News Flash
Březen, 2015

Upozornění GFŘ na povinnost oznámit
skutečné sídlo ve vazbě na DPH
Česká republika

News Flash I Accace Czech Republic I Upozornění GFŘ k registračnímu údaji skutečné sídlo

Upozornění GFŘ k registračnímu údaji skutečné sídlo
Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo 11.2.2015 upozornění k registračnímu údaji, který se týká
skutečného sídla plátce . Každý již registrovaný plátce daně má dle tohoto upozornění povinnost oznámit
správci daně své skutečné sídlo, pokud se toto liší od formálně určené adresy sídla (zapsaného
ve veřejných rejstřících) či od sídla nahlášeného při registraci. Plátci daně mají zároveň povinnost
oznamovat správci daně i změnu v adrese skutečného sídla.
Skutečným sídlem je dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, adresa místa
vedení osoby povinné k dani, kterou se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající
se jejího řízení, popřípadě místo, kde se schází její vedení.
Plátcům daně vzniká povinnost
registračních údajů.

oznámit tento údaj prostřednictvím formuláře

Oznámení o změně

GFŘ zároveň upozorňuje, že při nesplnění povinnosti nahlášení adresy skutečného sídla může být plátce
označen za nespolehlivého plátce. Současně mu může být udělena pokuta až do výše 500 tis. Kč.
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O Accace
Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 250 profesionálů a řadí
se mezi vedoucí poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě.
Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodních společností. Naší
dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální
společností.
Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice,
Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích
poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery.
Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.com

