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Abstrakt: Objektivně platí, že čím je systém určité daně složitější, tím větší 

prostor k daňovým únikům poskytuje. Úniky a podvody na DPH jsou 

závažným ekonomickým i politickým problémem napříč celou Evropskou unií. 

Rigidní procedury však neumožňují na tento problém rychle reagovat 

a k různým řešením problému je nutná jednomyslná shoda všech členských 

států, která se však aktuálně nejeví jako možná. Jednou z možností řešení, 

která také na tyto aspekty významně naráží, je rozšíření režimu přenesení 

daňové povinnosti. Cílem tohoto článku je vymezit systém přenesení daňové 

povinnosti v Evropské unii a definovat možné efekty jeho všeobecného 

rozšíření. 
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of tax evasion and other solutions require the unanimous agreement of all 

Member States. Such an agreement, however, does not currently seem 
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1 ÚVOD 

Jedním z principů, na nichž je Evropská unie založena, je společný vnitřní trh. 

Významnou překážkou jeho vytvoření a fungování v minulosti byla existence 

dvou různých systémů nepřímého zdanění, které byly v členských státech 

zavedeny. V té době byl v evropských zemích nejvíce rozšířen 

tzv. kumulativní kaskádový typ daně z obratu. Šlo o daň, jíž byla zdaňována 

hrubá hodnota produkce v každém výrobním stupni. Tento způsob nepřímého 

zdanění objektivně nebyl daňově neutrální, neboť výrobcům umožňoval 

ovlivnit výslednou výši daně, vstupující do ceny produkce, prostřednictvím 

počtu výrobních stupňů. Tím docházelo ke snahám o redukci výrobních 

stupňů cestou vertikální a horizontální integrace tak, aby výrobci zatížili své 

produkty daní co nejméně. Fakticky to potom znamenalo, že na trhu byly 

obchodovány stejné výrobky, avšak za jiné ceny, které ale nevyplývaly 

z různých úrovní nákladů výrobců, ale z titulu různé daňové zátěže. Jediným 

státem, kde bylo zavedeno nepřímé zdanění pouze na přidanou hodnotu, byla 

Francie. Jedním z prvních úkolů v oblasti daní v rámci vytváření společného 

vnitřního trhu tak bylo zavedení jednotného systému nepřímého zdanění, bez 

něhož by tento trh nemohl fungovat (Nerudová, 2011). 

Cílem tohoto článku je vymezit přenesení daňové povinnosti v Evropské unii 

a definovat možné efekty jeho všeobecného zavedení jako nástroje omezení 

daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Článek je založen zejména 

na sekundárním výzkumu při aplikaci logických metod. 

Vlastním základem harmonizace DPH je však samotná Smlouva o založení 

Evropského společenství, kde se uvádí, že: „Rada zvláštním legislativním 

postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským 

a sociálním výborem jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních 

předpisů, týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých 

daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření 

a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže.“1 Toto 

ustanovení však v zásadě nepředjímá ani nenaznačuje, o jaká ustanovení 

či opatření by se mělo jednat, a rozhodnutí nechává na Evropské komisi, jako 

orgánu, který má, při respektování zvláštního legislativního postupu, 

legislativní iniciativu. Tento zvláštní postup znamená, že opatření jsou vždy 

přijímána jednomyslně. Evropský parlament je zde postaven pouze do role 

                                                           

1 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, čl. 93 
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konzultační a jeho možnosti ovlivnit legislativní podobu předpisu jsou 

minimální.  

Rámec nepřímého zdanění v Evropské unii je tak určován Evropskou komisí, 

přičemž ale její návrhy musí být podpořeny všemi členskými státy. To je však 

na úrovni daňové problematiky téměř nepřekonatelný problém. Na straně 

druhé ale Evropská komise v této oblasti disponuje výhradní legislativní 

iniciativou, a to i přes skutečnost, že v oblasti výběru a správy daní 

je naprosto bez kompetencí. Evropská komise je tak v tomto ohledu hlavním 

navrhovatelem a tvůrcem systému nepřímého zdanění v EU, paradoxně 

ale nenese žádnou odpovědnost za to, že systém bude efektivní co do řádného 

výběru daní.  

V roce 1967 byla vydána tzv. První směrnice, směrnice č. 67/227/EHS, kterou 

byla definována DPH a zdůvodněna nutnost přejít na jednotný systém DPH, 

a to od 1.1.1970. Zároveň Komise doporučila všem členským státům zavést 

DPH jako jediný systém nepřímého zdanění (BusinessInfo, 2013). Rovněž 

v roce 1967 byla vydána i tzv. Druhá směrnice, směrnice č. 67/228/EHS, 

kterou byl definován předmět zdanění, osoby podléhající dani, sazby daně 

a další základní pojmy.  

