Daňové a právní služby

Prověřujte
své dodavatele
Víte, že můžete ručit za DPH,
kterou neodvedou státu?

Počet nespolehlivých
plátců roste každý
týden o desítky
a již překročil

4000

Pokud zaplatíte dodavateli, který je finanční správou veden jako nespolehlivý plátce, stáváte se automaticky
ručitelem za DPH, kterou má dodavatel povinnost odvést do státního rozpočtu.
V případě, že dodavatel DPH neodvede, bude stát vymáhat peníze od vás.
Do pozice ručitele se můžete dostat také v případě plateb dodavatelům na zahraniční bankovní účty nebo
tuzemské bankovní účty, které nejsou zveřejněny na stránkách finanční správy. Finanční správa začala institut
ručení využívat ve větší míře a po společnostech, které své dodavatele neprověřili, začala požadovat DPH
nezaplacenou těmito dodavateli.

Jak vám můžeme pomoci?
Na základě dat poskytnutých v Excelu Vám bez nutnosti
Vaší spolupráce:
• Hromadně prověříme dodavatele a platnost jejich DPH registrace
• Identifikujeme nespolehlivé plátce
• Odhalíme překlepy v DIČ ve vašem systému
• Identifikujeme dodavatele, kteří se stali členy DPH skupiny
a mají tak nové DIČ
• Porovnáme zveřejněné bankovní účty s účty, které evidujete
ve vašem systému
• Poradíme vám, jak se vyhnout ručení za DPH

Prověření DIČ, která evidujete u svých dodavatelů,
vás také může ochránit před výzvami finančního
úřadu v souvislosti s kontrolním hlášením.
Výzva k opravě údajů vyplněných
v kontrolním hlášení vám může přijít i jen
kvůli jednomu překlepu v DIČ dodavatele.
Lhůta pro odpověď na takovou výzvu je pouze
5 kalendářních (!) dnů a její nedodržení je
sankcionováno.
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