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Abstrakt: DPH je jednou z nejvýznamnějších daní daňové soustavy. 
Konstrukce této daně však vede v posledních letech k růstu mezery mezi 
teoretickým a skutečným výnosem DPH. K tomu přispívají zejména 
rozmáhající se kolotočové podvody. Reakcí na ně jsou četné změny právních 
předpisů na evropské i národní úrovni, což dále snižuje neutralitu daně 
a posiluje distorze. Cílem příspěvku je navrhnout takové úpravy, 
které by tento stav pomohly řešit. Existují dvě zásadní možnosti, buď zavedení 
principu zdanění v zemi původu včetně zdanění vývozu a intrakomunitárních 
dodávek, nebo přechod na zcela jiný princip této daně prostřednictvím 
totálního zavedení přenesené daňové povinnosti. 
 
Klíčová slova: DPH, přenesená daňová povinnost, mezera DPH, kolotočové 
podvody, vývoz. 
 
Abstract: VAT is one of the most important duties of the tax system. 
The construction of it has, however, increased the gap between theoretical 
and actual return of VAT. Particularly rampant carousels frauds to this. 
Numerous legislative changes further reduce the tax neutrality and strengthen 
distortions. The aim of this paper is to propose adjustments that might help 
resolve such a situation. There are two major possibilities to achieve the goal: 
by introducing taxation in the country of origin, including taxation of exports 
and intra-Community business, or switching to an entirely different principle 
of taxes through reverse charge. 
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1 ÚVOD 
Existují nejrůznější důvody, proč obecný princip uplatňování DPH 
nevyhovuje. Nejvýznamnější z nich je problematika dělení výnosů DPH mezi 
země s různými sazbami. V zájmu zemí s nižšími sazbami není umožnit 
u nich odpočet DPH s vyšší sazbou odvedenou na výstupu v jiné zemi. 
Z těchto důvodů je plnění mezi zeměmi osvobozeno od DPH, a to s plným 
nárokem na odpočet DPH v zemi vývozu či dodání plnění do jiného 
členského státu EU. Tato problematika se v zemi dovozu řeší jinými pravidly, 
např. prostřednictvím mechanismu přenesení daňové povinnosti (angl. reverse 
charge), což do určité míry snižuje i administrativní náročnost v případě 
dovozu ze zahraničí či přijetí plnění z jiného členského státu EU. 

Tento princip se v posledním desetiletí začal používat i při potírání daňových 
podvodů v rámci transakcí probíhajících v jedné, ale i více zemích. Tímto 
přístupem lze lépe zamezit takovým únikům, kdy si plátce z přijatého plnění 
uplatní odpočet a současně plátce z poskytnutého plnění neodvede DPH 
na výstupu. 

Následující příspěvek se zabývá zkoumáním této výjimky z obecného 
principu uplatňování DPH. Cílem příspěvku je navrhnout taková opatření, 
která by těmto distorzím zamezila. 

2 ZAHRANIČNÍ REVERSE CHARGE A VÝVOZ 
Snížení administrativní náročnosti při uplatňování zahraniční reverse charge 
spočívá v tom, že celní správa, alespoň v zemích EU, DPH při dovozu, 
resp. při přijetí plnění z jiného členského státu EU, nevybírá a uplatnění této 
výjimky se promítne v daňovém přiznání dovozce podávaném FÚ. Dovozce 
se také nemusí v zemi, odkud dováží, registrovat jako plátce DPH. I z těchto 
důvodů je vývoz, resp. dodání plnění do jiného členského státu EU, 
tamějšímu plátci daně vždy osvobozeno od DPH. Jedná se o obecnou dohodu 
většiny zemí, jejichž daňová soustava obsahuje DPH. Nicméně, mechanismus 
přenesení daňové povinnosti se neuplatňuje ve všech jurisdikcích, a tam, 
kde se uplatňuje, se mohou pravidla lišit (OECD, 2014). 

Daň je v tomto smyslu harmonizována nejen unijní směrnicí 2006/112/ES 
o DPH (dále jen Směrnice o DPH), ale například i dohodou členských zemí 
OECD. Většina ostatních zemí tento princip zdanění v zemi spotřeby přejala. 
Hlavním důvodem tohoto osvobození od DPH s plným nárokem na odpočet 
daně na vstupu je kromě spravedlivé „dělení“ výnosů DPH mezi země 
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s různou výší sazeb DPH, také zachování principu neutrality v mezinárodním 
obchodu. Odborníci ze zemí OECD rovněž zastávají názor, že DPH jako daň 
ze spotřeby by měla být zdaňována v zemi spotřeby. 