Další důležitou směrnicí je potom tzv. Šestá směrnice, směrnice 

č. 77/388/EHS (Třetí až Pátá směrnice pouze prodlužovaly termín povinnosti 

implementovat DPH pro Belgii a Itálii). Tato směrnice je zároveň považována 

za základní a v podstatě po dlouhou dobu nejdůležitější. Směrnice sjednocuje 

výklad dříve zavedených základních pojmů, určování základu daně, 

teritoriální dosah, daňové subjekty, místo zdanitelného plnění atd. Kromě 

toho také zavádí odvody z národních výnosů DPH do společného rozpočtu 

EU. Šestá směrnice tímto způsobem vedla k odstranění odlišných úprav DPH 

v jednotlivých národních daňových systémech. Šestou směrnicí tedy byly 

zavedeny jednotné principy a pravidla DPH a jednotlivým členským státům 

tak byl omezen prostor odchylek národních úprav (Nerudová, 2011). 

Dalšími důležitými směrnicemi v oblasti DPH jsou zejména (BusinessInfo, 

2013): 

 Směrnice č. 79/1072/EHS (Osmá směrnice), upravující vrácení DPH 

osobám povinným k dani neusazeným v EU; 

 Směrnice č. 84/386/EHS (Desátá směrnice), upravující místo 

zdanitelného plnění u pronájmu movitých věcí; 
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 Směrnice č. 86/560/EHS (Třináctá směrnice), upravující vrácení DPH 

osobám povinným k dani na území EU; 

 Směrnice č. 91/680/EHS, která řeší zrušení daňových hranic uvnitř EU, 

a jako taková tato směrnice významným způsobem ovlivnila režim 

vzájemných vztahů planoucích z DPH mezi jednotlivými členskými 

státy, a to tak, že nákupy fyzických osob nepodnikatelů jsou zdaňovány 

výhradně v zemi původu předmětu plnění a systém dovozů a vývozů 

mezi ostatními subjekty z různých členských států tyl nahrazen 

intrakomunitárním plněním. 

V současné době je za základní směrnici upravující DPH považována 

směrnice č. 2006/112/ES. S platností od 1.1.2007, s tím, že její ustanovení 

musely členské státy implementovat do svých národních systémů do 1.1.2008, 

ji lze považovat za současný primární pramen harmonizace DPH v EU 

(BusinessInfo, 2013). Tato směrnice vznikla z důvodu komplikovanosti 

a nepřehlednosti DPH, které byly způsobeny množstvím novelizací 

předchozích směrnic, zejména pak Šesté směrnice (do té doby novelizována 

desetkrát). 

V současné době je daň z přidané hodnoty jedním z významných nástrojů 

veřejných financí ve většině ekonomik. Jako univerzální nepřímá daň 

představuje jeden z elementárních pilířů daňové soustavy, a to především 

z titulu výnosů, které z této daně plynou do veřejných rozpočtů (MF ČR, 

2014). Také z tohoto důvodu se jedná o daň s vysokým stupněm harmonizace 

v rámci Evropské unie. Paradoxem však je, že současný stav, resp. systém 

daně z přidané hodnoty, je považován pouze za dočasný, a to již čtyři 

desetiletí.  

Daň z přidané hodnoty má význam nejen pro jednotlivé členské státy 

Evropské unie, ale i pro fungování EU jako celku vzhledem k tomu, 

že výnosy z této daně jsou samozřejmě zdrojem financování evropských 

institucí. DPH je daní silně harmonizovanou, ale její uplatňování v členských 

státech není zcela jednotné a obsahuje řadu odchylek. Samotný proces 

zavádění DPH v 70. letech 20. století byl velmi komplikovaný 

a poznamenaný řadou ústupků a kompromisů.  

Samostatné kroky jednotlivých členských států systém DPH ovlivňují 

i v současné době, kdy působí efekt rozšiřování EU a nové členské státy 

přináší do systému řadu výjimek, jejichž důvodem je především využívání 

regulatorních účinků DPH, například ve formě snížených sazeb daně 

či osvobození. I přes silnou harmonizaci DPH mají všechny tyto aspekty 
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v současné době za následek roztříštění legislativy, která obsahuje značné 

množství odchylek od základního systému DPH. Tyto odchylky často nemají 

ani systémový důvod, ale jejich příčiny jsou čistě politické. 

Možná právě proto je daň z přidané hodnoty na straně druhé zároveň jedním 

z největších zdrojů daňových úniků. Například v roce 2013 byly příjmy 

na dani z přidané hodnoty (DPH) v Evropské unii zkráceny v důsledku 

daňových úniků o téměř 217 mld. EUR. Tyto ušlé příjmy jsou označovány 

jako „VAT Gap“, tzn. mezera ve výběru DPH a nejčastěji jsou důsledkem 

tzv. karuselových podvodů, které jsou přes hranice členských států. Takové 

výpadky příjmů z DPH samozřejmě není možné přehlížet a musí být nezbytně 

předmětem řešení v rámci daňové reformy na úrovni EU. To je však poměrně 

náročný úkol, neboť je nutné dosažení konsensu všech členských států EU. 

