„NEZÁVAZNÝ VZOR“
Příklad č. 1: Košíkářka
Paní Košíkářová si podala žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu evidence
tržeb. Je v důchodu, není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá žádné zaměstnance.
Zabývá se výrobou a prodejem proutěných košíků, které prodává pouze v letní sezóně
ve stánku na náměstí. Její příjmy z evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející
kalendářní čtvrtletí činily 100 000 Kč, předpokládané příjmy z evidovaných tržeb
ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících odhaduje na 105 000 Kč.
K prokázání příjmů v minulém období odkázala paní Košíkářová na své daňové přiznání za
příslušné zdaňovací období, neboť příjmy z prodeje košíků jsou jejími jedinými příjmy
z podnikání a veškeré tržby přijímá v hotovosti. K příjmům budoucím provedla žadatelka
kvalifikovaný odhad přímo v žádosti. Taktéž údaje o provozovnách byly prostřednictvím
žádosti oznámeny. Současně provedla paní Košíkářová v žádosti i odhad počtu bloků
vycházející z minulých a předpokládaných příjmů a počtu očekávaných tržeb.
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„NEZÁVAZNÝ VZOR“
Finančnímu úřadu pro: Pardubický kraj
Územnímu pracovišti v, ve, pro: Žamberku
Daňové identifikační číslo: CZ400000000
Identifikační číslo osoby: 80000000

Jméno, příjmení, titul / Název právnické osoby: Anna Košíkářová
Adresa místa trvalého pobytu / Adresa sídla: Pardubická 1, Žamberk
Tel.: 465 000 000
E-mail: -----------

ŽÁDOST O POVOLENÍ PRO EVIDOVÁNÍ TRŽEB VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU
PODLE § 11a ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB
(zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů)

Žádám o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu evidence tržeb dle § 11a zákona
o evidenci tržeb. Současně uvádím skutečnosti rozhodné pro posouzení naplnění podmínek
pro vydání rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu, tedy že:
(označte křížkem odpovídající variantu)

X

Jsem poplatník daně z příjmů fyzických osob (§ 11a odst. 1) a nejsem tuzemským plátcem daně
z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty (§ 11a odst. 1 písm. a).
Jsem poplatník daně z příjmů právnických osob, který je poskytovatelem zdravotních služeb
hrazených z veřejného zdravotního pojištění (§ 11a odst. 1) a nejsem tuzemským plátcem daně
z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty (§ 11a odst. 1 písm. a).

Prohlašuji, že ke dni podání žádosti splňuji podmínky pro povolení evidence tržeb ve zvláštním
režimu podle § 11a odst. 1 písm. b) a c) zákona o evidenci tržeb:
Podmínka
Počet zaměstnanců (§ 11a odst. 1 písm. b)

Číselné vyjádření

0

(zahrnují se zaměstnanci v pracovním poměru, a to i na základě dohody o provedení práce
(DPP) či dohody o pracovní činnosti (DPČ); limit 2 zaměstnanců lze překročit v případě, že je
některý ze zaměstnanců nahrazen dalším zaměstnancem z důvodů čerpání dovolené
či překážek na straně zaměstnance; do žádosti se uvádí pouze počet zaměstnanců, kteří
v danou dobu pro žadatele práci fakticky vykonávají (nikoli tedy zaměstnanci toho času
nahrazení z důvodu čerpání dovolené či překážek na straně zaměstnance)

Výše příjmů z evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející
kalendářní čtvrtletí (§ 11a odst. 1 písm. c)

100 000 Kč

(uvedená částka nesmí přesahovat 600 000 Kč)

Předpokládaná výše příjmů z evidovaných tržeb ve 12 bezprostředně
následujících kalendářních měsících (§ 11a odst. 1 písm. c)

105 000 Kč

(uvedená částka nesmí přesahovat 600 000 Kč)
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„NEZÁVAZNÝ VZOR“
K prokázání naplnění těchto podmínek v souladu s § 11a odst. 2 písm. a) zákona o evidenci tržeb
předkládám listiny přiložené v příloze k žádosti o povolení
(Skutečnosti prokazující počet zaměstnanců lze doložit např. podklady či výpisy ze mzdové agendy, podklady
osvědčujícími počet zaměstnanců pro účely veřejného pojištění, apod. Nemá-li poplatník zaměstnance, tuto skutečnost
nedokládá. Skutečnosti prokazující výši příjmů pro předchozí období lze doložit jakýmkoliv průkazným záznamem
o příjmech (např. evidence hotovostních příjmů dle § 97 daňového řádu, výpisy či sestavy z daňové evidence nebo
účetnictví) nebo dalšími dokumenty, při jejichž zpracování bylo z těchto údajů čerpáno a jsou způsobilé podat správci
daně věrný obraz o výši příjmů poplatníka, na základě kterého je možné učinit závěr o splnění limitu výše evidovaných
tržeb pro dané období. K prokázání výše předpokládaných příjmů postačí kvalifikovaný odhad poplatníka (stejně bude
postupovat též poplatník, který podnikání zahajuje, u nějž je splnění limitu za předcházející období z povahy věci splněno).
Poplatník vychází zejména ze svého podnikatelského záměru, předběžných kalkulací příjmů na následující období
s přihlédnutím k významnějším změnám ve způsobu podnikání, které by mohly mít výraznější dopad na výši příjmů
poplatníka. V případě kvalifikovaného odhadu, nemá-li poplatník tento k dispozici v písemné podobě, lze skutečnosti
prokázat jiným způsobem, např. uvedením kvalifikovaného odhadu v žádosti o povolení evidence tržeb ve zvláštním
režimu.)