Pokud by vývoz či dodání plnění do jiného členského státu EU nebyl 
osvobozen, ale zdaněn (tzv. systém DPH založený na zdanění v zemi 
původu), nebylo by zapotřebí využívat mechanismu přenesení daňové 
povinnosti. Za této situace by se z teoretického hlediska jednalo o zcela čistý 
princip uplatňování DPH, avšak uplatněním různých sazeb DPH platných 
v jednotlivých jurisdikcích by byla ovlivňována hospodářská či zeměpisná 
struktura hodnotového řetězce a byla tak podkopána neutralita 
v mezinárodním obchodu (OECD, 2014). 

Za existence různých sazeb DPH v různých zemích by byl zdaněný vývoz 
z fiskálního hlediska méně výhodný pro zemi dovozu se sazbami nižšími 
než v zemi vývozu, neboť by musel být uznán vyšší odpočet daně. Dovozce 
by si totiž uplatnil ve své zemi odpočet daně, kterou zaplatil prodávajícímu 
v zemi vývozu. Navíc zboží a služby v zemích s nižší sazbou DPH by byly 
nespravedlivě na trhu znevýhodněné oproti těm, v jejichž zemi původu 
je DPH vyšší. 

Evropská komise o vytvoření nového systému, který by byl založen 
na zdanění v zemi původu a který by fungoval „jako v rámci jediné země“, 
usiluje už dlouho, ale členské státy podobné pokusy vytrvale bojkotují. 
Aby tento systém fungoval, muselo by dojít buď ke sjednocení daňových 
sazeb napříč Evropou, nebo by musel být nastolen nějaký kompenzační 
mechanismus. U něj ale existují obavy, že by byl ještě komplikovanější 
než stávající systém. Proto také ze závěrů diskuze nad Zelenou knihou 
o budoucnosti DPH – pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH 
v roce 2011 vyplývá, že „přetrvávající otázka přechodu na systém DPH 
založený na zdanění v místě původu již není relevantní. DPH se tudíž bude 
nadále vybírat v zemi určení (resp. zemi spotřeby, tj. tam, kde je usazen 
zákazník)“ (EK, 2015).  

3 MEZERA DPH V EU 
Podle odhadů se v důsledku daňových podvodů, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému plánování každoročně v EU ztratí 
1 bilion € z veřejných prostředků. Tento alarmující rozsah daňového deficitu 
odpovídá zhruba 2 000 € na každého evropského občana za rok. Průměrná 
výše daňových ztrát je dnes v Evropě vyšší než celková částka, kterou členské 
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státy vydávají na zdravotní péči, a odpovídá více než čtyřnásobnému objemu 
prostředků vydávaných v EU na vzdělávání. Současný daňový deficit 
v Evropě nepředstavuje pouze značné ztráty veřejných příjmů, ale ohrožuje 
i evropský sociální model, založený na poskytování kvalitních a všem 
dostupných veřejných služeb. Je také hrozbou pro řádné fungování 
jednotného trhu a vážnou trhlinou poškozující účinnost a spravedlivost 
daňových systémů v EU. Daňové ztráty vedou k dalšímu zvyšování schodku 
veřejných financí a míry zadlužení členských států (EP, 2013). 

Debata o řešení daňových úniků byla zahájena na úrovni EU již 
v květnu 2006, jak vyplývá ze sdělení Komise o evropské strategii boje proti 
daňovým únikům (EK, 2006). Komise tehdy vytvořila expertní skupinu 
z odborníků jednotlivých členských států EU, jež diskutovala o strategii boje 
proti daňovým podvodům. V následujících letech byla přijata celá řada 
opatření, přičemž prioritou je právě řešení podvodů s DPH, neboť představují 
největší podíl na celkových daňových únicích. 

Důvodem této priority je také skutečnost, že DPH je jedním z hlavních zdrojů 
příjmu evropského rozpočtu (každá členská země odvádí 
0,3 % z harmonizovaného základu DPH), ale i rozpočtů jednotlivých 
členských zemí EU. Například v roce 2012 se příjmy DPH podílely 
18,1% na celkových daňových příjmech a 7,1% na HDP zemí 
EU (EUROSTAT, 2014). 