Evropská komise již několik let pracuje na novém systému DPH, který by měl 

v budoucnu platit, který by měl být výrazně jednodušší, robustní a účinný, 

přičemž by měl převážně stát na principu přenesení daňové povinnosti, 

tzv. Reverse Charge. 

2 PRINCIP PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 

A SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII 

Ve standardním režimu daně z přidané hodnoty je daň odváděna 

poskytovatelem plnění, tj. dodavatelem, přičemž příjemce plnění (odběratel) 

si uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu. V režimu přenesení daňové 

povinnosti nebo také Reverse Charge (volně přeloženo jako "obrácený 

režim") neodvádí DPH poskytovatel plnění, ale jeho příjemce, který 

si zároveň uplatňuje nárok na odpočet. 

Přestože se o přenesení daňové povinnosti v České republice významně 

hovoří až v posledních letech, není Reverse Charge novým konceptem. Jako 

takový byl zakotven již ve směrnici Rady ze dne 17. května 1997 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – 

Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 

(77/388/EHS). Ta v článku 21 dávala členským státům možnost stanovit jako 

osobu odvádějící DPH odběratele, který přijal plnění od osoby usazené 

v jiném členském státě, přičemž tento režim byl povinný v případě přijetí 

tzv. nehmotné služby. V souvislosti s úpravou daňové legislativy při zavedení 

jednotného vnitřního trhu EHS byl článek 21 této směrnice novelizován 

a za účelem omezení nutnosti registrace poskytovatelů plnění ve více 

členských státech EU. Po sjednocení evropského trhu tak byla zavedena, toho 
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času "dočasná" pravidla zdanění obchodu se zbožím v rámci Evropského 

společenství. Od roku 1993 tedy směrnice stanovuje mimo jiné to, že dodání 

zboží do jiného členského státu je osvobozeno od DPH, kdy na druhé straně 

pořízení zboží z jiného členského státu je zdaněno osobou, která zboží 

pořídila, a to ve státě ukončení přepravy tohoto zboží.  

V současné době, v rámci účinné legislativy EU je přenesení daňové 

povinnosti považováno za relativně nekonvenční nástroj, který je aplikován 

při pohybu zboží a služeb mezi jednotlivými členskými státy. U tuzemských 

plnění se připouští pouze: 

 U vybraných kategorií zboží a služeb, které jsou vyjmenovány 

Směrnicí, přičemž se členské státy mohou rozhodnout, na které chtějí 

princip Reverse Charge uplatnit, vybrané kategorie zboží a služeb jsou 

vyjmenovány v článcích 198, 199 a 199a Směrnice; 

 Na základě individuální výjimky Rady, zpravidla udělené na omezenou 

dobu, na základě žádosti členského státu; 

 V rámci tzv. mechanismu rychlé reakce. 

První vybranou kategorií zboží, na kterou byl vztažen režim Reverse Charge 

nejen při obchodu mezi členskými státy, ale i v rámci tuzemských plnění, 

bylo dodání investičního zlata. Pro investiční zlato byl tento zvláštní režim 

zaveden novelou šesté směrnice z roku 1998 a toto ustanovení bylo následně 

přeneseno do stávající směrnice o DPH, tedy Směrnice Rady č. 2006/112/ES 

ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. 

V současné době se potom režim přenesení daňové povinnosti týká nejčastěji 

stavebních a montážních prací, kovů a drahých kovů, vybraných obilovin 

a technických plodin, integrovaných obvodů, mobilních telefonů a vybraných 

zařízení pro automatizované zpracování dat. Společnost Ernst & Young 

(2014) ve své zprávě zpracované pro Evropskou komisy uvádí, že Reverse 

Charge je nejčastěji využíván právě ve stavebnictví, při dodávkách kovových 

odpadů a použitého materiálu a také při obchodování s emisními 

povolenkami. Například u stavebních prací je Reverse Charge používán 

v 17 členských státech, u kovových odpadů ve 23 členských státech 

a v případě obchodování s emisními povolenkami ve 21 členských státech.  

Individuální výjimky jsou na žádost udělovány Radou obvykle na dobu dvou 

až tří let. Žádost přitom musí být shledána Komisí jako odůvodněná, následně 

je připraven návrh prováděcího rozhodnutí a tento musí Rada opět 

jednomyslně schválit. Zpracování předmětného legislativního návrhu 
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je výlučně v pravomoci Komise. Ta, a dokládají to i poslední zkušenosti 

České republiky, se k těmto žádostem staví značně rezervovaně a tyto žádosti 

většinou zamítá s odůvodněním, že opatření by mělo negativní vliv na okolní 

členské státy, vnitřní trh a narušilo by existující systém DPH. Komise také 

často argumentuje hrozící kolizí se Smlouvou o založení Evropského 

hospodářského společenství, pokud by se systém Reverse Charge začal 

používat šířeji. Neuvádí však, ve kterých bodech by k takové kolizi 

docházelo. 

