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Guarantee for an
unpaid Value added
tax by recipient of
the supply aplicated
until 1.1.2014

On 11 September 2013 the General Financial Directorate published further
information related to the institute of guarantee of the recipient (customer) of
taxable supply for unpaid VAT by the supplier according to the VAT Act, art. 109,
section 2 lit. c). As we informed you already in April 2013, the recipient of taxable
supply becomes a guarantor for VAT unpaid by the provider of the supply
provided that the payment is wholly or partly made to different bank account (held
in the Czech Republic) than the one published by the Czech Financial
Administration.
Based on the new information provided by the General Financial Directorate, the
practical use of this provision is postponed from the original deadline of 1 October
2013 to 1 January 2014. In case of tax arrear creation the Financial Authorities
will thus require guarantee for the tax payment starting from 1 January 2014.
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Ručení za neuhrazenou
daň z přidané hodnoty
příjemcem plnění
aplikováno až od
1.1.2014

Dne 11. září 2013 vydalo Generální finanční ředitelství další informaci týkající se
ručení příjemce zdanitelného plnění za neuhrazenou daň dle § 109 odst. 2 písm.
c) zákona o dani z přidané hodnoty. Jak jsme Vás již informovali, vzniká
v souladu s tímto ustanovením příjemci plnění povinnost ručení za daň
neuhrazenou poskytovatelem plnění, a to v případě, že je úplata za zdanitelné
plnění provedena zcela nebo z části bezhotovostním převodem na jiný bankovní
účet vedený v tuzemsku, než který je zveřejněn správcem daně.
Na základě nových informací poskytnutých Generálním finančním ředitelstvím se
praktické užívání tohoto ustanovení odkládá z původního termínu 1. října 2013
na 1. ledna 2014. V případě vzniklého daňového nedoplatku tak správce daně
začne vyzývat ručitele k jeho úhradě až od 1. ledna 2014.
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