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Při elektronickém obchodování stále snadno
dochází k únikům DPH a cel, upozorňují auditoři
EU
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora je při výběru správné výše DPH a cel v oblasti
elektronického obchodování stále ještě potřeba vyřešit řadu překážek. Kontroly EU nejsou
dostatečné na to, aby zabránily podvodům a pomohly zjistit zneužití mechanismů, a vymáhání
dlužných částek stále není účinné. Vývoj z poslední doby a nová ustanovení pro rok 2021 se
však na řadu zjištěných nedostatků zaměřují, říkají auditoři.
Za stanovení celních a daňových politik a za strategie a právní předpisy v těchto oblastech
odpovídá v EU Evropská komise. V případě přeshraničních operací elektronického obchodování
členské státy stejně jako u jakéhokoliv jiného zboží a služeb vybírají DPH a clo. Zejména
elektronické obchodování je ze své podstaty velmi náchylné k výskytu nesrovnalostí.
Auditoři posuzovali, zda Komise vypracovala patřičný regulační a kontrolní rámec a zda kontrolní
opatření členských států pomáhají zajistit úplný výběr DPH a cel ze zboží a služeb prodávaných
přes internet. Zabývali se také pravděpodobným dopadem změn v balíčku právních předpisů
týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování, které vstoupí v platnost v roce 2021.
„Jakékoliv nedoplatky na DPH a clech mají dopad na rozpočty členských států a EU,“ uvedla Ildikó
Gáll-Pelczová, členka Evropského účetního dvora odpovědná za tuto zprávu. „Elektronické
obchodování je obzvláště náchylné ke zneužívání a jeho zranitelnost vůči nesrovnalostem a
podvodům se zatím nepodařilo snížit.“
Pro zaručení úplnosti výběru příjmů z elektronického obchodování je nutná mezinárodní
spolupráce. Auditoři však konstatovali, že zavedené mechanismy se plně nevyužívají a výměna
informací mezi členskými státy a s nečlenskými zeměmi EU je nedostatečná. Upozorňují také, že
vymáhání DPH a cel není účinné. Členské státy nejsou s to poskytnout spolehlivé a společné
odhady výpadku příjmů z DPH, tedy rozdílu mezi splatnou částkou a částkou, která byla skutečně
vybrána. Celkově daňové orgány členských států nemohou zaručit, že správný členský stát včas
obdržel správnou částku DPH.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Plné znění této zprávy je
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu.
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Auditoři dále upozorňují na to, že chybí účinné kontroly přeshraničního elektronického
obchodování. Kontroly prováděné vnitrostátními daňovými orgány jsou podle jejich názoru slabé
a monitorování Komise nedostatečné. EU například není schopna zabránit záměrnému
podhodnocování zboží pod prahovou hodnotu platnou pro osvobození od DPH a/nebo cel.
Pokud jde o nová ustanovení, která vstoupí v platnost v roce 2021, auditoři je považují za
pozitivní vývoj. Cílem těchto ustanovení je vyřešit některé nedostatky současného rámce, včetně
nedostatků v daňové povinnosti zprostředkovatelů. Stále však zbývá vyřešit nemalé nedostatky.
Auditoři se domnívají, že zejména problém podhodnocování zboží bude pokračovat i v rámci
nových pravidel.
Pro řešení zjištěných problémů se ve zprávě uvádí řada doporučení pro Komisi i členské státy.
Mimo jiné je auditoři žádají, aby:
•

pečlivě kontrolovaly, nakolik obchodníci dodržují prahové hodnoty platné pro osvobození
od DPH/cel;

•

vypracovaly metodiku umožňující provádět pravidelné odhady výpadku příjmů z DPH;

•

zkoumaly využití technologických systémů pro výběr částek, a bojovaly tak proti
podvodům s DPH v oblasti elektronického obchodování.

Poznámky pro redaktory
Celní předpisy EU jsou stanoveny v celním kodexu a DPH je upravena směrnicí o DPH.
Smyslem „balíčku právních předpisů v oblasti elektronického obchodování“, který Evropská
komise navrhla 1. prosince 2016 a Rada přijala na konci roku 2017, bylo vyřešit řadu záležitostí,
o nichž pojednává tato správa. Byl vypracován v rámci strategie pro jednotný digitální trh EU.
První reformy týkající se DPH vstoupily v platnost 1. ledna 2019. Ostatní opatření vstoupí
v platnost v roce 2021.
Zvláštní zpráva č. 12/2019 „Elektronický obchod: zbývá vyřešit řadu nedostatků při výběru DPH a
cel“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
Problematikou DPH a cel se zabývaly také další zvláštní zprávy EÚD, zejména zvláštní zpráva
č. 24/2015 o boji s podvody v oblasti DPH a zvláštní zpráva č. 19/2017 o dovozních postupech.
EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která předkládáme ve svých zprávách, je
uvedena do praxe.
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