Tzv. mechanismus rychlé reakce je v současné směrnici o DPH zakotven 

od roku 2013 v článku 199b. Jedná se o postup, který se připouští pouze 

v případě náhlého výskytu nově vzniklých a rozsáhlých daňových podvodů, 

a to na přechodnou dobu devíti měsíců, která je primárně určena pro přípravu 

návrhu individuální výjimky (viz předchozí odstavec). Tento zrychlený 

postup je ve výhradní schvalovací pravomoci Komise a měl by být rychlejší 

procedurou, než je standardní schvalovací proces u individuálních výjimek. 

Dosavadní praxe však tento předpoklad doposud nepotvrdila. 

Zkušenosti nejen České republiky, ale i například Rakouska, Německa 

a dalších členských států z loňského roku ukazují, že postoj Evropské komise 

k používání Reverse Charge je značně konzervativní, přičemž se však lze 

dohadovat pouze o důvodech nevole Komise k tomuto nástroji. Naopak praxe 

posledních let ukazuje, že Reverse Charge se stává stále více oblíbeným 

nástroje správců daně v celé EU, neboť se jedná o nástroj, který je poměrně 

účinný v zabraňování karuselových podvodů a tedy úniků ve výběru DPH. 

Rovněž se také neprokázaly žádné negativní účinky na vnitřní trh EU, na něž 

Evropská komise při odmítání žádostí o individuální výjimky často 

poukazuje. Tento postoj Evropské komise k Reverse Charge je pak 

diskutabilní o to víc, o kolik se v čase zvyšuje tzv. VAT Gap, neboli výpadek 

ve výběru DPH, v celé EU. 

3 VAT GAP – MEZERA V DPH 

Přenos daňové povinnosti je v současné době považován za prokazatelně 

efektivní nástroj boje proti karuselovým podvodům v EU. K odhadu objemů 

daňových úniku se používají jak metody makroekonomické (top-down), 

tak metody mikroekonomické (bottom-up), které jsou ale založeny 

na dotazníkových šetřeních a výsledcích daňových kontrol, které jsou 

vztaženy na celou ekonomiku. Mikroekonomické metody jsou relativně 

nepřesné, v závislosti na zvoleném vzorku daňových subjektů. 
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Makroekonomické metody naopak zkoumají ekonomiku jako celek. Tradičně 

jsou založeny na porovnání statistických údajů z národního účetnictví, 

od nichž se odvozuje teoretický výnos z DPH, se skutečným výběrem daně, 

evidovaným správci daně. Mezera v DPH neboli VAT Gap se tedy odvozuje 

jako rozdíl mezi DPH, která měla být vybrána teoreticky, a DPH, která byla 

vybrána ve skutečnosti. Tyto makroekonomické odhady VAT Gap však 

nejsou schopny postihnout, resp. identifikovat, ve kterých oblastech největší 

mezery vznikají. I z tohoto důvodu je potom velmi obtížné dovodit, u jaké 

komodity by zavedení Revese Charge bylo nejvíce efektivní.  

Tabulka 1 na následující straně shrnuje relativní mezery v DPH v jednotlivých 

členských státech EU od roku 2010 do roku 2013. Relativní mezera 

je vyjádřena jako podíl na teoretické daňové povinnosti. Z tabulky je také 

patrné, že nejvyšší VAT Gap vykazují státy s "tradičně" nízkou daňovou 

morálkou, jako je Řecko či Itálie. Je však zajímavé, že na podobné úrovni 

jako Itálie je také Slovensko. Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahuje 

Rumunsko. Obecně vyšší mezera v DPH je pak zřejmá v "nových" členských 

státech EU. Zajímavé je také sledovat skokový nárůst VAT Gap mezi roky 

2010 a 2011 v případě Malty. V roce 2013 potom byla průměrná relativní 

VAT Gap v EU 15,2 %. Výsledky České republiky jsou v tomto kontextu 

nadprůměrné.  

Tab. 1: Relativní VAT Gap v členských státech EU 

Členský stát VAT Gap v % 

2010 2011 2012 2013 

Belgie 10,0 12,0 10,0 10,5 

Bulharsko 10,0 24,0 20,0 17,2 

Česká republika 29,0 18,22 22,0 22,4 

Dánsko 9,0 8,0 8,0 9,3 

Estonsko 15,0 14,0 14,0 16,8 

Finsko 15,0 5,0 5,0 4,1 

Francie 19,0 14,0 15,0 8,9 

Irsko 11,0 12,0 11,0 10,6 

Itálie 25,0 32,0 33,0 33,6 

Litva 36,0 36,0 36,0 37,7 

Lotyšsko 37,0 37,0 34,0 29,9 
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Lucembursko 17,0 5,0 6,0 5,1 

