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Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
Předkládaný návrh je součástí balíčku opatření Komise zaměřeného na spravedlivé a jednoduché zdanění na podporu oživení EU po pandemii covid-19. Balíček obsahuje ještě
akční plán v této oblasti (KOM(2020) 312) a sdělení o dobré daňové správě v EU i mimo ni (KOM(2020) 313). Komise v roce 2019 zveřejnila výsledky hodnocení směrnice
2011/16/EU, z něhož vyplynulo, že některá stávající ustanovení nejsou dostatečně jasná a některá nejsou správně provedena ve všech členských státech, což brání jejich účinnému
uplatňování. Podle Komise je nezbytné jednak zlepšit výměnu informací a správní spolupráci a jednak rozšířit tuto spolupráci na nové oblasti v souvislosti s digitalizací (zejména
působením digitálních platforem). Za tím účelem jsou navrženy změny v několika oblastech:
• výměna informací na žádost - stanovení definice koncepce "předpokládaného významu" v případě žádosti o informace, objasnění významu "vyčerpání obvyklých zdrojů informací",
přizpůsobení formulářů pro výměnu informací na žádost, stanovení pravidel pro žádosti týkající se skupiny daňových poplatníků;
• automatická výměna informací - stanovení kategorií příjmu, jichž se automatická výměna týká, stanovení pravidel pro podávání zpráv provozovateli platforem (pravidla jsou
inspirována prací OECD);
• správní spolupráce - úprava přítomnosti úředníků z jiných členských států při správních šetřeních, stanovení lhůty pro rozhodnutí o účasti na souběžných kontrolách, stanovení
právního rámce pro provádění společných auditů mezi dvěma nebo více členskými státy;
• další ustanovení - úprava použití informací získaných prostřednictvím výměny, zavedení povinnosti členských států hodnotit účinnost správní spolupráce podle směrnice a
informovat o výsledcích tohoto hodnocení Komisi, zavedení možnosti pozastavit výměnu informací v případě narušení bezpečnosti osobních údajů.
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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/680/EU, kterým se Dánskému království a Švédskému království povoluje
prodloužit uplatňování zvláštního opatření odchylujícího se od článků 168, 169, 170 a 171 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dánsko a Švédsko požádaly o povolení nadále uplatňovat zjednodušená pravidla pro vracení daně z přidané hodnoty v souvislosti s mýtným za použití mostu Öresund mezi oběma
zeměmi. Toto opatření odchylující se od směrnice 2006/112/ES bylo Dánsku a Švédsku poprvé uděleno v roce 2000 a následně prodlouženo v letech 2003, 2007 a 2013. Opatření
zjednodušuje daňové povinnosti pro podniky tím, že umožňuje, aby bylo vracení DPH v souvislosti s mýtným uplatňováno prostřednictvím jediné žádosti. Na základě posouzení
žádosti Komise navrhuje povolit Dánsku a Švédsku prodloužení odchylky do 31. prosince 2027.
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Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o změně prováděcího rozhodnutí 2012/232/EU, kterým se Rumunsku povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1
písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
Dopisem ze dne 13. března 2020 požádalo Rumunsko o prodloužení platnosti opatření odchylujícího se od článku 168 směrnice o DPH, aby mohlo nadále omezovat nárok na
odpočet DPH na vstupu u výdajů spojených s motorovými vozidly na 50 %. Cílem tohoto opatření je snížit administrativní zátěž pro podniky a správní orgány. Opatření bylo
Rumunsku poprvé povoleno v roce 2012 a následně prodlouženo v letech 2015 a 2017. Na základě posouzení žádosti Komise navrhuje povolit Rumunsku další prodloužení platnosti
tohoto opatření, a to do 31. prosince 2023.
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Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/77/ES, kterým se stanoví víceleté finanční základní směry pro správu aktiv ESUO v likvidaci a po
dokončení likvidace pro správu majetku Výzkumného fondu pro uhlí a ocel
Platnost Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) skončila dne 23. července 2002 a veškerá aktiva a pasiva ESUO byla převedena na Unii. Čistá hodnota
těchto aktiv a pasiv a příjmy z nich plynoucí jsou určeny na výzkum v odvětvích spojených s uhelným a ocelářským průmyslem. Správa aktiv ESUO se řídí rozhodnutím 2003/77/ES.
