
PwC 

VAT Flash 
VAT Flash je elektronický newsletter, jehož prostřednictvím 
vás společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
informuje o nejaktuálnějších novinkách v oblasti DPH. 
Ucelený přehled nejdůležitějších změn a jejich dopadů 
na vaše podnikání nabízí měsíční newsletter 
Tax & Business News. 
 

Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný 
charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. 
Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití 
příslušných profesionálních služeb. Nebudou akceptovány 
jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu 
k tomuto materiálu. 

Česká republika 29. března 2013 

Dnes byla daňovou správou zveřejněna důležitá 
informace týkající se plátců DPH. Touto informací 
Generální finanční ředitelství fakticky o šest měsíců 
oddaluje ručení odběratele v případě, kdy 
odběratel zaplatí na účet dodavatele nezveřejněný 
správcem daně a dodavatel DPH neodvede.  

Pokud tedy do 30. září 2013 odběratel zaplatí na účet 
dodavatele nezveřejněný v registru plátců DPH, 
nebude odběratel vyzván k ručení za DPH 
neodvedenou dodavatelem. Původně mělo ručení 
odběratele v daném případě nastávat již od 1. dubna 
2013.  

Generální finanční ředitelství uvedený posun 
zdůvodňuje krátkou dobou, která byla daňovým 
subjektům dána k tomu, aby se se změnou seznámili a 
zavedli potřebná opatření. Z informace dále vyplývá, 
že proces nahlašování bankovních účtů správcům 
daně stále probíhá a uvedený posun tak uvítají i sami 
správci daně.  

 

 

 

I přesto však správci daně začnou od 1. dubna 2013  
v aplikaci "Registr plátců" zveřejňovat údaje o účtech 
určených společnostmi ke zveřejnění.  

Včera dále vyšla dlouho očekávaná Informace 
Generálního finančního ředitelství týkající se 
pravidel fakturace ve vztahu k implementaci 
Směrnice EU/45/2010, upravující zejména 
elektronickou fakturaci a požadavky kladené  
z pohledu DPH na elektronické a listinné doklady  
a archivaci obou těchto forem dokladů. Na tuto 
informaci navazuje také zveřejněný soubor 
nejčastějších dotazů k této tématice.  

S podrobnostmi týkajícími se této oblasti vás 
seznámíme v nadcházejících dnech.  

_______________________________________ 
Informace o uvedených změnách také naleznete  
na webových stránkách Finanční správy http://cds.mfcr.cz  
v sekci „Legislativa a metodika“. 
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