Přílohy k žádosti o povolení

X

Počet listů
příloh

uvádím další skutečnosti prokazující splnění podmínek pro povolení
(v případě potřeby zde uveďte další skutečnosti, které prokazují splnění podmínek pro povolení pro evidování tržeb
ve zvláštním režimu, např. lze použít pro kvalifikovaný odhad, není-li přikládán k žádosti v příloze)

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 jsem podala, příjmy které jsou
zde uvedené, jsou mé veškeré příjmy z podnikání. Jsem v důchodu a košíky prodávám pouze
za hotové.
Tento způsob prokazování bude možné použít pouze do uplynutí prvního čtvrtletí daného
roku. To proto, že se posuzují příjmy z evidovaných tržeb za 4 bezprostředně předcházející
kalendářní čtvrtletí a toto období je „klouzavé“, tj. stále se posunuje (bude-li žádost podána
např. 2. dubna 2020 posune se období, za které jsou posuzovány příjmy na 2. – 4. čtvrtletí
roku 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020, tzn., že DaP za rok 2019 je již plně nepokrývá).

Kvalifikovaný odhad budoucích příjmů:
Prodávám ve stánku na náměstí od května do září (otevírací doba od 9 do 16 hod., jen ve
všední dny)
v průměru 5 zákazníků denně
průměrná tržba 200 Kč
5 x 200 = 1 000 Kč/den
251 pracovních dní v roce 2020, tj. 1 000 x 251 = 251 000 Kč – rok
Prodávám 5 měsíců, tj. 251 000 / 12 = 20 917/měs. x 5 = 104 583 Kč

Budoucí příjmy odhaduji na 104 583 Kč.
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ÚDAJE O PROVOZOVNÁCH
(níže uveďte údaje o provozovně/provozovnách, v nichž budete přijímat tržby evidované ve zvláštním režimu; dle aktuální situace
zaškrtněte jednu z níže uvedených variant způsobů oznámení těchto provozoven, případně obě, nastala-li jejich kombinace, tj.
např. situace, kdy jste některou z provozoven v minulosti nahlásili elektronicky pro účely evidence v běžném režimu a další
provozovnu, ve které jste dosud tržby nepřijímali, budete nahlašovat prostřednictvím této žádosti)

Evidenci tržeb ve zvláštním režimu budu provádět v provozovně/provozovnách, které jsem již
dříve oznámil/a správci daně prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb.
(tyto provozovny identifikujte uvedením čísla provozovny/provozoven přiděleného správcem daně prostřednictvím
aplikace Elektronická evidence tržeb – jedná se zpravidla o dvouciferné číslo)

X Evidenci tržeb ve zvláštním režimu budu provádět v provozovně/provozovnách, které jsem dosud
správci daně neoznámil/a, a níže uvádím v souladu s § 11a odst. 2 písm. b) údaje o těchto
provozovnách

Typ provozovny
Lokalizační údaj

stálá

X

mobilní

virtuální

Stánek na Masarykově náměstí, Žamberk

(u stálé provozovny uveďte adresu -ulice, č.p. / č.o., obec, PSČ,
u mobilní provozovny uveďte slovní popis lokalizace, např. registrační značku nebo jinou textovou jednoznačnou identifikaci,
u virtuální provozovny uveďte URL adresu nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí, např. e-mail, telefon)

Převažující činnost

Výroba a prodej proutěných košíků

(uveďte stručný popis převažující činnosti v provozovně – např. kadeřnické služby, instalatérské práce, poradenství)

Další údaje
(např. název, stav - od kdy
bude provozovna aktivní)
Použijte pouze v případě existence dalších dosud nenahlášených provozoven

Typ provozovny

stálá

mobilní

virtuální

Lokalizační údaj
Převažující činnost
Další údaje

Použijte pouze v případě existence dalších dosud nenahlášených provozoven

Typ provozovny

stálá

mobilní

virtuální

Lokalizační údaj
Převažující činnost
Další údaje
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ODHAD POČTU BLOKŮ ÚČTENEK
(tuto část je vhodné vyplnit pro účely urychlení procesu přidělení bloků účtenek správcem daně; odhad potřebného počtu bloků
účtenek učiňte pro období 12 kalendářních měsíců bezprostředně následujících po podání žádosti, a to pro každou provozovnu
zvlášť; 1 blok účtenek obsahuje 100 účtenek k vystavení, tj. lze jej využít pro 100 uskutečněných tržeb)

Identifikace provozovny
(název, adresa, registrační značka, URL adresa apod.; v případě provozovny nahlášené
prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb uveďte číslo provozovny přidělené správcem
daně)

Odhad počtu
bloků účtenek
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Stánek na Masarykově náměstí, Žamberk

Další související skutečnosti či přílohy
(vyplňuje se pouze v případě nutnosti uvedení ostatních skutečností, např. postupu odhadu počtu bloků; lze využít
i pro identifikaci a uvedení odhadu počtu bloků pro případnou další provozovnu)

Odhad počtu bloků:
5 tržeb za den x 251 pracovních dní = 1 255 účtenek/rok
Prodej probíhá 5 měsíců v roce: 1 255 / 12 = 105 x 5 = 525 účtenek
525 / 100 = 5,25
Potřebuji 6 bloků účtenek.

Datum

Podpis
(podpis žadatele / osoby oprávněné
k podpisu, např. zástupce na základě plné moci)

27. 2. 2020

Košíkářová
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