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Podle auditorů je vracení DPH v oblasti „soudržnosti“ 
problematické  

V rychlém přezkumu vypracovaném Evropským účetním dvorem se uvádí, že vracení daně z přidané 
hodnoty (DHP), která je důležitým prvkem nákladů u výdajů EU na „soudržnost“, je náchylné 
k chybám a nepředstavuje optimální využití prostředků EU. Auditoři mají za to, že veřejným 
orgánům by se v období po roce 2020 již DPH související s výdaji na „soudržnost“ neměla proplácet.  

Výdaje EU v oblasti „soudržnosti“ jsou často dotacemi na pořízení zboží a služeb a DPH účtovaná za 
tyto nákupy může tvořit až pětinu celkových nákladů projektu. Obecně platí, že DPH je způsobilá pro 
spolufinancování ze strany EU, pouze pokud podle vnitrostátních právních předpisů o DPH není 
vratná.  

Auditoři na základě analýzy údajů shromažďovaných po řadu let upozorňují, že vracení DPH je nejen 
častým zdrojem chyb, ale může vést i k neoptimálnímu využívání prostředků EU. To má dopad 
zejména na veřejné orgány, které dostávají podporu EU, jako národní, regionální a místní správní 
orgány.  

Auditoři poukazují na řadu případů, které nepředstavují optimální využití prostředků EU. Ministerstvo 
členského státu například může realizovat infrastrukturní projekt a žádat o proplacení DPH jako 
způsobilého nákladu ze strany EU. Členský stát však v souvislosti s tímto projektem současně získá 
příjem z DPH prostřednictvím systému pro výběr daní. Proplacení bude tedy skutečné výdaje vzniklé 
členskému státu nadměrně kompenzovat. 

„Prostředky EU proplacené členskému státu mohou dokonce přesáhnout skutečné náklady projektu,“ 
říká Tony Murphy, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tento rychlý přezkum. „To je 
relevantní zejména u velkých infrastrukturních projektů s vysokou mírou spolufinancování.“ 

Ve svém návrhu právních předpisů týkajících se soudržnosti po roce 2020 Evropská komise přichází 
s tím, aby se DPH – vratná či nevratná – proplácela, pokud celkové náklady projektu nepřekročí 
5 milionů EUR. Na základě svého přezkumu se auditoři i nadále drží svého již dříve vyjádřeného 
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názoru, že veřejným orgánům by se DPH proplácet neměla, a navrhují proto přepracování 
navrhovaných právních předpisů. 

 

Poznámky pro redaktory 

DPH je nepřímá daň uvalená na spotřebu zboží a služeb, která se řídí pravidly stanovenými na úrovni 
členského státu. Základní sazby DPH v členských státech se pohybují mezi 17 % (Lucembursko) a 27 % 
(Maďarsko). K zajištění určité míry harmonizace v EU definuje směrnice o DPH z roku 2006 společný 
systém DPH, který jsou členské státy povinny začlenit do svých vnitrostátních pravidel. Registrovaná 
společnost účtuje DPH ze svých prodejů a odvádí vybranou částku správci daně. Současně může žádat 
o vrácení DPH, kterou zaplatila za své nákupy zboží a služeb. Na konci procesu je ve prospěch státního 
rozpočtu připsána celá částka DPH z konečné ceny. Koneční spotřebitelé nemají na vrácení daně 
nárok, a hradí tedy celou částku DPH.  

Rychlý přezkum představuje a definuje skutečnosti související s konkrétním tématem či problémem, 
nejde však o auditní zprávu. 

Tento dokument doplňuje připomínky k DPH uvedené ve výročních zprávách Evropského účetního 
dvora a názory vyjádřené ve stanovisku č. 6/2018 k návrhu Komise o budoucím účtování DHP 
v nařízení o společných ustanoveních. Je k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD 
eca.europa.eu. Ostatní jazykové verze budou k dispozici v nejbližší době. 
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