V roce 2009 rozdíl v DPH mezi teoretickým a skutečným inkasem 
(tzv. mezera DPH, angl. VAT Gap) cca 182 mld. €, tj. 19 % teoretického 
inkasa DPH členských zemí EU, v roce 2012 to bylo méně, a to 177 mld. 
€ a 16 %. Odhaduje se, že Velká Británie, Francie, Itálie a Německo 
se podílejí na více než polovině těchto částek. Tato skutečnost je připisována 
šedé ekonomice, platební neschopnosti a zejména podvodům s chybějícími 
subjekty vč. kolotočových podvodů (EC, 2014).  
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Graf 1: Vývoj podílu mezery DPH na teoretickém výnosu DPH v členských 
zemích EU v letech 2009 až 2012 v % 

 
Zdroj: EC, 2014. Vlastní zpracování 

V ČR se pohybovala tato mezera DPH od 2,2 mld. € v roce 2009 do 3,3 mld. 
€ v roce 2012, v intervalu od 17 % do 23 % teoretického výnosu DPH, 
kdy nejvyšší hodnoty bylo dosaženo právě v posledním analyzovaném roce 
2012. Jedná se o zcela opačný trend než v průměru za členské země EU. Ten 
je o 7 % nižší než v ČR. Ještě horších výsledků bylo dosaženo v Maďarsku 
(25 %), na Maltě (31 %), v Řecku a Itálii (33 %), Litvě (34 %), Lotyšsku 
(36 %), na Slovensku (39 %) a v Rumunsku (44 %). Nižších hodnot dosahují 
ekonomicky vyspělejší země EU, ale i Estonsko, Slovinsko, které vstoupily 
do EU v roce 2004. 

Daňové úniky brání fungování vnitřního trhu tím, že vytvářejí neoprávněně 
toky zboží a umožňují prodej zboží za neobvykle nízké ceny. V rámci boje 
proti tomuto nešvaru bylo směrnicí 2008/117/ES zavedeno několik opatření 
týkající se intrakomunitárního obchodu mezi členskými zeměmi EU. Jedná 
se o první úpravu týkající se řešení daňových úniků po přijetí Směrnice 
o DPH. Opatření se týkala zejména zavedení měsíční lhůty pro informace 
o dodání zboží uvnitř EU po skončení zdaňovacího období a zavedení 
stejného zdaňovacího období pro dodavatele i kupujícího nebo příjemce 
v kontextu plnění uvnitř EU. Termín implementace do právního řádu členské 
země byl stanoven k 1. 1. 2010. 

Následuje další směrnice 2009/69/ES týkající se souboru minimálních 
podmínek v souvislosti s dodáním zboží do jiného členského státu osobě 
povinné k dani, které je osvobozeno od DPH s nejpozdějším termínem 
implementace k 1. 1. 2011. Jedná se zejména o zpřístupnění DIČ v zemi 
dodání zboží. Na základě této změny je nezbytné ověřovat DIČ odběratele 
z jiného členského státu, tj. zda je plátcem DPH či nikoli. 
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Zmínka o tuzemském reverse charge je obsažena ve směrnici 2010/23/EU 
a týká se reakce na podvody s některými plněními, např. stavebními pracemi, 
dodáním odpadů, emisních povolenek aj. Tato opatření měla být jen dočasná 
do 30. 6. 2015. 

Směrnice 2013/42/EU začleňuje do směrnice o DPH mechanismus rychlé 
reakce, který zemím EU ve velmi specifických situacích dovoluje podniknout 
okamžitá opatření v případě náhlého a rozsáhlého podvodu v oblasti DPH. 
Země EU, která chce zavést zvláštní opatření v rámci mechanismu rychlé 
reakce, musí na standardizovaném formuláři zaslat Komisi oznámení 
a zároveň jej musí zaslat ostatním zemím EU. Komise musí obdržet informaci 
o tom, kterého odvětví se to týká, o jaký typ a charakter podvodu se jedná, 
z jakého důvodu je to naléhavé, proč jde o náhlý a rozsáhlý podvod a jaké 
důsledky to má, pokud jde o značné a nenapravitelné finanční ztráty. Komise 
má pak měsíc na to, aby potvrdila, zda vznese či nevznese námitky, přičemž 
vezme v úvahu názory dalších zemí. Jedná se tak o zlepšení administrativní 
spolupráce mezi správci daně z členských zemí prostřednictvím elektronické 
sítě EUROFISC (EK, 2012), výměnu zkušeností v oblasti kontrolních postupů 
za použití technik analýzy rizik a posílení personálních kapacit na tuto práci. 
Mnohé členské země v poslední době zavedly národní strategii zacílenou 
na obchodníky v prodlení s platbou vlastní daňové povinnosti. 

