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Základní informace
Spuštění
projektu o projektu
 1. prosince 2016 proběhl úspěšný start elektronické evidence
tržeb
 Do systému evidence tržeb se zapojilo již
45 576 poplatníků (k 29.1.2017)
 Průměrná odezva 85ms – měřena i nezávislými třetími
stranami
 Počet účtenek v systému cca 150 milionů
 Provoz EET je plynulý a bez problémů

Základní
informace
První
dopady
EET o projektu
 U podnikatelů, kteří spadají pouze do první vlny, registrujeme
zvýšení tržeb o 100 %, tedy na dvojnásobek oproti loňskému
roku
 EET nevedlo k ukončení činnosti podnikatelů, za prosinec
2016 ukončilo činnost pouze 104 podnikatelů s činností
podléhající první vlně EET. Nově jich vzniklo 370

 Meziročně více než 100% nárůst registrací k DPH z důvodu
překročení limitu obratu

Základní
informace o
projektu
Jak
je kontrolováno
EET?
 Dodržování plnění zákonem stanovených povinností
kontrolují orgány Finanční správy a Celní správy (finanční a
celní úřady)
 Dva základní způsoby kontroly:
 Analýza dat
 Fyzická kontrola na místě (místní šetření, kontrolní nákupy)

 Oba způsoby na sebe navazují a doplňují se

Základní informace
Kontrolní
nákupy o projektu
 Speciální institut zákona o evidenci tržeb
 Kontrolor zakoupí zboží nebo službu a tak prověří plnění
povinností zákona o evidenci tržeb (vystavení účtenky a
zaslání údajů)
 Od smlouvy uzavřené při výkonu kontrolního nákupu lze
odstoupit, a to za předpokladu, že to neodporuje povaze
předmětu kontrolního nákupu.
 Od smlouvy nelze odstoupit např. pokud jde:
 o prodej zboží, které by již nebylo možné znovu prodat
 o prodej služby, která již byla zkonzumována

Základní informace
Zhodnocení
1. fáze o projektu
Od ostrého startu evidence tržeb bylo provedeno:
 2951 kontrol
 367 zjištění
 257 zjištění předáno jako podnět k zahájení správního
řízení
 Dosavadní šetření v terénu prokázala, že drtivá většina
podnikatelů se na evidenci tržeb připravila

Základnío informace
projektu
Pokusy
obcházení oEET
 Od první chvíle se objevují pokusy o obcházení EET
 Odhalení případných pokusů o podvodné jednání bude
snadno zjistitelné na základě analýz zasílaných dat všech
poplatníků
 Za maření evidence tržeb pak hrozí vysoké sankce. Ze strany
kontrolních orgánů může dojít i k uzavření provozovny nebo
pozastavení výkonu činnosti.

Základnízainformace
o projektu
Sankce
porušení zákona
 Pokud FO úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb => lze uložit
pokutu do 500 000 Kč.
 PO a podnikající FO, která:
 závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb nebo
 jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost zaslat datovou
zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit zákazníkovi účtenku =>
uloží se pokuta do 500 000 Kč.

 Pokud tyto osoby poruší povinnost umístit informační oznámení či
zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb
tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, dopustí se správního deliktu
=> uloží se pokuta do 50 000 Kč.

Základnízainformace
o projektu
Sankce
porušení zákona
 Vždy se jedná o částky „…až do“ – je nutné správní uvážení
orgánu, který pokutu udělí! (FÚ/CÚ)
 musí přihlédnout k závažnosti deliktu
 musí přihlédnout k majetkovým poměrům podnikatele

 Liberační důvody se aplikují v případě, kdy dojde k porušení
zákona bez zavinění poplatníka (např. výpadek elektřiny)

Základní informace
projektu
Opatření
k vynuceníonápravy
 U závažných pochybení může FÚ/CÚ rozhodnout o:
 Uzavření provozovny nebo
 Pozastavení výkonu činnosti

 Musí se jednat o „zvlášť závažné porušení povinnosti“ –
nejde o jednu nevydanou účtenku, ale např.:
 Zcela chybí pokladní zařízení nebo není schopné evidence,
 Pokladní zařízení je upraveno za účelem pokusu obcházet
evidenci, apod.

 Opatření bude zrušeno, jakmile pominou důvody pro jeho
nařízení
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