1. Finanční správa uvedla, že daňové úniky v oblasti DPH dosahují 80 mld. Kč. Jakou metodou a
na základě jakých vstupních dat povinný subjekt k této částce dospěl?
2. Žádáme o poskytnutí metody výpočtu a vstupních dat, podle nichž má dojít k navýšení výběru
daně o 10 mld. Kč z důvodů zavedení kontrolního hlášení.
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V Praze dne 12.5. 2016
Č. j.: MF- MF-16473/2016/10-4/1103 IK
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
na Ministerstvo financí bylo dne 4. května 2016 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:
1. Finanční správa uvedla, že daňové úniky v oblasti DPH dosahují 80 mld. Kč. Jakou
metodou a na základě jakých vstupních dat povinný subjekt k této částce dospěl?
2. Žádáme o poskytnutí metody výpočtu a vstupních dat, podle nichž má dojít k navýšení
výběru daně o 10 mld. Kč z důvodů zavedení kontrolního hlášení."
Ad 1)
Finanční správa citovala studii, kterou si nechává každoročně zpracovávat Evropská
komise, a která se zabývá právě vyčíslením daňových úniků u DPH v jednotlivých členských
státech EU. Podrobné výsledky a metodika výpočtu je volně přístupná na internetových
stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/.
Ad 2)
Při odhadu dopadu zavedení kontrolního hlášení v ČR byla použita kombinace
několika přístupů a výsledná částka 9-10 mld. Kč reflektuje spodní hranici potenciálního
výnosu. Odhad je založen zejména na zkušenostech Slovenska se zavedením podobného
nástroje a také na odhadech Českého statistického úřadu (ČSÚ) o výši nepřiznaných tržeb
a nadhodnocených nákladů (respektive úmyslně zkreslených údajů). Slovensko zavedlo
kontrolní výkaz od roku 2014. Z dat dostupných v době, kdy byl odhad dopadu kontrolního
výkazu počítán, vyplýval růst efektivní daňové sazby na Slovensku o 0,5 p.b., při pokračování
trendu byl očekáván nárůst až o 1 p.b. (pozn.: údaje Inštitútu finančnej politiky), což by
v podmínkách ČR indikovalo růst výběru DPH o 7,5-15 mld. Kč. Druhým významným
vstupem pak byly již zmíněné údaje od ČSÚ, který vyčíslil úmyslně zkreslené údaje za rok
2012 celkem na 224,7 mld. Kč. Pokud by se celá tato částka podařila zachytit, pak by inkaso
DPH vzrostlo o cca 42 mld. Kč (za použití efektivní sazby DPH z daňových přiznání). Tuto
částku je dále možné rozdělit na nepřiznané tržby (162,2 mld. Kč) a nadhodnocené náklady
(62,5 mld. Kč), přičemž kontrolní hlášení se zaměřuje především na fiktivní faktury (avšak
nejen na ně); druhý plánovaný nástroj, elektronická evidence tržeb, pak na nepřiznané tržby.
Z toho vyplývá odhadovaný dopad kontrolního hlášení ve výši minimálně cca 12 mld. Kč.
Z výše uvedeného je zřejmě, že Ministerstvo financí zvolilo konzervativnější hodnoty
pozitivního dopadu kontrolního hlášení.

