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Definitivní systém

 Komise navrhuje

 Stejný systém zdanění domácích i přeshraničních 

dodávek

 Místo plnění ve státě, kde končí přeprava

 DPH odvede dodavatel přes One Stop Shop (OSS)

 Dvě fáze:

1. Certifikovaní podnikatelé mimo OSS (odvod DPH 

jako dosud)

2. Všechny dodávky přes OSS
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Argumenty pro

 Přechodný systém je zatížen podvody

 Odlišné zdanění přeshraničních dodávek

 Absence kontroly na hranicích států

 Umožňuje

 prodat "vyvezené" zboží bez daně v zemi původů

 kolotočové podvody  (MTIC fraud)

 Definitivní systém 

 Standardní odvod DPH dodavatelem

 Dělené platby zajišťující "samoregulaci" (self-

policing)... ???

 Malý počet velkých plátců odvádí daň...???

 Sníží MTIC fraud o 40 %.... ???
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Pochybnosti

 Spolupráce daňoých správ členských států

 Za výběr DPH jednoho státu bude odpovědný jiný stát 

 Úroveň daňové správy a technologií

 Musí být na vysoké úrovni ve všech státech

 Velká zátěž pro podniky

 Výrazná změna systému

 V prvním kroku rozlišování odběratelů

 Dvojí pravidla pro stejné dodávky 

 Zamezí to opravdu únikům?

 Nadále budou možné řetězové podvody

 S navýšením ceny

 Obtížnější kontrola přes hranice
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Jiná řešení?

 5 scénářů - studie EY o zdanění B2B 

dodávek(2015) 

1. Vylepšení současného stavu

2. MP ve státě ukončení přepravy a odvod daně přes OSS 

• Vybrala si Komise

3. MP ve státě ukončení přepravy a odvod daně RCH

4. Stejná pravidla jako pro služby

5. MP ve státě zákazníka a odvod daně přes OSS

• (contractual flow)

• Všeobecný reverse charge 

• nebyl diskutován ve studii
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Efektivnější řešení?

• Scénař 4 – pravidla jako pro služby

• OSS jen na dodávky osobám neregistrovaným k 

dani

• Vyžadovalo by vzájemnou on-line kontrolu 

dodávek a nákupů

• Lze doplnit o certfikované osoby

• Nevyžadovalo by clearing mezi státy v takovém 

rozsahu jako navrhovaný systém
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