M AGAZÍN
EVIDENCE TRŽEB
V PRAXI
Blíží se druhá vlna zavádění povinnosti evidovat
hotovostní tržby on-line. Letos v březnu se tato
povinnost začne týkat velkoobchodu a maloobchodu.
My vám nabízíme nejdůležitější základní informace.

O

sobou povinnou evidovat
tržby je každý podnikatel, který přijímá platby
v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným
způsobem. Podstatou systému je to,
že každá platba je evidována okamžitě.
Podnikatel nejprve (prostřednictvím
internetu) pošle zprávu o transakci finanční správě a obdrží potvrzení o přijetí zprávy a unikátní kód. Pak vystaví
účtenku s kódem a předá ji zákazníkovi. Platba je evidována v systému,
do něhož lze nahlížet prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Zákazník si pomocí kódu z účtenky
může ověřit, zda je jeho platba evidována, a podnikatel bude mít přehled o všech tržbách evidovaných pod
jeho jménem. Podnikatel tedy musí
být v systému zaregistrován, provozovat zařízení (či aplikaci), které je
schopné se systémem komunikovat,
a mít v době přijetí platby funkční internetové připojení.

KOHO SE EET TÝKÁ
Evidence se týká jak poplatníků daně
z příjmů fyzických osob, tak poplatníků daně z příjmů právnických osob.
Z evidence jsou však vyloučeny tržby státu a územních samosprávných

celků, příspěvkových organizací, bank
a pojišťoven, investičních a penzijních společností a fondů a také tržby
z poštovních služeb, z osobní železniční přepravy a z prodeje zboží či služeb
uskutečňovaného prostřednictvím
prodejního automatu. Neevidují se ani
tržby z podnikání na základě povolení podle energetického zákona a podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Povinnost evidovat tržby zákon
zavádí postupně podle oboru činnosti
poplatníka. Obory podnikání jsou určovány podle statistické klasifikace
ekonomických činností, společné pro
celou Evropskou unii. Každý obor je
určen tzv. kódem NACE. Definice jednotlivých činností najdete na webové
stránce www.nace.cz.

KTERÉ PLATBY SE EVIDUJÍ
Elektronické evidenci tržeb podléhají
platby v hotovosti, šekem, směnkou,
platební kartou, poukázkami včetně
stravenek, žetony apod., případně
započtením kauce složené některým
z uvedených způsobů. Výjimkou jsou
například příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, jsou z hlediska
obvykle přijímaných tržeb ojedinělé
nebo podléhají dani vybírané srážkou
podle zvláštní sazby daně. Evidovány

nejsou platby převodem z účtu na účet
ani inkasem z bankovního účtu.
Evidenci nepodléhají ani příjmy
z nájmu, ani např. příjmy z příležitostného prodeje přebytků ze zahrady.
Jestliže si nejste jisti, zda vaše tržby patří mezi ty, které se musí evidovat, můžete svůj finanční úřad požádat o závazné posouzení, zda platba,
kterou přijímáte nebo budete přijímat,
evidenci podléhá. Tato žádost je však
zpoplatněna; výše správního poplatku činí 1 000 Kč.

BĚŽNÝ REŽIM EVIDENCE
(ON-LINE)
V rámci běžného režimu je poplatník povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat správci
daně (ve formě datové zprávy) údaje o tržbě a vystavit účtenku, která
obsahuje mimo jiné i kód FIK, vygenerovaný správcem daně na základě
datové zprávy.
Podnikatel může zaevidovat tržbu
a vystavit účtenku kdykoliv před uskutečněním tržby, ale nejpozději v okamžiku jejího uskutečnění. Podnikatel
může vystavit účtenku v tištěné podobě, elektronicky či jiným obdobným
způsobem, který umožňuje zákazníkovi s účtenkou disponovat.

ČTYŘI FÁZE SPOUŠTĚNÍ EET



Elektronická evidence tržeb bude probíhat v několika vlnách.
První vlna běží od loňského prosince (od 1. 12. 2016) a týká
se ubytovacích a stravovacích služeb. Jde většinou o krátkodobé
ubytování, hotely a ubytovny, kempy a tábořiště a o restaurace,
hospody a kantýny (vybavené ke konzumaci zakoupeného jídla
a pití na místě). Ve druhé fázi – od 1. března 2017 – se do systému
zapojí maloobchod a velkoobchod, ve třetí fázi – od 1. března
2018 – budou následovat ostatní činnosti (například svobodná
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povolání, doprava a zemědělství), vyjma těch, které jsou zařazeny
do poslední, čtvrté fáze. Do čtvrté fáze – od 1. června 2018 – jsou
zařazena vybraná řemesla a výrobní činnosti (např. výroba oděvů,
hraček a nábytku, opravy počítačů a výrobků pro domácnost
a kadeřnické služby). Podrobnější informace o zařazení
jednotlivých oborů podnikání do fází EET najdete na webové
stránce www.etrzby.cz/cs/odkdy-evidovat-trzby a také v zákoně
o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016).
www.ppk.cz