Maďarsko 28,0 24,0 25,0 24,4 

Malta 9,0 29,0 31,0 26,4 

Německo 13,0 10,0 10,0 11,2 

Nizozemsko 3,0 4,0 5,0 4,2 

Polsko 12,0 19,0 25,0 26,7 

Portugalsko 16,0 11,0 8,0 9,0 

Rakousko 10,0 13,0 12,0 11,4 

Rumunsko 48,0 44,0 44,0 41,4 

Řecko 31,0 38,0 33,0 34,0 

Slovensko 38,0 33,0 39,0 34,9 

Slovinsko 10,0 9,0 9,0 5,8 

Španělsko 16,0 19,0 18,0 16,5 

Švédsko 1,0 4,0 7,0 4,3 

Velká Británie 13,0 10,0 10,0 9,8 

Zdroj: CASE (2014) 

Z dřívějších let, bohužel, neexistují údaje pro všechny uvedené státy. Mezi 

roky 1995 a 2000 však například v Německu, Dánsku, Velké Británii 

či Nizozemsku byly evidovány hodnoty relativní mezery v DPH maximálně 

do 5 %. V porovnání se současným stavem lze dovozovat, že s delší existencí 

jednotného vnitřního trhu EU podvody na DPH dosáhly větší "dokonalosti" 

v podmínkách, v nichž neexistují celní hranice, kdy se karuselové podvody 

významně soustředily v prvopočátku na ekonomiky s významným 

mezinárodním obchodem. 

Pokud jde o jednotlivé sektory, v nichž vzniká VAT Gap nejvýznamnější 

měrou, jak již bylo uvedeno, nejsou možné identifikovat prostřednictvím 

makroekonomických metod. Metodikou identifikace struktury mezery v DPH 

se v rámci jednoho ze svých programů zabývá i Mezinárodní měnový fond. 

Z hlediska České republiky, s ohledem na podobnost národních ekonomik, 

jsou zajímavé výsledky zkoumání struktury VAT Gap na Slovensku.  

Výsledky výzkumu na Slovensku ukázaly, že nejrizikovějšími sektory jsou 

činnosti spadající do oddílu G klasifikace CZ-NACE, tedy velkoobchod, 

maloobchod a opravy motorových vozidel. Dále to pak jsou činnosti 

v oddílech F – stavebnictví, I – Ubytovací a stravovací služby, A – 
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zemědělství, ale také M – odborné vědecké a technické činnosti. Pokud jde 

o sektor stavebnictví, na stavební a montážní práce je již Reverse Charge 

uplatňován, stejně jako na některé zemědělské komodity (vybrané obiloviny 

a technické plodiny). V ubytovacích a stravovacích službách je zavedení 

Reverse Charge potenciálně bez účinku, neboť zákazníky tohoto sektoru jsou 

v naprosté většině fyzické osoby – občané, tedy neplátci DPH, rovněž 

tak u maloobchodu a oprav motorových vozidel. V těchto sektorech se tedy 

aktuálně jedná o zavedení elektronické evidence tržeb.  

4 BUDOUCÍ VÝVOJ V OBLASTI REVERSE CHARGE 

Povinnost vyhodnotit účinnost zavedení Reverse Charge obecně na všechna 

zdanitelná plnění je přímo uloženo i legislativou. Výsledky tohoto 

vyhodnocení však nejsou doposud známy, neboť již samotné vyčíslení 

objemu daňových úniků na DPH je velmi obtížné. Při vyhodnocování efektů 

zavedení izolovaného přenesení daňové povinnosti je vždy klíčová předmětná 

komodita a také ekonomické a hospodářské podmínky daného členského státu 

i zde zavedené další nástroje eliminace daňových úniků. Jestliže se jedná 

o komodity s globálním přesahem, obchodované za konzistentních 

obchodních i ekonomických podmínek, u nichž reálně hrozí riziko rychlých 

přesunů přes celou EU, musí být všem členským státům umožněno zavést 

Reverse Charge, a to ve stejném okamžiku i rozsahu. To ale současné rigidní 

schvalovací procedury na úrovni Evropské komise a Rady nepřipouští. 

Výsledek těchto procedur je většinou negativní a přichází se značnou časovou 

prodlevou. I tyto faktory potom brání efektivní rychlé reakci, i přesto 

že tzv. mechanismus rychlé reakce je ve směrnici o DPH zaveden. 

Diskuse o přenesení daňové povinnosti je v EU intenzivně rozvíjena od roku 

2006, kdy Evropská komise zamítla žádosti Rakouska a Německa o zavedení 

obecného režimu přenesení daňové povinnosti na veškerá plnění převyšující 

částku 5 tis., resp. 10 tis. EUR. Toto zamítavé rozhodnutí Evropská komise 

zdůvodnila rozsahem takového opatření, který by překračoval rámec Šesté 

směrnice, článku 27, kdy by dle vyjádření Komise zavedení takového opatření 

znamenalo nutnost legislativní změny tehdejší směrnice. Tato problematika 

byla mnohokrát projednávána také v Radě ministrů Ecofin, přičemž se stala, 

mimo jiné, prioritou v rámci předsednictví Německa v Radě EU. Efektem 

tohoto úsilí byla výzva ministrů financí všech členských států, adresovaná 

Evropské komisi. V této výzvě bylo požadováno, aby Evropská komise 
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provedla analýzu efektů zavedení všeobecného přenesení daňové povinnosti 

na celý vnitřní trh.  