Související směrnice 2013/43/EU mění Směrnici o DPH, pokud jde 
o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti 
do 31. 12. 2018 ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých 
služeb s vysokým rizikem podvodů. Evropská komise již v roce 2009 navrhla 
seznam takového zboží a služeb. Od té doby se objevily podvody i v jiných 
odvětvích, a ke zbývající části tehdejšího seznamu byly zařazeny nové zboží 
a služby. K podvodům dochází především v souvislosti s dodáváním plynu 
a elektřiny, poskytováním telekomunikačních služeb, dodáváním herních 
konzolí, tabletů a laptopů, obilovin, technických plodin, včetně olejnatých 
semen a cukrové řepy, a surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých 
kovů (MF, 2014). Mohou se však vyskytovat u jakéhokoli plnění. 

V jiných jurisdikcích než v zemích EU se tato výjimka neobjevuje. Podstatou 
těchto podvodů je samotný princip uplatňování DPH. Tato daň je snadno 
zneužitelná při prodeji v řetězcích, které mohou vyústit v uplatnění 
neoprávněného nadměrného odpočtu, tj. částky, která nikdy nebyla 
z konkrétní transakce finanční správě některými z předchozích daňových 
subjektů odvedena. Jedná se o podvod s tzv. chybějícím či nekontaktním 
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subjektem (angl. Missing Trader Intracommunity Fraud), resp. kolotočový 
podvod (angl. Carousel Fraud). 

4 VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI OPATŘENÍ PROTI 
DAŇOVÝM ÚNIKŮM DPH V ČR 

V letech 2011 až 2015 byly v ČR do zákona o DPH doplněny nové instituty 
v souladu se Směrnicí o DPH a jejími změnami, které měly snížit mezeru 
DPH. Na Obrázku 1 jsou znázorněny instituty, které měly zavést efektivnější 
boj proti daňovým únikům na DPH. Jedná se zejména o tato opatření (NKÚ 
2015): 

a) zvláštní způsob zajištění daně – je účinný od 1. 4. 2011 a umožňuje 
příjemci zdanitelného plnění uhradit daň za poskytovatele plnění 
přímo finančnímu úřadu; 

b) zajištění úhrady za nesplatnou a dosud nestanovenou daň – tento 
mechanismus je účinný od 1. 1. 2012 a umožňuje zajistit daň vydáním 
zajišťovacího příkazu, jehož vykonatelnost nastává již okamžikem 
jeho vydání; 

c) zveřejnění bankovních účtů – je účinné od 1. 1. 2013 a ukládá 
správcům daně zveřejnit čísla bankovních účtů používaných 
pro ekonomickou činnost a určených plátci DPH ke zveřejnění 
v Registru plátců. Tato čísla účtů jsou používána v praxi 
při vyplňování daňového dokladu a k jejich platbám; 

d) nespolehlivý plátce – institut je účinný od 1. 1. 2013 s rozšířením 
možnosti aplikace institutu od 1. 10. 2014 a zpřísněním podmínek 
od 1. 1. 2015. Nespolehlivým se stane daňový subjekt, 
který závažným způsobem porušil povinnosti vztahující se ke správě 
a o jehož nespolehlivosti rozhodl správce daně. Institut nespolehlivého 
plátce zveřejňuje správce daně v Registru plátců. Lze předpokládat, 
že s nespolehlivým plátcem nikdo obchodovat nebude. Důvodem 
je aplikace následujícího institutu pod písmenem e); 

e) ručení příjemce za zdanitelné plnění – tento institut nabýval 
postupné účinnosti v letech 2011 až 2013 a spočívá v tom, 
že za zákonem stanovených podmínek ručí příjemce zdanitelného 
plnění za daň vyčíslenou na přijatém daňovém dokladu, z něhož 
si chce uplatnit odpočet daně na vstupu a poskytovatelem plnění 
nepřiznanou a neodvedenou správci daně; 
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f) přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – nabývalo účinnosti podle 
jednotlivých komodit a služeb v letech 2006 až 2012. Postupně bylo 
zavedeno při obchodování se zlatem (od 1. 1. 2006), šrotem, odpady, 
povolenkami na emise skleníkových plynů (od 1. 4. 2011) a při dodání 
stavebních a montážních prací (od 1. 1. 2012). Plátci daně jsou 
ze zákona povinni k daňovému přiznání přiložit také kontrolní hlášení 
o uvedených plněních v režimu reverse charge. 

