Elektronická
evidence
tržeb
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Vážené dámy, vážení pánové,
v květnu roku 2020 bude v naší zemi konečně dotažena
nejdůležitější reforma v naší novodobé historii, alespoň co se
podnikatelského prostředí týče. Elektronická evidence tržeb
je převratný systém, který má jeden hlavní cíl: narovnat
podnikatelské prostředí v České republice. Zajišťuje, aby ti,
kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým
živnostníkům a podnikatelům. Vedlejším, ale neméně
důležitým efektem je lepší výběr daní. Proto již některá
z forem evidence hotovostních tržeb funguje v bezmála
dvacítce evropských zemí.
Díky tomu, že elektronická evidence tržeb již ve velké části naší ekonomiky úspěšně funguje,
není potřeba se obávat žádných překvapení. Dobré informace od zdroje ale určitě přijdou vhod.
Právě proto se Vám do rukou dostává tato informační brožura Ministerstva ﬁnancí, kde
naleznete ty nejdůležitější informace a také důležitá telefonní čísla a internetové stránky,
kde se v případě potřeby dozvíte více podrobností.
Užitečné listování přeje
Alena Schillerová
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Proč evidence tržeb?
Hlavním cílem elektronické evidence tržeb je narovnání
podnikatelského prostředí. Má zajistit, aby ti, kteří neplatí daně,
neměli výhodu oproti poctivým
podnikatelům. A právě proto bylo
DALŠÍ PŘÍNOSY EET:
EET od počátku zamýšleno jako
plošné opatření pro hotovostní
tržby napříč ekonomikou.
Snižovat sazby DPH a zvyšovat tím
podnikatelům čistou marži
můžeme díky neméně důležitému
efektu elektronické evidence tržeb,
a tím je efektivnější výběr daní.
Za tři roky fungování přineslo EET
do státní kasy o 33 miliard korun
více. Sázka na férový výběr daní se
tedy vyplácí.

nižší DPH na služby, stravování nebo
vodné a stočné,
výrazně méně kontrol pro poctivé
podnikatele,
méně černých výplat na ruku ->
nárok na odstupné, vyšší důchod,
přístup k hypotéce,
sleva na dani až 5 000 Kč
pro nejmenší živnostníky,
férové podnikatelské prostředí
a fungující stát.

Časté mýty o EET

“EET přináší
podnikatelům
zvýšenou
byrokratickou
zátěž!”

“EET zvyšuje
daňovou
povinnost a vede
ke zdražování
zboží a služeb!”

Běžné fungování je
plně automatizované
díky chytrému
software
v pokladním zařízení.
Případné počáteční
starosti plně
vynahradí výhody
EET.

Žádné zvyšování
daní, pouze férový
výběr těch
stávajících. A navíc,
díky poklesu DPH
podnikatelé ušetří.

Kdo eviduje?
Tržby eviduje každý podnikatel (fyzická
i právnická osoba), který přijímá platby
v hotovosti, směnkou, šekem, nebo jiným
obdobným způsobem. Závěrečné rozšíření
elektronické evidence tržeb se bude
od 1. května 2020 týkat podnikatelů
provozujících živnost v oblastech, které
dosud evidenci nepodléhají, jako jsou
doprava, zemědělství či řemeslná a výrobní
činnost.
Evidence tržeb je od začátku koncipována
jako plošné opatření, výjimek je proto
naprosté minimum. Jedná se výhradně
o oblasti, kde by EET znemožňovalo plynulý
a hospodárný výkon podnikání, případně
tam, kde není z důvodu již fungujících
kontrolních mechanismů potřeba.

Jaké platby je třeba evidovat?
Elektronické evidenci tržeb podléhají
všechny platby v hotovosti včetně plateb
šeky, směnkami, dárkovými kartami,
poukázkami či stravenkami a jiným
obdobným způsobem. Naopak, evidenci
tržeb nepodléhají platby převodem z účtu
na účet, platební kartou, inkasem,
složenkou či vkladem hotovosti na účet.

POZOR!
Při poskytnutí zboží či služeb na fakturu platí jednoduché
pravidlo. Nezáleží na tom, jaká forma platby je uvedena
na faktuře, důležité je, jakým způsobem byla tato platba
fakticky provedena. Pokud došlo k hotovostní úhradě,
musí být tato platba zaslána do evidence tržeb.

Jak se na EET připravit?
Pokud pro Vás nově platí povinnost evidovat tržby, je třeba učinit následující kroky, abyste
mohli od 1. května 2020 bez problémů evidovat:

1.
Pořiďte si vhodné technické vybavení
Někdo si vystačí s aplikací ve svém
mobilním telefonu či tabletu propojeném
přes bluetooth s malou přenosnou
tiskárnou, jiný raději využije stolní počítač,
notebook či specializované pokladní EET
zařízení. Velikost, podoba ani cena
zařízení, pro které se rozhodnete, nehrají
roli. Jediné, co musí Vaše zařízení
splňovat, je schopnost komunikace se
servery Finanční správy a vystavení
účtenky zákazníkovi.