Výsledky analýzy byly předloženy Komisí na začátku roku 2008, 

a to se závěrem, že by šlo zjevně o nový koncept, který má pozitiva 

i negativa, a který se ale podstatně liší od stávajícího systému. Podle názoru 

Evropské komise by Reverse Charge musel být buď povinně zaveden v celé 

EU, nebo by bylo nutné jej opustit. V návaznosti na to Evropská komise 

požádala Radu: 

a) o uvážení, zda by měl být naplánován pilotní projekt za účelem 

zjištění, jestli je Reverse Charge nástrojem vhodným pro řešení úniků 

na DPH, 

b) pokud ano, a pilotní projekt by naplánován být měl, o potvrzení, že má 

Evropská komise zahájit jeho přípravu, a to na základě přesně 

stanovených podmínek, v členském státě, který by se tohoto projektu 

chtěl zúčastnit. 

Pilotní projekt doposud zpracován nebyl. V tomto kontextu vyvstává řada 

otázek. Jestliže významné členské státy EU, jako například Německo, 

již dlouhou dobu usilují o zavedení všeobecného přenesení daňové povinnosti 

a další členské státy se přidávají, co je skutečným důvodem, resp. skutečnými 

důvody přístupu Evropské komise a Rady EU v této záležitosti. Lze 

se domnívat, že skutečným důvodem pravděpodobně nebude významné 

narušení jednotného vnitřního trhu, kterým Evropská komise argumentuje 

nejčastěji.  

V souvislosti s neustále narůstajícím rozsahem karuselových podvodů v rámci 

DPH nicméně Evropská komise předložila v roce 2009 Radě EU návrh 

směrnice umožňující členským státům zavedení dočasného režimu přenesení 

daňové povinnosti na některé zboží a služby. V podstatě všeobecný režim 

přenesení daňové povinnosti ale začal platit v celé EU pro obchodování 

s emisními povolenkami, které se staly jako první, a velmi rychle předmětem 

karuselových podvodů. Zde Rada dosáhla jednoznačné shody relativně 

v krátkém čase, ostatní zboží a služby ale byly posuny na dobu pozdější. 

Karuselové podvody se však rozšířily i do dalších oblastí zboží a služeb, 

proto ještě do konce roku 2009 byl seznam zdanitelných plnění, u nichž bylo 

umožněno použít režim Reverse Charge rozšířen. 
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Naposledy, a to v roce 2013, nastala jednomyslná shoda členských států 

v otázce přenesení daňové povinnosti v souvislosti s dodávkami plynu 

a elektřiny, poskytováním telekomunikačních služeb, prodejem mobilních 

telefonů, tabletů, laptopů a herních konzolí, technických plodin, surových 

a polozpracovaných kovů a dodávkami zařízení, která obsahují integrované 

obvody. Toto rozšíření je však také dočasné a členské státy u těchto 

zdanitelných plnění mohou uplatňovat Reverse Charge do konce roku 2018.  

Obecně je známo, že karuselové podvody v oblasti DPH neustále narůstají, 

a zkušenosti členských států dokazují, že ani postup podle článku 199b 

směrnice o DPH, tj. mechanismus rychlé reakce, není schopen onu skutečně 

rychlou reakci zajistit. Tím je tento mechanismus stal prakticky 

nepoužívaným (Štulajterová a Prachařová, 2015). 

Zavedení Reverse Charge na široký okruh zdanitelných plnění nejen v rámci 

obchodu mezi členskými státy, ale i při tuzemských transakcích by bylo 

možné buď: 

 prostřednictvím koncepční změny, tedy přepracování evropské 

legislativy v rámci tzv. definitivního režimu s dopadem na všechny 

členské státy bez výjimky, nebo 

 prostřednictvím individuální výjimky na základě prováděcího 

rozhodnutí Rady, tj. například pilotní projekt ve vybraném členském 

státě či členských státech. 

Jak již bylo uvedeno, o výjimku žádalo například Německo a Rakousko, a to 

v letech 2005 a 2006, neúspěšně, stejně jako v roce 2015 Rakousko, 

Bulharsko, Slovensko a Česká republika. Evropská komise tyto výjimky 

odmítá právě s odkazem na hrozbu narušení jednotného vnitřního trhu.  

