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Rozšíření ručení
příjemce plnění za
neuhrazenou DPH čas omezit rizika

Jak jsme Vás informovali, na základě novely zákona o DPH účinné od 1.1.2013
dochází v České republice k rozšíření ručení příjemce plnění za neuhrazenou
DPH. Od 1. dubna 2013 budou v rámci registru plátců DPH zveřejněny Finanční
správou bankovní účty, které označili plátci daně ke zveřejnění.
Pokud příjemce plnění uhradí dodavateli za poskytnuté plnění s tuzemskou daní
na výstupu na jiný než zveřejněný bankovní účet, bude ručit za DPH, jestliže
nebude dodavatelem uhrazena. Při úhradě na bankovní účet vedený u banky
mimo tuzemsko, není ručení dle zákona omezeno ani v případě, kdy je takový
účet zveřejněn.
Podle aktuálně zveřejněné Informace Generálního Finančního ředitelství dochází
k posunu uplatňování výše uvedeného způsobu ručení o šest měsíců. Dle této
Informace nebude správce daně ručitele vyzývat k úhradě nedoplatku na dani
z přidané hodnoty do 30. září 2013. Finanční správa chce tímto poskytnout
poplatníkům delší čas k přípravě na tyto změny. Zároveň správci daně stále
ověřují informace určené ke zveřejnění a doplňují databázi resp. registr plátců
DPH.
Informaci lze nalézt zde:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Informace_GFR_ruceni.pdf

Další rozšíření ručení příjemce plnění představuje zavedení institutu tzv.
nespolehlivého plátce. Za nespolehlivého plátce bude označen plátce, který
závažným způsobem poruší povinnosti při správě daně. Označení bude
zveřejněno prostřednictvím registru plátců DPH na webových stránkách Finanční
správy.
Pokud příjemce pořídí plnění od dodavatele, o němž bylo k datu uskutečnění
zdanitelného plnění zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem, stává se dle zákona
automaticky ručitelem za daň, pokud tato daň nebude dodavatelem uhrazena. Dle
sdělení Finanční správy bude veřejnost informována, až bude označen a
zveřejněn první nespolehlivý plátce. Do té doby není nutné informaci individuálně
ověřovat.

Kontakt:
Petr Neškrábal
Head of Advisory
Petr.Neskrabal@accace.com
Tel.: +420 222 753 480
www.accace.com

S ohledem na výše uvedené doporučujeme nastavit mechanismy, které omezí
rizika, že se vaše společnost dostane do pozice ručitele. Jedná se např. o úpravu
smluvních podmínek s dodavateli, nastavení kontrolních mechanismů při
úhradách apod.
Nabízíme Vám v této souvislosti pomoc s nastavením smluvních podmínek
s dodavateli, interních procesů kontroly i kontrolu samotnou při úhradách
dodavatelům a poradenství ohledně možnosti hradit daň přímo na finanční úřad
(využití institutu zajištění daně).
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