“Ale pořízení nové pokladny
mě bude stát spoustu
peněz!”
Není to pravda. Finančně
nenáročných možností
je nespočet, od upravení
stávajícího pokladního zařízení,
přes pronájem až po stažení
bezplatné aplikace.
Nezapomeňte také, že jako
fyzická osoba si můžete
uplatnit jednorázovou slevu
na dani až 5 000 Kč.

2.
Požádejte
o autentizační údaje
Než začnete evidovat
tržby, je třeba požádat
Finanční správu
o autentizační údaje,
které Vám umožní
přihlásit se do aplikace
Elektronická evidence
tržeb.
O autentizační údaje
můžete požádat
osobně na kterémkoliv
ﬁnančním úřadě
nebo elektronicky
na Daňovém portálu
pomocí přihlašovacích
údajů do Vaší datové
schránky.

3.
Zaregistrujte
provozovnu
a nainstalujte
certiﬁkát
Po přihlášení
do aplikace EET
přístupné přes Daňový
portál zaevidujte své
provozovny
a vygenerujte si
certiﬁkát, který poté
nainstalujete do svého
pokladního zařízení.
Certiﬁkátem se budou
automaticky
podepisovat zprávy
zasílané z Vašeho
pokladního zařízení do
systému EET.

4.
Nezapomeňte na informační
povinnost
Ta znamená viditelné umístění
čitelné informace o tom, jakým
způsobem evidujete tržby, v místě
příjmu evidovaných tržeb. Poté již
můžete tržby v klidu evidovat.

CERTIFIKÁT EET JE ZDARMA
A PLATNÝ VŽDY NA TŘI ROKY
Záleží jen na Vás, zda použijete
jeden certiﬁkát pro všechna svá
pokladní zařízení, nebo zvolíte
pro každé zařízení certiﬁkát
vlastní. Platnost certiﬁkátu je tři
roky, poté je nutné jej vyměnit.
Jeho pořízení je zcela zdarma.

Režimy evidence tržeb
1.
Běžný online režim
Nejčastěji podnikatel eviduje
hotovostní tržby v rámci běžného
režimu online. Pokladna zašle
datovou zprávou údaje do systému
Finanční správy. Systém vygeneruje
unikátní kód (FIK) a zašle jej zpět
do pokladního zařízení. Podnikatel
následně vystaví účtenku a předá ji
zákazníkovi. Pokud zákazník dal
předem souhlas k tomu, aby byla
účtenka vystavena v elektronické
podobě (např. e-mailem), lze tuto
formu účtenky použít místo její
tištěné podoby.

2.
Zjednodušený oﬄine režim
Pokud nemáte potřebný přístup k internetu, například
podnikáte v místě mimo internetový signál, je pro Vás řešením
zjednodušený
režim. Evidování
tržeb je
v tomto případě
stejné jako
u běžného režimu,
pouze se údaje
o tržbě neodesílají
v reálném čase
online, ale
nejpozději do 5 dnů
od uskutečnění
tržby. Zákazník
nicméně dostává v okamžiku přijetí tržby účtenku, a to pouze
s podpisovým kódem poplatníka (PKP) bez ﬁskálního
identiﬁkačního kódu (FIK).

“Bez připojení
k internetu
nemůžu
pokračovat
v podnikání!”
Podle průzkumu
AMSP ČR používá
internet pro své
podnikání více než
90 % podnikatelů.
Pokrytí ČR je
plošné. Pokud přeci
jen signál nemáte,
požádejte si
na Finanční správě
o zjednodušený
režim. Rozhodnutí
obdržíte do 15 dnů
od podání žádosti.

3.
Zvláštní papírový režim
Novinkou od 1. května 2020 je zvláštní
papírový režim určený pro ty nejmenší
podnikatele. Ve zvláštním režimu
nemusíte disponovat pokladním
zařízením, tiskárnou ani stálým
připojením k internetu.

PRO EVIDENCI VE
ZVLÁŠTNÍM PAPÍROVÉM
REŽIMU JE TŘEBA SPLŇOVAT
TŘI ZÁKONNÉ PODMÍNKY:
nejste plátcem DPH,
nemáte více než dva
zaměstnance,
výše příjmů z evidovaných
tržeb nepřesahuje za čtyři
předcházející kalendářní
čtvrtletí a ve dvanácti
bezprostředně
následujících
kalendářních měsících
600 tisíc korun.

Evidence tržeb ve zvláštním režimu
probíhá tak, že podnikatel při přijetí
tržby vystaví zákazníkovi účtenku
s nejnižším pořadovým číslem z bloku
účtenek, které obdrží od ﬁnančního
úřadu. Stejnopis vystavené účtenky si
podnikatel uchová do uplynutí lhůty
pro stanovení daně z příjmů. Za každé
kalendářní čtvrtletí, ve kterém se
uskutečnila evidovaná tržba, podá podnikatel správci daně oznámení
o tržbách, a to do 20. dne následujícího měsíce.

