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Proč evidence tržeb?
 Objem šedé ekonomiky v ČR představuje cca 15 % HDP.
Úniky na DPH: 82 mld. Kč

 Nevykázané příjmy podle Českého statistického úřadu
převyšují v České republice částku 169 mld. Kč ročně (2013)
 Systematické a dlouhodobé krácení daňové povinnosti
deformuje hospodářskou soutěž a poškozuje poctivé
podnikatele. Cílem evidence tržeb jsou rovné podmínky pro
všechny podnikatele.

 Nechceme daně zvyšovat. Správná cesta je efektivní výběr
stávajících daní.

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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Základní stav
informace
Aktuální
zákonao projektu
 Zákon o evidenci tržeb a doprovodný zákon byly
schváleny Poslaneckou sněmovnou, sněmovní tisky 513
a 514
 Oba zákony musí projednat Senát a podepsat prezident
republiky
 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
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…
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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)
 Zákazník výpadek nepozná – prodleva v řádu jednotek
sekund
 Povinnost opatřit účtenku zjednodušeným elektronickým
podpisem (PKP)

Základní informace
Zjednodušený
režimo projektu
 Off-line řešení pro tržby, které nelze evidovat online
(například provozovny bez přístupu k internetu)
 Povinnost odeslat data do 5 dnů
 Povinnost opatřit účtenku zjednodušeným elektronickým
podpisem (PKP)
 Ze zákona: prodej zboží a služeb v hromadných dopravních
prostředcích
 Dále na základě povolení správce daně

Základní údaje
informace o projektu
Zasílané







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….
 DIČ pověřeného zástupce

Základníúdaje
informace o projektu
Tištěné









DIČ
ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky
BKP (kód generovaný pokladnou)
Datum a čas transakce
Celková částka tržby
Režim EET (běžný/zjednodušený)
FIK (kód zaslaný Finanční správou)
DIČ pověřeného zástupce

… na účtence je možné uvést i další údaje (např. náležitosti DPH
dokladu nebo dokladu podle zákona o ochraně spotřebitele)

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
Sleva
na dani
 Sleva na dani z příjmů pro podnikající fyzické osoby
5 000 Kč
 Zároveň lze uplatnit náklady na evidenci jako daňově uznatelné

 Jde o paušální slevu, není nutno prokazovat výši skutečných
nákladů
 Uplatnění za období, ve kterém začne podnikatel evidovat
tržby

Děkuji Vám za pozornost
Alena.Schillerova@mfcr.cz
www.e-trzby.cz

