
 1 

Generální finanční ředitelství 
Sekce metodiky a výkonu daní 
Odbor Nepřímých daní 

 
V Praze dne 26. 4. 2013 
Č.j.:  20 067/13/7001-21000-010165 
Vyřizuje: Ing. Zdeněk Červený 
                                        

Dodatek č. 1 k  Informaci GFŘ čj. 23 024/11-3210-010165  ze dne 22.7.2011 
    k aplikaci  § 44 ZDPH – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky 

v insolvenčním řízení 
 

 
V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZDPH“) účinnou od 1. 4. 2011, kterou byl do tohoto zákona v ust. § 44 

nově zaveden institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, byla 
s ohledem na časté dotazy  zveřejněna Informace GFŘ  č. j. 23 024/11-3210-010165  ze dne 
22. 7. 20111. V návaznosti na posun řešení aplikace předmětného ustanovení ZDPH v 
přechodném období, a to i v intencích současné judikatury vydává Generální finanční 
ředitelství tento dodatek, kterým mění výše uvedenou Informaci GFŘ ze dne 22. 7. 2011 
takto: 
 
Bod 1. 1.  nově zní: 
 

„1.1.  Použití přechodných ustanovení k  z. č. 47/2011 Sb.  
 Na aplikaci ust. § 44 ZDPH, tj. možnost provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky 
v insolvenčním řízení, dopadá přechodné ustanovení čl. II bod 1. z. č. 47/2011 Sb. Podléhalo-
li tedy původní zdanitelné plnění ZDPH ve znění před účinností novely, tj. do 31. 3. 2011, 
nelze u tohoto plnění opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH ve znění účinném od 1. 4. 2011 
provést. Předcházející znění ZDPH institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v 
insolvenci neznalo a žádné jiné přechodné ustanovení, které by bylo na aplikaci ustanovení   
§ 44 možné vztáhnout, zákon č. 47/2011 Sb. neobsahuje. 
Opravu výše daně podle ust. § 44 ZDPH lze tedy provést pouze u zdanitelných plnění 
poskytnutých dlužníkovi po 1. dubnu 2011, resp. naopak ji nelze provést u pohledávek za 
zdanitelná plnění uskutečněná do 31. 3. 2011.“ 
 
Postup podle takto změněného bodu Informace bude správce daně vůči věřitelům aplikovat 
na případy oprav výše daně uplatněné po vydání tohoto Dodatku.  
 
V ostatním zůstává Informace GFŘ  č.j. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22. 7. 2011 beze 
změny. 
                                                                                                     Ing. Otakar Sladkovský, v. r. 
                                                                                                                                   ředitel sekce          
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