V souladu s ním jsou tato aktiva tradičně investována převážně do státních a nadnárodních dluhů denominovaných v eurech, jejichž výnosy se však v posledních letech výrazně
snižují. Cílem předkládaného návrhu je proto umožnit investování i do jiných kategorií aktiv a s použitím jiných technik, aby byly do budoucna (do roku 2027) zajištěny dostatečné
finanční prostředky pro výzkum v odvětví uhlí a oceli (111 milionů EUR ročně). Návrhem se konkrétně povoluje případné investování do širší škály nástrojů peněžního trhu
(zejména do fondů peněžního trhu) a do širší škály cenných papírů souvisejících s dluhy a úvěry a expozice akciovým trhům a produktům podobným akciím. Zavádí se rovněž
možnost použít standardní techniky investování, jako například úrokové futures za účelem řízení splatnosti a investovat do zajištěných investic v amerických dolarech. Výběr aktiv
bude zahrnovat jak negativní screening (seznam činností vyloučených z možnosti investování z etických nebo morálních důvodů), tak i pozitivní screening (aby se do výběru
investic přednostně zařazovala pozitivní environmentální, sociální a správní kritéria).
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Dokumenty informační povahy
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příprava na změny - Sdělení o připravenosti
na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
Dne 31. prosince 2020 skončí přechodné období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, během něhož se na Spojené království a v něm uplatňuje právo EU. Předkládané
sdělení uvádí v jednotlivých odvětvích přehled hlavních oblastí, ve kterých nastanou změny bez ohledu na výsledek probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím, a
stanoví kroky, které by vnitrostátní úřady, podniky a občané měli podniknout, aby se na tyto změny připravili. Jeho cílem je zajistit, aby všechny dotčené subjekty byly připraveny
na změny, k nimž po vystoupení Spojeného království z EU nevyhnutelně dojde. Sdělení zahrnuje následující odvětví: obchod se zbožím (celní formality a kontroly, celní a daňová
pravidla pro dovoz a vývoz zboží, certifikáty a osvědčení produktů, požadavky na usazení, označování); obchod se službami (finanční služby, dopravní služby, audiovizuální služby,
uznávání kvalifikací); energetika; cestování a cestovní ruch (hraniční kontroly, vízové požadavky, cestování s domácími mazlíčky, roaming, práva cestujících); mobilita a koordinace
sociálního zabezpečení; právo společností a občanské právo (společnosti registrované ve Spojeném království, smluvní volba soudní příslušnosti); duševní vlastnictví; předávání a
ochrana osobních údajů; využívání domény .eu; mezinárodní dohody EU. Komise současně reviduje oznámení zúčastněným stranám, která byla zveřejňována během jednání o
vystoupení. V příloze sdělení je uveden seznam 59 aktualizovaných oznámení, která jsou relevantní i pro konec přechodného období. Všechna oznámení jsou k dispozici na
zvláštních internetových stránkách Komise.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán pro spravedlivé a jednoduché zdaněni podporující strategii oživení
Předkládané sdělení je součástí balíčku opatření Komise zaměřeného na spravedlivé a jednoduché zdanění na podporu oživení EU po pandemii covid-19. Balíček obsahuje ještě
sdělení o řádné daňové správě v EU i mimo ni (KOM(2020) 313) a návrh na změnu směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (KOM(2020) 314). Sdělení představuje akční plán,
který obsahuje soubor 25 opatření na podporu rychlého a udržitelného hospodářského oživení a pro zajištění dostatečných veřejných příjmů v EU. Jedná se o jeden z klíčových
prvků kompexní daňové agendy EU pro nadcházející roky. Akční plán zahrnuje jednak opatření zaměřená na snížení daňových překážek pro podniky na jednotném trhu a jednak
iniciativy, jejichž cílem je pomoci členským státům vynucovat stávající daňové předpisy a zlepšit jejich dodržování. Všechna uvedená opatření by měla být navržena a provedena do
roku 2024. Zaměřují se na následující otázky:
• registrace - cílem je přiblížit se k jednotné registraci k DPH v EU a zlepšit využívání údajů daňových poplatníků;
• vykazování - rámec spolupráce EU pro doržování předpisů, modernizace povinností vykazování DPH, další rozšíření působnosti jednoho správního místa pro DPH;
