Novinky u elektronické evidence tržeb
GFŘ vydalo stanovisko k online platbám, ve kterém sjednocuje správní
praxi u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu, a to
ve vztahu k určení okamžiku, do kterého musí poplatník splnit evidenční
povinnost. Finanční a Celní správa bude v případech, kdy poplatník není
schopen splnit evidenční povinnost v okamžiku stanoveném v § 18 odst.
2 písm. b) ZoET, akceptovat postup, kdy poplatník zašle správci daně údaje
o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby
z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání poplatníkovi.
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb byl nově doplněn
o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat
podle klasifikace NACE. Upřesňuje podnikatelům, kteří mají své podnikání
složeno z více činností podle klasifikace NACE a některé tvoří „hlavní činnost“ a některé „činnost minoritní“, kdy začít evidovat tržby.
GFŘ vydalo Příklady datové zprávy pro vývojáře a dodavatele pokladních zařízení a software, které popisují, jak ve vzorových situacích správně
vyplnit položky datové zprávy, aby splňovaly požadavky zákona o evidenci tržeb, dokumentu Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis
datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb a dokumentu Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb.
Uvedené příklady pouze aplikují principy popsané v již vydaných dokumentech na konkrétní vzorové situace a tržby.
Odstartovala druhá fáze EET. Od 1. března se do evidence tržeb zapojili
podnikatelé podnikající v maloobchodu a velkoobchodu. Jedná se například o supermarkety, trafiky, pojízdné prodejny, stánkový prodej, trhy,
e-shopy a jiný zásilkový prodej. Evidence tržeb se však od 1. března může
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týkat i podnikatelů ve službách, a to pokud prodávají nakoupené zboží.
Pokud se ovšem jedná o tržby z minoritní (doplňkové) činnosti příslušné
provozovny, má podnikatel možnost začít evidovat až s tržbami z hlavní činnosti dané provozovny za předpokladu, že tržby za tyto minoritní
činnosti nepřekročily v předchozím kalendářním roce v dané provozovně
175 tisíc Kč a tvoří méně než polovinu všech plateb dané provozovny.
Aktuální čísla k evidenci tržeb a kontrolám. K 27. 3. bylo vydáno celkem 172 111 autentizačních údajů, z toho 66 854 skrze datovou schránku
a 105 257 osobně na finančním úřadě. Dále bylo vydáno 215 rozhodnutí
o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu. Od startu EET bylo
provedeno již 17 647 kontrol, z toho bylo odhaleno 2 317 zjištění. Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky (1 035 případů), dále o neumístění
informačního oznámení (454 případů), nezaslání údajů do systému EET
(499 případů) a neplnění oznamovací povinnosti (310 případů). Bylo vydáno 65 příkazů na místě v celkové částce 247 600 Kč a předáno 1 619 případů ke správnímu řízení.
Seminář pro vývojáře k EET v Praze, pořádaný Finanční správou a Státní
pokladnou Centrem sdílených služeb, se bude konat v pátek 31. března
od 9:30 do 11:30 v budově FÚ pro hl. m. Prahu ve Štěpánské ulici 619/28,
Praha 1, místnost Farmacie. Přednášející se zaměří zejména na příjem
zpráv ve druhé vlně, kontroly datových zpráv a nejčastější chyby, opakované a dodatečné zasílání zpráv a s tím spojené duplicity. Na programu
nebude chybět ani zhodnocení druhé vlny elektronické evidence tržeb
a diskuse. Pro návštěvu semináře je nutná registrace do čtvrtka 30. 3. 2017
do 15 hodin na e-mailu seminareet@mfcr.cz. Kapacita je omezena pouze
na 100 osob, proto pokud máte zájem, nezapomeňte se přihlásit co nejdříve. Vstup je zdarma.

