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Proč evidence tržeb?
 Rostoucí fenomén zatajování hotovostních tržeb řeší daňové
správy ve všech zemích světa

 V České republice převyšují nevykázané příjmy částku
169 mld. Kč ročně (ČSÚ, 2013)
 Historicky nesprávný přístup – zvyšování daňových sazeb:
 DPH v roce 2007: 19 % a 5 %, v roce 2014: 21 % a 15 %

 Řada podnikatelů otevřeně přiznává krácení příjmů
 Tolerované krácení daně demotivuje ostatní podnikatele

Online model evidence

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.

Základní informace
o projektu
Harmonogram
příprav
Kdy
4. dubna 2016

Podnikatel
Spuštění webu www.etrzby.cz

Zveřejnění technické
dokumentace

11. května 2016
1. června 2016

Vývojář

Spuštění informační kampaně v
médiích

Spuštění testovacího
prostředí („playground“)

13. června 2016
1. srpna 2016

Spuštění telefonní infolinky

1. září 2016

Vydávání autentizačních údajů a
další činnosti FÚ

1. listopadu 2016

Testovací provoz pro podnikatele

1. prosince 2016

Začátek evidence pro 1. fázi

Základní informace
o projektu
Fázování
vstupu do evidence
 1. fáze – stravovací a ubytovací služby
 Začátek evidence 1.12.2016

 2. fáze – maloobchod a velkoobchod
 Začátek evidence 1.3.2017

 3. fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze)
 Začátek evidence 1.3.2018

 4. fáze – vybraná řemesla a osobní služby
 Začátek evidence 1.6.2018

 Vždy konkrétní činnost – pozor, jeden podnikatel může mít více
činností!
 Posuzuje se dle klasifikace NACE, případně dle pravidel pro
stravovací služby (1. fáze evidence)

Základní
informace
o projektu
Kdo
eviduje
od 1.12.2016?
 Ubytovací a stravovací služby
 Ubytování - většinou krátkodobé ubytování, hotely,
kempy, penziony, tábořiště, ubytovny,…
 Stravování a pohostinství – pouze tržby za stravovací
služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci
na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, …)
 Pojem stravovací služba je vymezen judikáty ESD pro
oblast DPH

Základní
informace
o projektu
Kdo
eviduje
od 1.3.2017?
 Maloobchod a velkoobchod
 Jde o přeprodej zboží (nákup a prodej bez dalšího
zpracování)
 Včetně zprostředkování obchodu! (např. činnost obchodních
zástupců)
 Nejde o prodej vlastního zboží (např. firemní prodejny)
 Příklady
 velkoobchody, obchodní domy, prodejny, stánky, bazary, trhy, eshopy a jiný zásilkový prodej, pojízdné prodejny, podomní
prodej, a další

Základní
informace
o projektu
Kdo
eviduje
od 1.3.2018?
 Všichni, kdo se nenajdou ve fázích 1, 2 a 4
 Například:
 prodej vlastních výpěstků a potravin podnikatele
 stravování, které se nekvalifikuje jako stravovací služba
 stánky s občerstvením bez zázemí
 zmrzlina, párek v rohlíku apod. i v kamenné prodejně
 jídlo s sebou






účetní, daňoví poradci, advokáti
doprava, taxislužba
lékaři
a další

Základní
informace
o projektu
Kdo
eviduje
od 1.6.2018?
 Vybraná řemesla a osobní služby
 Například:









specializované stavební činnosti (elektrikáři, malíři, pokrývači…)
výroba hraček
výroba oděvů
oprava a instalace strojů a zařízení
oprava počítačů a výrobků pro osobní potřebu
kadeřnictví, masáže, tetovací salóny apod.
činnosti astrologů a spiritistů
a další

Základní informace
Minoritní
činnosti o projektu
 Tržby z minoritní (doplňkové) činnosti má podnikatel
možnost začít evidovat až s tržbami z hlavní činnosti dané
provozovny
 kadeřnice prodávající vlasové přípravky
 pivovar prodává v podnikové prodejně čepice s logem

 Podmínkou je, že platby za tyto minoritní činnosti nepřekročí
v dané provozovně 175 tisíc Kč za rok (a tvoří méně než
polovinu všech plateb dané provozovny) – vychází se
z předchozího kalendářního roku

Základní informace
Ojedinělé
příjmy o projektu

 Za ojedinělý příjem bude považována s přihlédnutím ke
konkrétním skutečnostem zcela výjimečná platba v
hotovosti nebo platba výjimečná svým charakterem
 např. platba za prodej vyřazeného majetku

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 zboží
obchodníkovi), pokud je hrazeno „v hotovosti“
 Neevidují se faktury nebo zálohy hrazené na bankovní účet
 Systémové výjimky, např. prodeje přes prodejní automaty

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
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
Informační
oznámení
 Podnikatel má povinnost umístit v místě kde přijímá tržby
nebo nabízí své výrobky/služby (e-shop) informační
oznámení, o tom, že má povinnost evidovat tržby a
vystavovat účtenky
 Zákonem předepsán pouze text, nikoliv forma
 Informační oznámení musí být pro zákazníka dostatečně
viditelné a čitelné

Základní informace
o projektu
Informační
oznámení
 Text informačního oznámení
Při běžném režimu
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou
tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.“
Při zjednodušeném režimu
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve
zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu
u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

Základní
informace
Co
je třeba
udělat o projektu
 Ověřit pokladní zařízení a software
 Kontaktovat dodavatele (kapacita)

 Získat autentizační údaje
 Elektronicky nebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti FÚ
 Může jednat i zástupce/zmocněnec
=> pozor na formulaci plné moci (i pro převzetí autentizačních údajů)

 Zaevidovat se na portálu EET
 Povinnost zaregistrovat provozovny
 Podnikatel bude moci nahlížet na zaslané údaje

Základní
informace
Co
je třeba
udělat o projektu
 Stáhnout certifikáty pro pokladní zařízení
 Prostřednictvím portálu EET
 Neomezený počet certifikátů (podnikatel, provozovna, každé
zařízení)

 Otestovat funkčnost pokladního zařízení
 Zkušební provoz od 1.11.2016

 Vyvěsit informační oznámení v pokladních místech

Základní
informace o projektu
Sleva
na dani
 Jednorázová sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické
osoby ve výši 5 000 Kč
 Nezáleží na skutečně vynaložených nákladech
 Pouze pro poplatníky s příjmy dle § 7 (příjmy ze samostatné
činnosti)

ZákladníDPH
informace o projektu
Snížení
 U stravovacích služeb snižujeme od 1. prosince sazbu DPH
z 21 % na 15 %
 V základní sazbě zůstává podávání alkoholických nápojů

 Redukce administrativy ohledně DPH
 Služba vs. dodání potravin

 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

Informační
servis
Základní informace o projektu
pro podnikatele

 Informační web www.etrzby.cz
 Detailní a aktuální informace k evidenci tržeb

 Kontaktní formulář pro dotazy
 Již více než 500 dotazů

 Telefonní infolinka
 Funguje od 1. srpna, v pracovní dny 9-17 hodin
 Jednotné číslo 225 092 392

 Obslouží až 100 podnikatelů současně
 K 1. září již více než 1000 hovorů

 Semináře a konference
 Sledujte Plán akcí a aktuality na webu

Děkuji Vám za pozornost
Alena.Schillerova@mfcr.cz
www.etrzby.cz

