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Opatření proti daňovým únikům (1)
 Objem šedé ekonomiky v ČR představuje cca 15 % HDP.
Úniky na DPH: 82 mld. Kč
 Nevykázané příjmy podle ČSÚ převyšují částku 160 mld. Kč
 Zvyšování daní není řešení. Správná cesta je efektivní výběr
stávajících daní.
 Ministerstvo financí a Finanční správa připravily v letech
2014 a 2015 zásadní opatření proti daňovým únikům:
 rozšíření režimu reverse‐charge
 kontrolní hlášení (2016)
 prokazování původu majetku

Opatření proti daňovým únikům (2)
 Zásadní opatření proti daňovým únikům (pokrač.):
 kontrola převodních cen na základě hlášení přeshraničních transakcí u
nadnárodních společností
 centrální evidence účtů
 spuštění Daňové Kobry
 úprava nespolehlivého plátce, podle znaků konkrétních společností
zapojených do podvodů
 opatření proti únikům na spotřebních daních

 Posledním zásadním opatřením je elektronická evidence
tržeb

Chorvatský model…

1. Pokladní zařízení zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě
2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky
3. Pokladní zařízení vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu)
4. Podnikatel předá zákazníkovi účtenku (lze i v elektronické podobě)
5. Evidenci tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Zákazník si
může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.
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500 tis. Kč

500 tis. HRK
(1,8 mil Kč)

Maximální výše sankce

Základní stav
informace
Aktuální
zákonao projektu
 Zákon o evidenci tržeb a doprovodný zákon byly projednány
v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou, sněmovní tisky 513
a 514
 Projednáno ve výborech PSP – Rozpočtový výbor a
Hospodářský výbor, doporučeno ke schválení
 Druhé čtení na schůzi PSP začalo 18.9.2015, bude pokračovat
7.10.2015
 Součástí návrhu je i:
 sleva na dani z příjmů ve výši 5 000 Kč pro podnikající fyzické osoby
 snížení sazby DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb

Základní informace
o projektu
Fázování
vstupu do evidence
 1. fáze – stravovací a ubytovací služby (HoReCa)
 nejdříve 1.8.2016
 2. fáze – maloobchod a velkoobchod
 nejdříve 1.11.2016

 3. fáze – postupně další obory s významným podílem
hotovostních transakcí
 Proč postupně?
 rozložení nástupu povinných subjektů (registrace do systému)
 rozložení poptávky po software/zařízení pro povinné subjekty
 postupný náběh zatížení IT systému evidence tržeb

Základní
informace
Kdo
je v první
fázi? o projektu
 NACE 55 – Ubytování
 Většinou krátkodobé ubytování
 Hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny, ….

 NACE 56 – Stravování a pohostinství
 Nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci (ať již jsou
konzumována na místě či nikoliv)
 Restaurace, hostince, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering,…

Základní informace o projektu
Harmonogram
 V reakci na okolnosti přijímání zákona navrženo prodloužení
doby mezi publikací ve Sbírce zákonů a účinností na 7 měsíců
 Zveřejnění technického řešení pro vývoj SW (první čtvrtletí
2016), „playground“ pro dodavatele
 Registrace podnikatelů (postupně od 2. čtvrtletí 2016)
 přidělování autentizačních údajů

 Testování pro podnikatele (1‐2 měsíce před začátkem)
 Začátek evidence (postupně od druhé poloviny roku 2016)
 Může se měnit v závislosti na projednání zákona
Parlamentem

Základní
Jaké
tržbyinformace
se evidujío projektu
 Tržby v hotovosti = realizované jiným způsobem než
bankovním převodem, tj. zejména:





hotovost
platební karty
stravenky, poukázky, elektronické peněženky
a obdobné prostředky…

 I transakce mezi podnikateli (např. dodávka piva pivovarem
restauraci), pokud je hrazeno „v hotovosti“
 Systémové výjimky
 např. nahodilé příjmy, regulované subjekty, obce, příspěvkové
organizace, plnění zaměstnancům z kolektivní smlouvy…