POZOR, MOŽNOST EVIDOVAT VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU
NEVZNIKÁ AUTOMATICKY!
Již od 1. února 2020 je možné podat žádost o povolení pro
evidování tržeb ve zvláštním režimu, ve které doložíte splnění
zákonných podmínek. Finanční úřad má na rozhodnutí 30 dnů.

Údaje na účtence
TIP:
Aby účtenka splňovala náležitosti zákona
o evidenci tržeb, musí obsahovat
následující údaje. Informace o jednotlivých
položkách nákupu podnikatel pro účely
evidence tržeb neuvádí.

1.
Běžný a zjednodušený režim:
DIČ (není-li tvořeno rodným číslem),
ID provozovny a pokladního místa,
pořadové číslo účtenky,
BKP (kód generovaný pokladnou),
FIK (není-li, uvede se PKP),
datum a čas transakce,
celková částka tržby v korunách,
režim EET (běžný/zjednodušený).

Pro splnění
povinností
stanovených
jinými právními
předpisy lze
na účtence
uvádět např. údaj
o DPH, popř.
označení zboží
či služby
a identiﬁkační
údaje
prodávajícího tak,
jak požaduje
zákon o ochraně
spotřebitele nebo
živnostenský
zákon.

2.
Zvláštní režim (účtenka z bloku
účtenek) musí obsahovat:
datum a čas transakce,
celkovou částku tržby
v korunách,
číslo provozovny (v případě,
že má podnikatel více než
jednu provozovnu),
DIČ (není-li tvořeno rodným
číslem).
Nepovinnými položkami jsou druh
zboží či služby, další údaje
a identiﬁkační údaje prodávajícího
(jméno a příjmení nebo obchodní
ﬁrma a IČO). Tyto nepovinné údaje
lze uvádět například v případě, že
účtenka slouží zároveň jako doklad o zakoupení
výrobku nebo poskytnutí služby.

Tržby nepodléhající evidenci
platební kartou, převodem na účet, složením hotovosti na účet a inkasem,
z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímé souvislosti,
z pracovněprávního nebo obdobného vztahu,
ze stravování a ubytování studentům poskytovaného školským zařízením,
z jízdného nebo související platby v hromadné dopravě,
z osobní železniční přepravy,
z drobné vedlejší veřejně prospěšné podnikatelské činnosti,
z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,
z provozování veřejných toalet,
příspěvkových organizací,
z telekomunikačních služen poskytovaných uplatněním předplacené karty,
z hazardních her,
z obchodní letecké dopravy,
nevidomých poplatníků,
z předvánočního prodeje ryb v období 18. – 24. prosince,
z provozování sociálních služeb.

Co když něco selže?
Elektronická evidence tržeb je připravena na všechny běžné komplikace, ke kterým může
v rámci podnikatelské činnosti dojít.
Porucha pokladního zařízení

Výpadek internetového připojení

V případě poruchy pokladního zařízení je
logické, že není možné tržby řádně
evidovat. Pokud prokážete, že jste situaci
záměrně nezavinili a podnikáte kroky,
abyste tržby zase co nejdříve evidovali,
nikdo vás samozřejmě pokutovat
nebude. Tržby realizované v mezidobí
zaevidujete dodatečně po zprovoznění
pokladního zařízení. A pokud jste mezitím
uskutečnili opravdu velké množství tržeb,
můžete tak učinit i jednou sumární
částkou.

Výpadek internetu ani nepoznáte.
Na každém pokladním zařízení je možné
nastavit tzv. mezní dobu odezvy
(minimálně 2 sekundy). To je čas, po který
pokladna čeká na odezvu v podobě
odeslání unikátního kódu od Finanční
správy. Pokud se nepodaří spojení v tomto
čase navázat, pokladní zařízení vytiskne
účtenku bez kódu FIK. Ten je nahrazen
kódem PKP a po obnovení spojení
(nejpozději do 48 hodin) pokladna tržbu
automaticky zaeviduje.

Kdo mi poradí?
Informace online

Telefonní linka

Internetové stránky
www.etrzby.cz k elektronické
evidenci tržeb byly spuštěny
již před jejím zavedením.
Naleznete zde základní
informace pro všechny
zapojené subjekty, odpovědi
na časté ale i velmi speciﬁcké
dotazy nebo termíny konání
informačních seminářů,
konferencí a veletrhů. Vždy
aktuální přehled najdete
v sekci Akce.

Pokud jste na internetových
stránkách nenašli přesně to,
co hledáte, můžete využít
kontaktní formulář umístěný
na webu etržby.cz nebo se
zeptat přímo na infolince
225 092 392.
Místní ﬁnanční úřady
Obrátit se samozřejmě můžete
také na příslušné ﬁnanční
úřady, které jsou kontaktním
místem pro praktické
záležitosti evidence tržeb.
Žádat zde můžete také
o autentizační údaje, výjimky
či závazná posouzení.
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