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Opatření proti daňovým únikům (1)
 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

 kontrola převodních cen na základě hlášení přeshraničních transakcí u
nadnárodních společností
 centrální evidence účtů

Opatření proti daňovým únikům (2)
 Zásadní opatření proti daňovým únikům (pokrač.):
 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

Základní
informace
Kdy
evidence
začne?o projektu
Fáze náběhu evidence při vyhlášení zákona v březnu 2016:

 1. fáze – stravovací a ubytovací služby
 Začátek evidence – nejdříve 1.11.2016

 2. fáze – maloobchod a velkoobchod
 Začátek evidence nejdříve 1.2.2017

 3. fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze)
 Začátek evidence nejdříve 1.2.2018

 4. fáze – vybraná řemesla
 Začátek evidence nejdříve 1.5.2018
 Dle tržeb z jednotlivých činností na základě statistické klasifikace
NACE

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)
 jinak než u DPH

 Restaurace, hostince, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering,…

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
informace
Co
je třeba
udělat? o projektu
 Ověřit pokladní zařízení a software

 Kontaktovat dodavatele (kapacita, konzultace)

 Získat autentizační údaje (3 měsíce před účinností
zákona)

 na portálu prostřednictvím přístupových údajů do datové
schránky nebo
 osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančních
úřadů

 Přihlásit se na portál EET

 registrovat provozovny
 lze nastavit přístupy a oprávnění

 Stáhnout a nainstalovat autentizační certifikáty

Základní
informace
Co
lze získat
na FÚ? o projektu
 3 měsíce před spuštěním ostrého provozu budou
finanční úřady připraveny na:


Přidělování autentizačních údajů, tj. přihlašovacích údajů
na portál správce daně



Vydávání závazných posouzení o tom, zda je platba
evidovanou tržbou nebo zda platba může být evidována
ve zjednodušeném režimu



Vydávání povolení k evidování ve zjednodušeném režimu

Základní
informace
projektu
Aut. údaje,
závazné oposouzení
 Podnikatel může požádat o autentizační (přihlašovací) údaje
dvěma způsoby:
 Prostřednictvím portálu správce daně za podmínky, že má
zřízenou datovou schránku
 V rámci osobní návštěvy na kterémkoliv finančním úřadě –
budou předány v bezpečné obálce

 Autentizační údaje budou sloužit k přihlášení na portál EET
 Závazné posouzení o určení evidované tržby

 Zda je tržba evidovanou tržbou
 Zda může být tržba evidovaná ve zjednodušeném režimu

Povolení
o
evidování
tržby
Základní informace o projektu
ve zjednodušeném režimu
 Správce daně na základě žádosti poplatníka vydá za zákonem
stanovených podmínek povolení pro evidování tržeb ve
zjednodušeném režimu
 Poplatník nemusí žádat o povolení na celou činnost, ale např.
na určité druhy tržeb nebo na činnost jedné ze svých
provozoven (např. prodejní stánek mimo dosah internetu)
 Mělo by se jednat o výjimečné případy – např. nemožnost
připojení k internetu, problematická kvalita připojení

Základnípoplatníků
informace o projektu
Dotazy
 Bude spuštěn web www.e-trzby.cz

 Kontaktní místo (telefonní linka, mailové a písemné dotazy)
 Kontaktní místo bude řízeno a metodicky podporováno
pracovníky GFŘ

 Podnikatelé mohou kontaktovat i svého správce daně
 Všichni pracovníci Finanční správy budou mít přístup do
databáze dotazů a odpovědí, které budou průběžně
aktualizovány pracovníky GFŘ

Děkuji Vám za pozornost
Martin.Janecek@fs.mfcr.cz
www.e-trzby.cz

