Pekařská 621/7
155 00 Praha 5
telefon: +420 234704000
fax:
+420 234704099
e-mail: info@sabris.com

Sabris přichází s integrovaným řešením do systému SAP, které umožňuje
pravidelně ověřovat dodavatele proti centrálnímu registru a informovat
o změně statutu nespolehlivého plátce DPH.
28. 3. 2013, Praha - K prvnímu lednu roku 2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH zahrnující institut
nespolehlivého plátce, který by měl pomoci identifikovat problematické plátce, varovat před nimi
a především přispět v boji proti daňovým únikům.
Z této novely mimo jiné vyplývá, že pokud odběratel odebere zboží či službu od dodavatele uvedeného
v seznamu nespolehlivých plátců, přechází riziko ručení za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění
na odběratele. Aby firma předešla takovému riziku, musí seznam nespolehlivých plátců pravidelně
kontrolovat.
Sabris v reakci na tyto změny nově poskytuje svým zákazníkům službu, kdy je prostřednictvím e-mailu
pravidelně informuje o změnách, ke kterým došlo v registru plátců DPH. Zákazníci tak dostávají aktuální
informace každý den, nemusí ručně ověřovat každého dodavatele, zda není na seznamu nespolehlivých
plátců, a výrazně tím snižují riziko ručení za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění.
Informace o společnosti Sabris a nabízených řešeních naleznete na stránkách www.sabris.cz
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O společnosti Sabris
Společnost Sabris, s.r.o. je významný středoevropský poskytovatel komplexních integrovaných řešení přinášejících
zákazníkům vyšší efektivitu, nižší náklady a dokonalou kontrolu nad chodem firmy. Primární snahou společnosti je
vytvářet a udržovat se zákazníky dlouhodobá partnerství, založená na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře.
Společnost se orientuje především na profesionální služby a poradenství, kde využívá odborné znalosti specifik
průmyslových odvětví a dlouholeté zkušenosti z realizovaných projektů. Nabízí kompletní portfolio služeb systémové
integrace od doporučení správné informační strategie a nejvhodnějších technologií, přes návrh, implementaci
a následnou podporu řešení, až k celkové správě informační infrastruktury.
Má dlouholeté zkušenosti s poskytováním řešení na platformě SAP®, patří mezi 3 největší partnery společnosti SAP
a spojením se společností SYCONIX rozšířila svou nabídku o přední světové ECM technologie a řešení.
V současné době společnost zaměstnává 180 pracovníků, má centrálu v Praze, zastoupení v Brně a Olomouci
a zahraniční pobočky v Bratislavě a Moskvě.
Další informace naleznete na www.sabris.cz.
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