Uplatnění všeobecného režimu Reverse Charge, to znamená i pro tuzemská 

zdanitelná plnění, je také jednou z pěti možností, které Komise navrhuje 

v definitivní režim v Zelené knize. Zkušenosti získané v rámci pilotního 

projektu by byly nepochybně velmi významné, například by mohly 

definitivně vyvrátit argumenty Evropské komise, že by došlo k zásadnímu 

narušení jednotného vnitřního trhu či roztříštění systému DPH, která je daní 

na úrovni EU harmonizovanou v maximální míře.  
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4.1 Inkluze individuálních výjimek v jednotném vnitřním trhu 

V historii Reverse Charge v EU fakticky neexistuje případ, kdy by Evropská 

komise schválila členskému státu individuální výjimku pro zavedení Reverse 

Charge na plnění, které není vyjmenováno ve směrnici k DPH. Jak již bylo 

několikrát uvedeno, hlavním argumentem je narušení jednotného vnitřního 

trhu. Tímto narušením vnitřního trhu Evropská komise principálně chápe 

přesun daňových podvodů za státu, jemuž by byla výjimka povolena, 

do sousedních členských států. Tyto obavy nicméně nemusí být reálné. Riziko 

přenosu daňových podvodů do jiného členského státu EU významně závisí 

na mnoha faktorech. Kromě již zmiňovaného ekonomického prostředí 

a nástrojů, uplatňovaných proti daňovým podvodům, je také podstatné to, zda 

jsou v jiném členském státě obdobné způsoby obchodování s předmětným 

plněním a zda existují další překážky, například ve smyslu omezení vstupu 

na trhu nebo i jazyková bariéra.  

V tomto kontextu je velmi dobrým příkladem zavedení Reverse Charge 

v České republice na dodání kovového odpadu a použitého materiálu. 

Karuselové podvody s touto komoditou zde probíhali mezi obchodníky 

z České republiky, Slovenka a Maďarska. V České republice byl Reverse 

Charge v tomto případě zaveden s ročním odstupem oproti Maďarsku 

a Slovensku. Tato roční prodleva skutečně způsobila přesun daňových 

podvodů ze Slovenska a Maďarska do České republiky, 

která je hospodářským a obchodním prostředím těmto státům podobná. 

Na tomto příkladu je tedy patrná určitá míra nutnosti vzájemné koordinace 

zavádění Reverse Charge i na vybrané, tj. směrnicí vyjmenované komodity. 

Každý členský tedy vždy nezbytně musí zvážit, do jaké míry je či není 

zavedením Reverse Charge na určité plnění v jiném členském státě ohrožen 

přesunem daňových úniků. Rozhodně však lze doporučit zavádění režimu 

přenesené daňové povinnosti při existenci rizika v podobném časovém 

horizontu.  

4.2 Efekty zavedení všeobecného přenesení daňové povinnosti 

Režimu přenesení daňové povinnosti v současné době podléhají pouze 

vybraná zdanitelná plnění přesto, že tento nástroj je považován za účinný 

v boji proti karuselovým podvodům v DPH. V zavedení plošného Reverse 

Charge však nelze spatřovat pouze pozitiva, ale je nutné zvážit veškeré efekty, 

který by takový krok přinesl. Mezi hlavními lze spatřovat zejména 

následující: 
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 Omezení karuselových podvodů vs. rozvoj alternativních způsobů 

daňových úniků; 

 Cash-flow státního rozpočtu vs. cash-flow daňových subjektů. 

Přenesení daňové povinnosti na jedné straně sice dokáže efektivně zamezit 

karuselovým podvodům v DPH, avšak na druhé straně nepochybně vytvoří 

podmínky pro vznik jiného typu, popř. jiných typů daňových podvodů. 

V režimu přenesení daňové povinnosti odvádí DPH vždy až poslední subjekt 

v řetězci. Základní otázkou ale je, zda tento subjekt je, nebo není osobou 

povinnou k dani, a pokud ano, zda tato osoba překročila obrat pro povinnou 

registraci. Pokud by tedy na konci řetězce došlo k mylnému vyhodnocení typu 

odběratele, došlo by také k úniku DPH z celého řetězce. Nemusí jít pouze 

o chybné vyhodnocení typu odběratele, ale i o záměně nepravdivé 

identifikační údaje poskytnuté odběratelem. Ten pak zejména u zboží, jehož 

nabytí nemusí být prokazováno nebo není jiným způsobem evidováno jeho 

vlastnictví. Na rozdíl od standardního režimu DPH se tedy za řádný odvod 

DPH v rámci Reverse Charge stává poslední odběratel v řetězci2.  

Poslední odběratel v řetězci bude také osobou, jejíž peněžní toky budou DPH 

reálně dotčeny. Reverse Charge zcela neutralizuje dopady nejen na peněžní 

toky, ale také na výši pohledávek a závazků, a to včetně těch daňových, 

tj. vůči státu. To znamená, že má dopad do finanční pozice podnikatelského 

subjektu. Odvody DPH by tak nezatěžovaly cash-flow podniku, kde problém 

nyní nastává především u těch subjektů, kteří dodávají s dlouhými lhůtami 

splatnosti, ale jsou měsíčními plátci DPH. Lze předpokládat, že reálný odvod 

DPH by se dotýkal pouze omezeného počtu daňových subjektů. V případě 

finančních potíží takových subjektů je samozřejmě riziko ve výpadku výběru 

neúměrně vyšší, než v situaci, kdy je výběr DPH rozprostřen mezi všechny 

plátce daň, tj. není koncentrován do relativně úzké skupiny. Na straně druhé 

však lze předpokládat, že finanční potíže subjektu, který je posledním plátcem 

DPH v řetězci, by znamenaly skutečnost, že tento plátce neuskutečňuje 

plnění, z nichž by reálný odvod DPH vznikal. Taková situace však může 

nastat kdykoliv a u kteréhokoliv plátce DPH. Jestliže se potom o DPH hovoří 

jako o dani neutrální (pro plátce DPH), zavedením plošného Reverse Charge 

by tato teoretická neutrálnost daně byla daleko více zřejmá a transparentní. 