• platba - doporučení pro zlepšení pomoci při vymáhání nezaplacených daní, jednotnější určení daňové rezidence, zavedení společného systému pro úlevu od srážkové daně u
zdroje;
• ověřování, monitorování a správní spolupráce - další rozovj sítě Eurofisc, aktualizace směrnice o správní spolupráci s ohledem na rozvíjející se ekonomiku, daňové středisko EU,
posílení ověřování přeshraničních transakcí, usnadnění přeshraničních transakcí poctivým podnikům, užší dialog s mezinárodními partnery;
• spory - monitorování směrnice o mechanismu řešení sporů, prevence a řešení sporů týkajících se DPH;
• zjednodušení daňových pravidel EU pro posílení konkurenceschopnosti na jednotném trhu - Listina práv daňových poplatníků, aktualizace pravidel DPH pro finanční služby,
změna postavení výboru pro DPH, konference o analýze dat a digitálních řešeních, zřízení Společného fóra pro převodní ceny, revize zvláštního režimu DPH pro cestovní
kanceláře, přizpůsobení rámce DPH ekonomice platforem, ekologičtější zdanění osobní dopravy, balíček v oblasti elektronického obchodování pro spotřební daně.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Řádná daňová správa v EU i mimo ni
Předkládané sdělení je součástí balíčku opatření Komise zaměřeného na spravedlivé a jednoduché zdanění na podporu oživení EU po pandemii covid-19. Balíček obsahuje ještě
akční plán v této oblasti (KOM(2020) 312) a návrh na změnu směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (KOM(2020) 314). Sdělení je věnováno opatřením zaměřeným na řádnou
správu daní, která zahrnuje daňovou transparentnost, spravedlivou daňovou soutěž, neexistenci škodlivých opatření v oblasti daní a uplatňování mezinárodně dohodnutých
standardů. Shrnuje dosud přijatá opatření a uvádí možnosti jejich dalšího zlepšování nebo rozšiřování. Konkrétně se zaměřuje na čtyři otázky:
1. změnu kodexu chování pro zdaňování podniků z roku 1997, zejména načasování jeho reformy, přezkum jeho působnosti a kritérií a zlepšení jeho správy a řízení;
2. přezkum unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí, zejména jeho zeměpisné působnosti a kritérií pro zařazení na seznam, posílení transparentnosti a odpovědnosti,
posílení řádné správy daní v rámci dohod se třetími zeměmi a rozšíření dialogu se třetími zeměmi o oblast ekologických daní;
3. vylepšená opatření na posílení řádné správy, zejména podporu řádné správy prostřednictvím fondů EU a posílení obranných opatření vůči nespolupracujícím jurisdikcím (včetně
možnosti předložení legislativního návrhu v této oblasti) a
4. podporu partnerských zemí v oblasti řádné správy daní prostřednictvím posílení mezinárodního partnerství a spolupráce, integrace rozvojových zemí do globálního daňového
rámce a rozšíření politické agendy.
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Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Krátkodobá zdravotní připravenost EU na
rozšíření onemocnění covid-19
Cílem předkládaného sdělení je zajistit krátkodobou zdravotní připravenost EU pro případ, že se v Evropě objeví další ohniska covid-19. Na základě poznatků a zkušeností
získaných během dosavadního průběhu pandemie uvádí klíčová opatření, která již probíhají nebo která je třeba v příštích měsících přijmout. Základem pro zajištění komplexní
připravenosti celé EU je silná koordinace a výměna informací v členských státech a komunitách i mezi nimi. Cílem Komise je dosáhnout dohody o společných přístupech, pokud jde
o zdravotní opatření, v rámci Výboru pro zdravotní bezpečnost i jiných fór. Nezbytná bude i pokračující spolupráce s bezprostředním sousedstvím EU a dalšími zeměmi a
koordinace s globálními aktéry, zejména OSN a WHO. Opatření jsou rozdělena do šesti oblastí:
1. testování, vysledování kontaktů a dozor nad veřejným zdravím;
2. dodávky osobních ochranných prostředků, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků;
3. pohotovostní kapacity zdravotní péče (včetně přepravy zdravotnického personálu a převozu pacientů);
4. nefarmaceutická opatření;
5. podpora zranitelných skupin;
6. zmírnění sezónní chřipky.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru o Záručním fondu pro vnější vztahy a jeho správě v roce 2019
Komise předkládá pravidelnou zprávu o stavu a správě Záručního fondu pro vnější vztahy za rozpočtový rok 2019. Celková výše finančních prostředků v záručním fondu k 31.
