OVĚŘOVÁNÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ A RUČENÍ ZA DAŇ
OD 1. 4. 2013

A, s.r.o.
dodavatel
(plátce DPH)

B, s.r.o.

Dodání zboží či služby
Základ daně: 1000

odběratel

DPH: 210

(plátce DPH)

Před každou platbou je nutné si ověřit, zda-li

Pokud tento bankovní účet není zveřejněn

bankovní účet zveřejněný na daňovém dokladu

v informačním systému o plátcích DPH v ČR,

Vašeho dodavatele je uveden v informačním

a Vy jako odběratel tuto daň zaplatíte, stává-

systému o plátcích DPH v ČR.

te se současně ručitelem za tuto daň, pokud
nebude zaplacena dodavatelem na jeho finanční
úřad v rámci jeho daňových povinností.

A, s.r.o.
dodavatel
(plátce DPH)

B, s.r.o.

Bankovní účet není uveden

odběratel

Dodavateli zaplatíme pouze
základ daně: 1000

(plátce DPH)
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NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE A RUČENÍ ZA DAŇ
OD 1. 4. 2013

A, s.r.o.
dodavatel
(plátce DPH)

B, s.r.o.

Dodání zboží či služby
Základ daně: 1000

odběratel

DPH: 210

(plátce DPH)

Před každou obchodní transakcí je nutné si

Pokud je Váš dodavatel uveden v ARES jako

ověřit, zda-li Váš dodavatel není uveden jako

nespolehlivý plátce a Vy jako odběratel tuto

nespolehlivý plátce v informačním systému

daň zaplatíte, stáváte se současně ručitelem

o plátcích DPH v ČR = ARES. Tuto skutečnost

za tuto daň, v případě, že nebude zaplacena

by měla ověřovat osoba, která jako první bude

dodavatelem na jeho finanční úřad v rámci

kontaktovat dodavatele! Současně je nutné,

jeho daňových povinností.

mít velmi pečlivě doložené doklady nebo jiné
důkazní prostředky o tom, že se dané plnění
(dodání) uskutečnilo.

A, s.r.o.

B, s.r.o.

Nespolehlivý plátce

dodavatel

odběratel

Dodavateli zaplatíme pouze
základ daně: 1000

(plátce DPH)

(plátce DPH)
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NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE A REŽIM DAŇOVÉ POVINNOSTI
OD 1. 4. 2013

A, s.r.o.
dodavatel
(plátce DPH)

Dodání zboží či služby
v režimu přenesené
daňové povinnosti
Základ daně: 1000

DPH: 210

Před každou obchodní transakcí je nutné si

B, s.r.o.
odběratel

(plátce DPH)

Pokud je Váš dodavatel uveden v ARES jako

ověřit, zda-li Váš dodavatel není uveden jako

nespolehlivý plátce, a Vy jako odběratel při

nespolehlivý plátce v informačním systému

následné daňové kontrole řádně nedoložíte,

o plátcích DPH v ČR = ARES. Tuto skutečnost

že se dané plnění uskutečnilo, hrozí Vám riziko

by měla ověřovat osoba, která jako první bude

doměření DPH z tohoto plnění (dodání).

kontaktovat dodavatele! Současně je nutné,
mít velmi pečlivě doložené doklady nebo jiné
důkazní prostředky o tom, že se dané plnění
(dodání) uskutečnilo.

A, s.r.o.
dodavatel
(plátce DPH)

Nespolehlivý plátce

Dodavateli zaplatíme pouze
základ daně: 1000

B, s.r.o.
odběratel

(plátce DPH)

Jelikož u režimu přenesení daňové povinnosti
dodavatel DPH neuplatňuje.
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