
V zákoně o dani z přidané hodnoty je od roku 2013 definován nový pojem - nespolehlivý plátce a v souvislosti s ním nový 
typ ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Nespolehlivý plátce DPH je označen v celostátním registru plátců DPH 
registrovaných v České republice. Finanční správa ČR doporučuje plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých 
plátců DPH. Odebráním zboží od nespolehlivého plátce nebo úhradou faktury na jiný bankovní účet, než účet registrovaný 
u MF ČR se společnost vystavuje riziku ručení za neodvedenou daň a tím i riziku dvojího zaplacení DPH.

Díky novému řešení UNIORG Check-VAT pro Českou republiku mohou být splněny zákonné požadavky. Kmenové soubory 
obchodních partnerů v systému SAP mohou být zkontrolovány manuálně nebo automaticky na „nespolehlivé partnery“ 
a „registrované bankovní účty“. Pro účely ověření je DIČ obchodního partnera ze systému SAP zasíláno na český daňový 
portál ADIS.  Zpětná odpověď z portálu obsahuje výsledek prověření pro DIČ a adresu obchodního partnera, jakož i infor-
mace o statusu nespolehlivého plátce a registrovaných bankovních účtech.  Dodaná data jsou porovnána s kmenovými 
soubory v systému SAP a výsledek porovnání zdokumentován v protokolu.

Kmenové soubory obchodních partnerů se 
zjištěnými nesrovnalostmi nebo možným rizikem 
ručení jsou zobrazeny v Check-VAT kokpitu a mo-
hou být přímo opraveny nebo zablokovány oprá-
vněným zaměstnancem odpovědným za správu 
kmenových souborů. Manuální činnosti přes 
standardní transakce SAP již nejsou nutné. Au-
tomatické kontrolní postupy a validace pomáhají 
uživatelům systému SAP v jejich každodenní práci.

Řešení Check-VAT společnosti Uniorg určené pro 
Českou republiku je praktické a uživatelsky pří-
jemné rozšíření systému SAP a zahrnuje všechny 
funkce nezbytné pro splnění požadavků zákono-
dárce a eliminace rizika ručení za neodvedenou 
DPH.

Vysoký stupeň integrace  do celkového řešení SAP 
urychluje procesy řízení podniku a zároveň zvyšu-
je konkurenceschopnost Vaší společnosti.
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