                                                           
2 V tomto ohledu lze spatřovat další problematické aspekty například v situacích, kdy tento odběratel 

nemá plný nárok na odpočet daně, protože například uskutečňuje pouze zdanitelná plnění bez nároku 

na odpočet DPH. Tato problematika však není předmětem tohoto pojednání. 
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Na straně státu systém Reverse Charge nezbytně znamená výpadek 

ve zdrojích financování. Prostřednictvím lhůty 30 dnů na vrácení nadměrného 

odpočtu stát získává bezplatný zdroj financování, není však neobvyklé, 

že jsou nadměrné odpočty zadržovány i půl roku v případě dokládání 

a daňových řízení. Pro státní rozpočet se tak v podstatě jedná 

o neopominutelný pozitivní efekt, který by ale byl plošným režimem 

přenesení daňové povinnosti ztracen. I z tohoto pak vyplývá, že současný 

systém fungování DPH neutralitu této daně fakticky vylučuje. V krátkém 

období je DPH neutrální pouze pro ty subjekty v pozici plátce, 

který uskutečnil zdanitelné plnění (vznikla mu vlastní daňová povinnost), 

jež inkasují pohledávky v horizontu jednoho až dvou týdnů, a pro ty subjekty 

v pozici plátce, který přijal zdanitelné plnění (vznikl mu nárok na odpočet), 

jež mají splatnost závazků kolem dvou měsíců. Disproporce je zde zcela 

patrná. 

Zavedení plošného přenesení daňové povinnosti by tak reálně DPH u plátců 

učinilo daní, která je reálně neutrální, a to i u těch, kteří jsou poslední 

v řetězci, tj. poskytují plnění zejména konečnému spotřebiteli, od kterého 

inkasují hodnotu poskytnutého plnění prakticky okamžitě. Reverse Charge 

by tímto způsobem také na úrovni plátců DPH částečně neutralizoval dopady 

v rozdílech splatnosti pohledávek a závazků a přispěl tak k alespoň minimálně 

k podmínkám podnikání, označovaným jako rovné. 

Plošný Reverse Charge by také nezbytně znamenal narovnání podmínek 

ve vztahu státu a plátce DPH. Z reálného ekonomického pohledu v současné 

době plátci DPH státu poskytují bezúročné půjčky a interní pokyny správcům 

daně jednoznačně ukládají, zdržovat tyto prostředky po co nejdelší dobu. 

Opomeneme-li efekt z minimalizace daňových úniků na DPH, výsledný 

peněžní tok na straně státu bude stejný, bude ale posunutý v čase, pozdržený 

až do doby, než plnění v řetězci doputuje až ke konečnému spotřebiteli. 

5 ZÁVĚR 

První koncepty systému daně z přidané hodnoty v EU pracovali s principem 

zdaňování v místě původu. Při zavádění systému DPH v 60. letech minulého 

století byly zdůrazňovány jeho přednosti oproti dani z maloobchodního 

prodeje. Ta jednoznačně zdaňuje plnění v místě spotřeby. Plošný Reverse 

Charge by v podstatě oproti dani z maloobchodního prodeje nevykazoval 

zásadní rozdíly. Režim přenesení daňové povinnosti například Minčič (2015) 

klasifikuje jako takovou modifikaci systému DPH, která v sobě zahrnuje jak 
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výhody DPH jakožto všeobecné daně uvalené na spotřebu, tak právě daně 

z maloobchodního prodeje, kterou by se DPH v tuzemsku se zavedením 

všeobecného Reverse Charge stala.  

Lze se domnívat, že zavedené obecného systému přenesení daňové povinnosti 

by přineslo řadu pozitiv, ale i rizik, která by vyžadovala zcela zásadní, 

konceptuální změnu evropské legislativy. O prosazení tohoto režimu v DPH 

významně usiluje ministr financí ČR. Přesto, že žádost o individuální výjimku 

podle článku 395 směrnice o DPH ve věci možnosti testování a prokázání 

funkčnosti režimu Reverse Charge z června 2015 byla zamítnuta, A. Babiš 

ve svém úsilí pokračuje nadále. Aktuálně v rámci této problematiky získal 

širokou podporu napříč EU. V procedurách Evropské komise je však nutná 

jednomyslná shoda. Některé významné státy, mezi nimi například i Belgie, 

ale mají o rozšíření Reverse Charge pochybnosti. Daňové podvody na DPH 

nicméně představují stále vážnější ekonomický problém a Reverse Charge 

představuje jedno z jeho možných řešení.  
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