůsobení systému
DPH digitální ekonomice (elektronickému obchodování) a potřebám malých a středních
podniků. Akční plán přináší:
⋅ klíčové prvky budoucího jednotného evropského systému DPH, jenž Komise plánuje
představit v roce 2017 – systém zdaňování přeshraničních transakcí v členských zemích
(zásada místa určení); způsob vybíraní daní odolnější vůči podvodům; celounijní
internetový portál pro jednodušší výběr DPH
⋅ okamžitá krátkodobá opatření pro boj s daňovými úniky (DPH) pro posílení nástrojů
na výměnu informací o podvodech s DPH mezi státy (EU i třetími zeměmi) a posílení
administrativní spolupráci mezi členskými zeměmi plánuje Komise navrhnout v průběhu
roku 2016
⋅ aktualizaci EU rámce pro pravidla, jimiž se řídí sazby DPH – více autonomie pro členské
země
⋅ plány na zjednodušení pravidel DPH pro elektronické obchodování (e-commerce) a malé
a střední podniky (SME) – do konce roku 2016 Komise předloží legislativní návrh
na modernizaci a zjednodušení DPH pro přeshraniční elektronické obchodování a v roce
2017 balíček opatření ke zjednodušení DPH 3
Pravidla daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti (Public Tax Transparency Rules for
Multinationals)
Jak již bylo avizováno ve zprávě stálé zástupkyně Poslanecké sněmovny při Evropském
parlamentu 4, představila Komise pravidla, která mají zvýšit daňovou transparentnost

1

Text sdělení Komise: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the
European Economic and Social Committee on an action platn on VAT, Towards a single EU CAT area – Time to
decide, 7. 4. 2016. ZDE
2
Podle údajů Komise byl rozdíl mezi očekáváným a skutečným výběrem DPH v členských zemích EU v roce 2013
170 mld. eur. Podle odhadů přicházejí státy EU ročně o 50 mld. eur z výběru DPH podvody při transakcích mezi
členskými zeměmi. European Commission, VAT Action Plan: Commission presents measures to modernise VAT in
the EU, 7. 4. 2016. ZDE
3
European Commission, VAT Action Plan: Commission presents measures to modernise VAT in the EU, 7. 4. 2016.
ZDE
European Commission, Action Plan on VAT. ZDE
4
Přehled nejdůležitějších událostí a témat evropské agendy v aktuálním týdnu přináší pravidelně Zpráva stálé
zástupkyně PS při PS EP. K dispozici ZDE
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právnických osob. 5 Návrh doplňuje balík opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti
Tax Avoidance Package), jenž Komise představila počátkem roku. 6 Podle nového návrhu
pravidel by měly nadnárodní společnosti působící v EU (evropské i mimoevropské), jejichž
celosvětové roční příjmy přesahují 750 mil. eur, zveřejňovat každoročně zprávu obsahující
základní informace o ziscích a daních podle jednotlivých zemí EU, a rovněž souhrnné údaje
o daních zaplacených mimo EU. Zprávy mají být zveřejněny po dobu 5 let. 7 Obsahovat by měly
také informace o povaze činnosti společností, počtu zaměstnanců, čistém obratu, výši daně
z ročního profitu, částce daně skutečně zaplacené a akumulovaných ziscích.8 Kromě toho
obsahuje návrh pravidel také přísnější požadavky na transparentnost pro společnosti v zemích
nedodržujících mezinárodní normy řádné daňové správy. Jedním z cílů je rovněž vytvoření
společného EU seznamu těchto zemí. 9
Ekonomický vývoj podle aktuálních statistik
Začátkem dubna zveřejnil Eurostat údaje o vývoji nezaměstnanosti v únoru 2016. Oproti lednu
2016 zůstala nezaměstnanost v EU28 stabilní na úrovni 8,9 %, v eurozóně míra nezaměstnanosti
poklesla o 0,1 p.b. na 10,3 % (nejnižší od srpna 2011). Oproti únoru 2015 klesla míra
nezaměstnanosti výrazněji, a to o 0,8 p.b. (z 9,7 %) v EU28 a o 0,9 p.b. (z 11,2 %) v eurozóně.

Zdroj: Eurostat

5

Prostřednictvím uměny směrnice o účetnictví 2013/34/EU (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU
ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách
některých forem podniků)
6
Více k balíku opatření Evropské komise proti vyhýbání se daňovým povinnostem viz Přehled ekonomických
událostí v EU za období od 16. 1. do 31. 1. 2016. ZDE
7
Evropská komise, Evropská komise navrhuje pravidla veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní
společnosti, 12. 4. 2016. ZDE
8
EUbusiness, EU proposes tax transparency for multinationals, 13. 4. 2016. ZDE
9
Evropská komise, Evropská komise navrhuje pravidla veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní
společnosti, 12. 4. 2016. ZDE
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Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti v únoru 2016 byly zaznamenány opět v Německu
(4,3 %) a České republice (4,5 %) 10. Nejvyšší byla naopak opět v Řecku (24,0 % v prosinci 2015)
a ve Španělsku (20,4 %). V České republice zůstala míra nezaměstnanosti v porovnání s lednem
2016 stabilní. Z okolních zemí se míra nezaměstnanosti oproti předchozímu měsíci nezměnila
také v Německu a na Slovensku (10,3 %), naopak mírně (o 0,1 p.b.) vzrostla v Rakousku (6,0 %)
a (o 0,1 p.b.) poklesla v Polsku (6,8 %). 11
Podle nejnovějších údajů Eurostatu míra inflace v EU28 i v eurozóně v březnu 2016 vzrostla, a
to na hodnou 0,0 %, což oproti únoru 2016 představuje nárůst o 0,1 p.b. v EU28 a o 0,2 p.b.
v eurozóně. Mírně se tak vylepšily odhady Eurostatu ze začátku měsíce, kdy se očekávala míra
inflace v eurozóně na úrovni -0,1 %.

Zdroj: Eurostat

Deflaci v březnu 2016 zaznamenala většina (15) zemí. Nejnižší míru inflace vykázalo Rumunsko
(-2,4 %), Kypr (-2,2 %), Bulharsko (-1,9 %), Španělsko (-1,0 %), Chorvatsko (-0,9 %) a Slovinsko
(-0,9 %). Naopak nejvyšší míra inflace byla zaznamenána v Belgii (+1,6 %), Švédsku (+1,2 %) a
na Maltě (+1,0 %).
K nízké míře inflace nejvíce přispěly opět ceny pohonných hmot (-0,6 p.b.) a topných olejů (-0,1
p.b.), naopak největší pozitivní efekt měly ceny občerstvení (+0,09 p.b.) a nájmů (+0,07 p.b.). 12

10
Eurostat používá pro výpočet míry nezaměstnanosti odlišnou metodiku, než jaká je používána v České republice
Statistickým úřadem.
11
Eurostat, Euro area unemployment rate at 10,3 %, 4. 4. 2016. ZDE
12
Eurostat, Annual inflation up to 0,0 % in both euro area and EU, 14. 4. 2016. ZDE

5