Základní (1)
informace o projektu
Příklady
 Restaurace nakoupí od velkoobchodu limonády za hotové, transakce
proběhne 1 měsíc po účinnosti zákona
 V tuto dobu obchodníci ještě neevidují, účtenka nemusí (ale může) být
obchodníkem provozovateli restaurace vystavena
 Restaurace prodává nakoupenou limonádu zákazníkovi
 Restaurace musí zaevidovat a vystavit účtenku zákazníkovi
 Restaurace nakoupí od velkoobchodu maso za hotové, transakce
proběhne 4 měsíce po účinnosti zákona
 Velkoobchod již musí zaevidovat a vystavit účtenku

Základní (2)
informace o projektu
Příklady
 Hotel obdrží na bankovní účet zálohu za ubytování rekreantů, na místě je
doplaceno 2 000 Kč platební kartou
 Hotel musí zaevidovat a vystavit účtenku pouze na částku 2 000 Kč
 Restaurace poskytne cateringovou službu, záloha je zaplacena v
hotovosti před účinností zákona, později je hotově doplaceno 5000 Kč
 Restaurace musí zaevidovat a vystavit účtenku na doplatek 5 000 Kč

Základní ainformace
o projektu
Zasílané
tištěné údaje
 DIČ
 ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky
 BKP (kód generovaný pokladnou)
 Datum a čas transakce
 Celková částka tržby
 Bezpečnostní kód poplatníka
 Režim EET (běžný/zjednodušený)…
 Základy DPH a částky DPH dle sazeb, včetně zvláštních režimů
 Informace o platbě elektronickými peněženkami/vouchery….
… na účtence je možné uvést i další údaje (např. náležitosti DPH
dokladu nebo dokladu podle zákona o ochraně spotřebitele)

Základní
informace
o projektu
Co
když vypadne
internet?
 Pokud nebude spojení na server finanční správy, je možné po
uplynutí mezní doby odezvy (min. 2 sekundy) vystavit
účtenku bez FIK (jedinečného kódu ze serveru finanční
správy)
 SW řešení: pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile
je spojení obnoveno, a odešle data (povinnost odeslat do 48
hodin)
 Off‐line řešení (zjednodušený režim) pro provozovny bez
přístupu k internetu (povinnost odeslat do 5 dnů)
 Povinnost opatřit účtenku zjednodušeným elektronickým
podpisem

Základní zařízení
informace
projektu
Koncová
prooe‐tržby
Vybraná nabídka v chorvatských prodejnách:

9 tis. Kč

570 Kč
měsíčně

5 tis. Kč, resp. 19 tis. Kč včetně
taxametru a tiskárny

ZákladníDPH
informace o projektu
Snížení
 Součástí návrhu zákona je snížení DPH pro stravovací služby
(kromě alkoholických nápojů) z 21 % na 15 %
 Redukce administrativy ohledně DPH:
 odpadne rozlišování konzumace v restauraci vs. „take away“
 odpadne řešení zdanění stravování v rámci ubytovací služby

 Dodatečné prostředky pro podnikatele, které je možno
využít na úhradu nákladů či snížení ceny pro zákazníka
 Příklad: restaurace s měsíční tržbou za jídlo/nealko ve výši
100 tis. Kč  úspora cca 60 tis Kč ročně

Základní
informace
o projektu
Další
podpora
pro podnikatele
 Sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby
5 000 Kč
 Zároveň lze uplatnit náklady na evidenci jako daňově uznatelné

 Závazné posouzení správcem daně, zda konkrétní tržba
podléhá evidenci – jistota pro podnikatele
 Kontaktní místo pro věcné dotazy i „help desk“ pro vývojáře
IT řešení
 Informační web www.e‐trzby.cz

Děkuji Vám za pozornost
Simona.Hornochova@mfcr.cz
www.e‐trzby.cz