prosinci 2019 činila 2 828 738 292,88 EUR a účetní hodnota fondu v roce 2019 vzrostla přibližně o 218,86 milionu EUR. Evropská investiční banka (EIB) v roce 2019 podala 14
dalších žádostí o platby z fondu v celkové výši 54,91 milionu EUR v souvislosti s prodlením u splátek syrských státních úvěrů. V únoru 2019 byla do fondu převedena z rozpočtu EU
dotace na rok 2019 ve výši 103,2 milionu EUR a v únoru 2020 dotace na rok 2020 ve výši 240,15 milionu EUR. V lednu a březnu 2020 bylo uhrazeno celkem 10,6 milionu EUR na
základě dvou žádostí o plnění ze záruky v souvislosti s platbami v prodlení, které dluží Sýrie. Poplatky za správu pro EIB za rok 2019 byly stanoveny na 817 747 EUR.
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Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Posouzení pokroku, jehož členské státy dosáhly při plnění svých vnitrostátních cílů energetické účinnosti pro rok
2020 a při provádění směrnice o energetické účinnosti 2012/27/EU, požadované podle čl. 24 odst. 3 uvedené směrnice, za rok 2019
Komise předkládá zprávu o pokroku podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti za rok 2019. Zpráva uvádí nejnovější poznatky, pokud jde o o pokrok učiněný do roku 2018
k dosažení cíle EU v podobě zvýšení energetické účinnosti o 20 % v roce 2020, a nezohledňuje tedy ještě potenciální dopad krize spojené s pandemií covid-19. Vychází primárně z
oficiální evropské statistiky o energii a dále ze zprávy o pokroku v oblasti energetické účinnosti z roku 2018, výročních zpráv předložených členskými státy v roce 2019 a z
doplňující analýzy provedené v průběhu roku 2019 a na počátku roku 2020.
Ze zprávy vyplývají čtyři hlavní zjištění: 1) Spotřeba primární energie klesla v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 o 0,7 % a konečná spotřeba energie meziročně vzrostla o 0,1 %.
Oba ukazatele jsou mírně nad pevně stanovenou trajektorií k dosažení cíle pro rok 2020; 2) Úroveň spotřeby energie nadále ovlivňují výkyvy počasí; při zohlednění těchto vlivů
vykazovala spotřeba konečné energie v roce 2018 nárůst; 3) Růst činnosti nadále vede ke zvyšování spotřeby energie a nové politiky a opatření, jež členské státy prováděly v roce
2018, nebyly dostatečné, aby tento růst vyrovnaly; 4) Zjištění z výročních zpráv o energetické účinnosti z roku 2019 naznačují, že některé členské státy dosáhly mnohem menších
úspor, než jaké by byly v roce 2018 nutné pro splnění jejich kumulativních povinných úspor za období 2014–2020.
Dosavadní tempo snižování spotřeby primární energie je pro splnění cíle stanoveného pro rok 2020 nedostatečné. Cíle může být dosaženo pouze díky silnému vlivu vnějších
faktorů, jako je snížení poptávky po energii v důsledku pandemie covid-19. Situace se liší v jednotlivých odvětvích, v dopravě však dochází od přijetí směrnice k trvalému růstu
spotřebované energie i emisí skleníkových plynů. V červenci 2018 zřídila Komise pracovní skupinu pro mobilizaci úsilí k dosažení cílů EU v oblasti energetické účinnosti do roku
2020. V jejím rámci byl zdůrazněn význam plného provádění stávajících právních předpisů, lepší mobilizace finančních prostředků z evropských fondů, urychleného navýšení úspor
a snižování energetické náročnosti budov při renovaci, což však bude mít význam především pro dosažení cíle pro rok 2030. ČR patří mezi státy, které vykazují mezi roky 20052018 pozitivní trend s ohledem na dosažení cíle pro rok 2020 (tj. snižují spotřebu rychleji, než by bylo pro dosažení cíle zapotřebí), a to jak u spotřeby primární energie, tak u
konečné spotřeby energie.
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