Novinky u elektronické evidence tržeb
Seminář pro vývojáře k EET proběhl v pátek 31. března 2017 na FÚ pro
hl. m. Prahu. Program byl zaměřen zejména na příjem a kontrolu datových zpráv, používání certifikátů, chybové zprávy, ověření vlastních tržeb
poplatníky či samotné účtenky. V průběhu semináře proběhla s vývojáři
diskuse o zkušenostech z druhé vlny evidence tržeb a byly zodpovězeny
jejich dotazy.
Konference „Venkovské spolky a EET“ pořádaná 20. dubna 2017 v Top
Hotelu Praha za účasti ministra financí Andreje Babiše ukázala zástupcům
spolků a jiných neziskových subjektů, že se jich elektronická evidence tržeb v drtivé většině případů netýká. Proběhla také debata o zvýšení limitu
u vedlejší podnikatelské činnosti, nad který mají spolky povinnost evidovat. Prezentace a videozáznam z akce jsou dostupné na webu.
Miliardtá účtenka byla do systému zaevidována v pátek 28. dubna. Systém nadále odpovídá za pouhou desetinu sekundy. Celková suma přiznaných tržeb byla k tomuto datu přibližně 350 miliard korun. K 23. květnu
eviduje 148 116 poplatníků.
Aktualizovaná metodika pro veřejně prospěšné poplatníky byla vydána v návaznosti na několikaměsíční dialog resortu financí se zástupci
neziskových subjektů. Finanční správa jim vyšla vstříc a zvýšila limit pro
uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby. Neziskové organizace, jako
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jsou například vesnické spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace,
evidují pouze příjmy z vedlejší podnikatelské činnosti, kterou vyvíjí za účelem podpory své hlavní nepodnikatelské činnosti, a to jen tehdy, přesáhnou-li jejich tržby 300 tisíc korun ročně nebo 5 % celkových příjmů.
Kontrolní akce EET proběhly v dubnu na tržnicích jak v příhraničních oblastech v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji, tak na
tržnicích v centru města Brna a v pražské Sapě. Výsledky kontrol ukazují,
že se většina provozovatelů na evidenci tržeb připravila.
Nejčastější dotazy podnikatelů na webu www.etrzby.cz byly nově kompletně aktualizovány a doplněny o příklady z praxe.
V rámci darovacího trhu, kdy je zboží skutečně darováno (darování je
bezplatným převodem vlastnického práva), nedochází k evidenci tržeb
proto, že osoba, která zboží nabízí, nedosahuje žádných příjmů. Pokud by
však v rámci trhu docházelo k přijetí platby jakožto protiplnění za poskytnuté zboží, pak se nejedná o dar, ale o úplatu získanou v rámci obchodní
činnosti, a v takovém případě by platba přijatá v hotovosti, platební kartou, šekem či jiným obdobným způsobem evidenci tržeb podléhala.

