02 / 2017
Vážení klienti,
v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme základní pojmy a pravidla týkající se elektronické
evidence tržeb. EET jsme již věnovali Občasník č. 02 / 2016, pokud byste nějaké informace z něj potřebovali,
naleznete ho na našich webových stránkách.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V ZÁKLADNