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Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství.  
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí,  

které se čtenář rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme odpovědnost.

AUdITOR je auditorskou a daňově poradenskou společností s mezinárodním zaměřením. Již více než 20 let nabízí služby v oblasti  
auditu, daňového poradenství, mzdového účetnictví a personální agendy, vedení finančního účetnictví a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím přidružených kanceláří na Slovensku a v Rakousku (zde pod jménem Stöger & Partner) poskytuje kompletní poradenství 
v zemích střední Evropy. Pro řešení globálních poradenských aspektů je AUdITOR nezávislým členem v celosvětové síti  

UHY International, která sdružuje účetní a poradenské společnosti ve více než 80 zemích světa.

Více informací na www.auditor.eu.

For more than 20 years  
on the Czech market.

Kancelář Praha 
Haštalská 6, 110 00 Praha 1 
T: +420 224 800 411

Kancelář Brno 
dominikánské nám. 4/5 
602 00 Brno 
T: +420 542 422 601

Kancelář Pelhřimov 
Masarykovo nám. 30 
393 01 Pelhřimov 
T: +420 565 502 502

V nedávném vydání Klientských informací, v pří-
spěvku o ručení za dPH, jsme detailně informovali 
o institutu ručení za nezaplacenou dPH.

Tímto si Vám dovolujeme sdělit, že dle nové infor-
mace Generálního finančního ředitelství zveřejněné 
dne 29. března 2013 na stránkách Finanční správy 
(Informace č. j. 14232/13/7001-21002-012287), bude 
ze strany finančních úřadů pozastavena aplikace 
institutu ručení za nezaplacenou dPH z důvodů 
úhrady za zdanitelné plnění poskytnuté bezhoto-
vostním převodem na jiný účet, než je účet posky-
tovatele plnění zveřejněný na internetových strán-
kách správce daně. 

Toto opatření se týká pouze ručení z důvodu platby 
na jiný, než zveřejněný účet, a platí na období do 
30. září 2013.  

Klientské informace č. 3 duben 2013
Česká republika 

http://auditor.eu/cr-cz/publikace/newslettery/ruceni-za-dph.html
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/2013_Informace_GFR_ruceni.pdf

