EVIDENCE TRŽEB
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Evidence tržeb - ZÁKLADNÍ MILNÍKY
__

1. 12. 2016 NÁBĚH 1. VLNY
Stravovací služby & Ubytovací služby

__

1. 3. 2017 NÁBĚH 2. VLNY
Maloobchod & Velkoobchod

__

1. 10. 2017 ÚČTENKOVÁ LOTERIE

__

12. 12. 2017 NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU PL. ÚS 26/16
Odložení 3. a 4. vlny do doby přijetí vhodného opatření pro nejmenší podnikatele a podnikatele se specifickým
obchodním modelem

Zrušení možnosti využít nařízení vlády
Zrušení nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb k 31. 12. 2018 – nevidomí
Vynětí plateb kartou z plateb podléhajících evidenci tržeb, zrušení povinnosti uvádět DIČ na účtence – k 31. 3. 2017

__

9. 10. 2019 VYHLÁŠENÍ NOVELY ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB VE SBÍRCE ZÁKONŮ

__

1.5. 2020 NÁBĚH 3. A 4. VLNY
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NOVELA ZoET - REAKCE NA NÁLEZ ÚS
__

PLATBY V TZV. OMEZENÉ SÍTI (VOUCHERY, STRAVENKY, ELEKTRONICKÉ PENĚŽENKY APOD.)
Potvrzení pro právní jistotu, že evidenci tržeb i po nálezu Ústavního soudu nadále podléhají platby pomocí
elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých
dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit .
Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna
a)

v hotovosti,

b)

prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách

využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo
k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb,
c)

šekem,

d)

směnkou,

e)

v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo

f)

započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).
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NOVELA ZoET - REAKCE NA NÁLEZ ÚS
__

DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
Navrácení povinnosti uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo v těch případech, kdy jeho uvedení není
v rozporu s ochranou osobních údajů, tj. v případě, že není tvořeno rodným číslem – již od 1.11.2019

__

ROZŠÍŘENÍ VÝJIMEK:
Telekomunikační služby (ve formě platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné
prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby)
Hazardní hry
Obchodní letecká doprava

Nevidomí – převzato z nařízení
Sociální služby
Předvánoční prodej kaprů
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NOVELA ZOET - ZMĚNY V DŮSLEDKU APLIKAČNÍ
PRAXE
__

NEPŘÍMÉ ZASTOUPENÍ
Zpřesnění povinnosti zastoupeného evidovat hotovostní platbu přijatou od zástupce

__

POVĚŘENÍ
Zpřesnění rozsahu odpovědnosti pověřeného a pověřujícího
Za porušení povinnosti evidovat tržby odpovídají oba
Za plnění ostatních povinností pověřený, mohou se odchýlit

__

OMEZENÍ PŮSOBNOSTI ZÁKONA
Omezení územní působnost zákona o evidenci tržeb na území České republiky

__

LEGISLATIVNĚ-TECHNICKÉ ÚPRAVY
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NOVELA ZOET - ZVLÁŠTNÍ REŽIM
__

PODSTATA
Nejde o výjimku z evidence tržeb, ale o zvláštní režim s využitím papírových účtenek
Na rozdíl od online evidence podnikatel nepotřebuje pokladnu ani internetové připojení
Minimální náklady na straně podnikatele; (bloky účtenek dostane od správce daně)
Směřuje na subjekty s minimem hotovostních tržeb
Nelze využít v případě pověření a nepřímého zastoupení

__

PODMÍNKY PRO EVIDENCI VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU
Poplatník daně z příjmů fyzických osob nebo poskytovatel zdravotních služeb
Neplátce DPH
Má nejvýše 2 zaměstnance (v době jejich překážek v práci nebo dovolené mohou být nahrazováni jiným

zaměstnancem)
Výše příjmů z evidovaných tržeb (tj. v hotovosti a dalšími způsoby vyjmenovanými v ZoET) za 4 bezprostředně
předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů v následujících 12
bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000Kč.
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NOVELA ZOET - ZVLÁŠTNÍ REŽIM
__

