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D A Ň O V Á  I N F O R M A C E 
Problematika ručení u DPH – odklad termínu 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                          
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo dne 29.3.2013 informaci k problematice 
ručení za nezaplacenou DPH čj. 14 232/13/7001-21002-012287.  
 
V tomto sdělení GFŘ oznamuje, že v případech, kdy úplata za zdanitelné plnění byla 
provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele 
zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně způsobem umožňující dálkový přístup, 
nebude správce daně vyzývat ručitele dle ustanovení § 171  zákona 280/2009 – daňový řád 
k úhradě nedoplatku na DPH, u kterého vznikne ručení dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) 
zákona o DPH v platném znění do 30. září 2013. 
 
GFŘ odůvodnilo tento postup tím, že si je vědomo novosti předmětného typu ručení a 
relativní náročnosti zavedení opatření s tímto ručením spojených na straně podnikatelské 
veřejnosti. Proto se jevilo dle GFŘ jako potřebné a účelné poskytnout podnikatelské 
veřejnosti širší časový prostor, aby si mohla v praxi aplikaci k ověřování účtů osvojit a dále 
aby se s ní resp. předmětným zákonným ručením  jako takovým důkladně seznámila, aniž by 
byla ze strany správců daně vyzývána k ručitelské povinnosti.  
 
I když zveřejňování údajů o účtech určených ke zveřejnění pro účely DPH započalo dnem 
1.4.2013, je podle GFŘ vhodné, aby tyto účty určené ke zveřejnění byly ověřeny. Správci 
daně budou využívat v uvedeném období svoji pravomoc a účty budou ověřovat. Protože při 
nahlašování účtů docházelo k řadě změn již nahlášených účtů a nahlašování účtů pokračuje 
dle GFŘ i po uplynutí zákonem stanovené dvouměsíční lhůty, bude uvedená prodloužená 
lhůta využita správci daně k postupnému dokončení procesu zpracování účtů určených ke 
zveřejnění. 
 
Upozorňujeme, že uvedený časový odklad, resp. prodloužení lhůty pro vznik ručení příjemce 
zdanitelného plnění se týká pouze případů, kdy dojde k bezhotovostnímu převodu platby na 
jiný účet než ten, který je zveřejněn správcem daně ve smyslu citovaného ustanovení § 109 
odst. 2 písm. c) zákona o DPH. 
 
Uvedené opatření GFŘ se tedy nevztahuje na případy, kdy bude platba za zdanitelné plnění 
uskutečněna bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb 
mimo tuzemsko dle § 109 odst. 2 písm. b) zákona o DPH 
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