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Auditoři EU budou prověřovat DPH a cla v elektronickém 
obchodování 
Evropský účetní dvůr provádí audit, v němž zkoumá, jak účinně EU řeší problémy způsobené 
elektronickým obchodem, které souvisejí s DPH a cly. Budou prověřovat právní a kontrolní 
rámec Evropské komise pro elektronický obchod a spolupráci mezi členskými státy, které 
zajišťují, aby DPH a cla z elektronického obchodování byly vybírány v plné výši. Pro ty, kteří 
mají o tuto problematiku zájem, zveřejnili dnes auditoři podkladový dokument o výběru DPH a 
daní z elektronického obchodování.  

Evropská unie podporuje elektronický obchod, aby podniky i spotřebitelé mohli nakupovat a 
prodávat v zahraničí na internetu tak, jako to činí na svých místních trzích. Elektronický obchod je 
však stále náchylný k nesrovnalostem týkajícím se DPH a cla. Má to dopad na rozpočty členských 
států a nepřímo to ovlivňuje i rozpočet EU, neboť se snižují příspěvky členských států odvozené 
od cel a DPH. Evropská komise odhaduje, že celkové ztráty na DPH v přeshraničním 
elektronickém obchodě způsobené osvobozením zásilek nízké hodnoty dosahují až 5 miliard EUR 
ročně. 

„Výběr DPH a cla v přeshraničním elektronickém obchodě byl dosud náchylný k nesrovnalostem. 
Současné úpravy mohou zneužívat zejména dodavatelé ze zemí mimo EU. Výrazně to 
znevýhodňuje obchodníky z EU a vede ke ztrátě příjmů pro EU,“ uvedla Ildikó Gáll-Pelczová, 
členka Evropského účetního dvora zodpovědná za tento audit. 

Zatímco jednotný trh odstranil hraniční kontroly pro obchod mezi členskými státy uvnitř EU, celní 
kontroly se stále uplatňují na vnějších hranicích Unie a veškeré zboží vstupující na území všech 
členských států, které není zbožím Unie, jim podléhá. Zvláštní riziko představují v tomto ohledu 
služby poskytované digitálně ze zemí mimo EU. Protože fyzicky nepřekračují žádné hranice, 
nepodléhají týmž kontrolám jako zboží vstupující na území EU. 

Součástí auditu jsou návštěvy v Nizozemsku, Rakousku, Německu, Irsku a Švédsku. 
Předpokládáme, že auditní zpráva bude vydána v polovině roku 2019. 



CS 

 
 
 

 

2 

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních podkladového dokumentu 
přijatého Evropským účetním dvorem. Plné znění dokumentu je k dispozici na internetové 
stránce eca.europa.eu 
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