Obrázek 1: Nové instituty zákona o DPH zavedené v ČR od roku 2011 

 

Zdroj: NKÚ, 2015. 

Mnohé z těchto institutů se Finanční správě ČR nepodařilo zcela promítnout 
do praxe, což je konstatováno v Kontrolních závěrech Nejvyššího kontrolního 
úřadu (dále jen NKÚ) z roku 2015. Například nebyly ověřeny všechny 
bankovní účty plátců DPH, nespolehliví plátci byli zveřejňování v registru 
jen liknavě (do konce roku 2014 jich bylo evidováno jen 156), neboť nebylo 
možné postihnout rizikové jednání plátce před vznikem nedoplatku na dani. 
Předpokládaný dopad zavedení institutu ručení příjemce zdanitelného plnění 
v období 2011 až 2013 ve výši 1,5 mld. Kč nebyl naplněn. Finanční úřady 
jej využily jen v 16 případech, ve kterých byla takto uhrazena daň jen ve výši 
15,3 mil. Kč. 

Zcela zvláštní kapitolou Kontrolních závěrů NKÚ je vyhodnocení 
problematiky přenesení daňové povinnosti v tuzemské praxi z hlediska 
účinnosti boje proti podvodům na DPH. Z ní vyplývá, že tento mechanismus 
odstranil u plnění, která příjemci vykázali za období 1. 4. 2011 až 30. 6. 2014, 
riziko negativních dopadů na daňové výnosy, které by mohly nastat, pokud 
by poskytovatel plnění daň nepřiznal a neuhradil a příjemce plnění 
by si uplatnil odpočet daně na vstupu. Finanční dopad tohoto institutu 
na výnosy DPH nelze vyčíslit, protože nelze předjímat výši daně neuhrazené 
poskytovateli plnění. V kontrolovaných finančních úřadech v letech 2011 
až 2013 celkem 3 529 poskytovatelů plnění v režimu reverse charge nepodalo 
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k daňovému přiznání k DPH 8 390 kontrolních hlášení, které obsahuje výpis 
z evidence, a 4 995 příjemců plnění nepodalo celkem 9 970 kontrolních 
hlášení. V kontrolních hlášeních přikládaných k daňovému přiznání 
poskytovatelé plnění vykázali 1 517 mld. Kč a příjemci 1 503 mld. Kč. Rozdíl 
činí 14 mld. Kč. Přitom finanční správa, která kontrolovala zdaňovací období 
roku 2012, doměřila DPH jen ve výši 69,5 mil. Kč. Zcela alarmující je, 
že funkční automatizovaný kontrolní systém byl finanční správou zaveden 
až koncem roku 2013 a do konce ledna 2015 jej finanční úřady ke kontrole 
tohoto režimu nevyužívaly. 

Podle interního šetření Generálního finančního ředitelství z února 2014 
u podřízených finančních úřadů ohledně uplatňování režimu přenesení daňové 
povinnosti se plátci snaží vykazovat tato plnění jako plnění, na která se režim 
nevztahuje, a dále byly zjištěny další podvody s plněními, které režimu 
reverse charge dle zákona nepodléhají. 

Z výše uvedeného lze učinit závěr, že k omezení daňových úniků na DPH 
přispějí jen taková opatření, která jednak vyloučí výjimky, jednak budou 
vycházet z moderních IT technologií a elektronizace kontaktu správce daně 
s plátcem daně. 

Již od 1. 1. 2015 proto podávají v ČR plátci daně – právnické osoby daňové 
přiznání jen elektronicky a od 1. 1. 2016 budou kontrolní hlášení v el. podobě 
podávat všichni plátci bez ohledu, zda používají režim přenesení daňové 
povinnosti či nikoli, tj. budou přikládat k daňovým přiznáním k DPH 
předepsanou evidenci svých vstupů a výstupů. 