POVOLENÍ EVIDENCE VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU
Vydává správce daně na žádost poplatníka, rozhodne do 30 dnů od podání žádosti

__

ZRUŠENÍ POVOLENÍ
Pominuly podmínky pro jeho vydání
Poplatník závažným způsobem poruší evidenční povinnost
Na žádost poplatníka

__

ZÁNIK POVOLENÍ
Online zaevidováním
Zrušení účinné 30 dnů po právní moci – poplatník má 30 dnů na přípravu na evidenci v běžném režimu
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NOVELA ZOET - ZVLÁŠTNÍ REŽIM
__

VYSTAVENÍ ÚČTENKY
Nejpozději při uskutečnění evidované tržby (stejné jako v běžném režimu)
Povinnost použít účtenku z bloku účtenek

__

ARCHIVACE STEJNOPISŮ VYSTAVENÝCH ÚČTENEK
Povinnost archivovat do konce lhůty pro stanovení daně z příjmů za dané období
Nesplnění povinnosti - nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a DŘ (pokuta až 500 000 Kč)

__

OZNÁMENÍ O TRŽBÁCH EVIDOVANÝCH VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU
Poplatník zasílá správci daně do 20 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí
Nesplnění povinnosti - nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a DŘ (pokuta až 500 000 Kč)
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NOVELA ZOET - ZVLÁŠTNÍ REŽIM
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ZMĚNY DPH
__

ZAVEDENÍ DRUHÉ SNÍŽENÉ SAZBY (10 %) PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Vodné a stočné
Stravovací služby (s výjimkou osvobozených stravovacích služeb a podávání tabákových a alkoholických nápojů; to
neplatí pro točené pivo)
Úklid v domácnosti a péči o děti a staré a postižené občany
Opravy obuvi, kožených výrobků, textilních výrobků, oděvů a jízdních kol
Kadeřnické a holičské služby

__

ROZŠÍŘENÍ OKRUHU ZBOŽÍ SPADAJÍCÍHO DO DRUHÉ SNÍŽENÉ SAZBY (10 %) PRO PRODEJ
ZBOŽÍ, A TO O PITNOU VODU DODÁVANOU VODOVODEM PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

__

LEGISLATIVNĚ TECHNICKÉ ÚPRAVY A ZPŘESNĚNÍ V PŘÍLOHÁCH OBSAHUJÍCÍCH ZBOŽÍ
A SLUŽBY VE SNÍŽENÝCH SAZBÁCH DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY
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ÚČINNOST NOVELY ZOET - MODEL 0+3+3
__

ÚČINNOST ZÁKONA – 1. 11.2019 (1. dnem 1. kalendářního měsíce po dni vyhlášení)
Zavedení nových výjimek a drobné změny, např. vyloučení povinnosti evidovat mimo území ČR, upřesnění
povinností při nepřímém zastoupení či povinnost uvádět DIČ na účtence v případech, kdy je tvořeno
bezvýznamovým identifikátorem

__

3 MĚSÍCE PO ÚČINNOSTI ZÁKONA 1. 2. 2020 (1. dnem 4. kalendářního měsíce po dni vyhlášení)
Proces povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu – podání žádosti, její vyřízení správcem daně a předání
bloků účtenek poplatníkovi
Přechodné ustanovení, že žádosti o povolení zvláštního režimu podané před nabytím účinnosti zvláštního režimu
budou zohledněny (tj. je možno je podávat již v mezidobí mezi účinností zákona a účinností zvláštního režimu)

__

6 MĚSÍCŮ PO ÚČINNOSTI ZÁKONA 1.5.2020 (1. dnem 7. kalendářního měsíce po dni vyhlášení)
Náběh 3. a 4. fáze
Přeřazení vybraného zboží a služeb do druhé snížení sazby DPH
Účinnost zvláštního režimu
Přechodné ustanovení pro rozhodnutí, která by nabyla v souladu s § 11a účinnosti před 7. měsícem po účinnosti
zákona - budou účinná až od 1. dne 7. kalendářního měsíce po dni vyhlášení, tj. faktická účinnost zvláštního režimu

bude pro všechny fáze stejná
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