Podporovat lze i snahu vedení Ministerstva financí ČR o zavedení 
všeobecného systému přenesení daňové povinnosti na všechna plnění alespoň 
na určitou omezenou dobu. Na základě předchozích závěrů z jednání ECOFIN 
ministrů financí z posledních dvou let se dospělo jen k dílčímu řešení, kdy 
členské země si mohou zvolit, na která další plnění se systém reverse charge 
bude vztahovat. Tato možnost jim byla dána poslední novelizací Směrnice 
o DPH prostřednictvím směrnice 2013/43/EU. Na základě této možnosti jsou 
od 1. 4. 2015 a 1. 7. 2015 v účinnosti novelizace zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH a nařízení vlády ČR č. 361/2014 Sb., kterými se rozsah komodit 
podléhajících tuzemskému režimu reverse charge rozšiřuje. Týká 
se to např. všech obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen, 
mobilních telefonů, integrovaných obvodů aj. Režim přenesení daňové 
povinnosti se použije v případě, pokud celková částka základu daně veškerého 
dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 tis. Kč (FS ČR, 2015). 
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5 VÝSLEDKY 
DPH je daní velmi náchylnou ke zneužívání k daňovým podvodům, kdy 
se nejedná jen o zkrácení vlastní daňové povinnosti, ale zejména získání 
neoprávněných nadměrných odpočtů. Děje se tak v organizovaných řetězcích, 
a to nejen v rámci jedné země, ale napříč všemi zeměmi, které tuto daň 
využívají ve své daňové soustavě, nejčastěji pak v rámci intrakomunitárního 
obchodu mezi zeměmi EU. Řada opatření promítnutých ve směrnicích 
EU proti tzv. kolotočovým podvodům vedla v letech 2009 až 2012 
k postupnému snižování mezery DPH ve většině zemí EU. V ČR tomu 
bylo naopak a navíc podíl mezery DPH je nad průměrnou úrovní EU. NKÚ 
při kontrole odhalil, že finanční správa v těchto letech nepracovala efektivně 
a pomocné instituty proti únikům plně nevyužívala. Důvodem tohoto vývoje 
a vzniklé situace může být jednak realizace rozsáhlé reorganizace finanční 
správy, jednak restriktivní fiskální politika vlády prosazovaná v těchto letech. 
Došlo tak ke stagnaci objemu rozpočtu (GFŘ, 2013), doprovázené citelným 
snižováním stavů berních úředníků ze 16 tisíc na 14 tisíc včetně celoplošného 
snížení platů státním zaměstnancům o 10 %.  

6 ZÁVĚR 
Zásadním opatřením, které by v ČR mělo omezit daňové podvody s DPH 
od 1. 1. 2016, bude přikládání kontrolního hlášení v elektronické podobě 
ke každému daňovému přiznání k DPH, a to se všemi evidovanými vstupy 
a výstupy, bez ohledu, jaký princip zdanění byl uplatněn. Je však nezbytné 
s daty pracovat a řádně je analyzovat. Ideální by bylo již při počítačovém 
zpracování rozkrývat provázanost obchodů v delších řetězcích. Dle mého 
názoru a praktických zkušeností bude mít povinné podávání kontrolních 
hlášení k daňovému přiznání spíše preventivní charakter. 

Posílením stavu zaměstnanců finanční správy by mělo dojít i k lepšímu 
využívání již dříve přijatých opatření proti daňovým únikům. 

Lze doporučit zcela zásadní úpravu Směrnice o DPH v případě uplatňování 
tuzemského reverse charge. Namísto fakultativního výběru plnění 
ze seznamu, který je přílohou směrnice, umožnit jednotlivým členským 
zemím zavedení tohoto režimu na všechna plnění bez výjimek. Kolotočové 
podvody je totiž možné uplatnit u jakéhokoli plnění. 

K významnějšímu odstranění distorzí by zajisté přispělo i zdanění vývozu 
či dodání plnění do jiného členského státu EU. Otázka uplatnění principu 
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zdanění v zemi původu je tak stále otevřena. Předpokladem je však vyšší 
harmonizace v oblasti sazeb DPH tak, aby nedošlo k narušení principu 
neutrality u mezinárodního obchodu. 
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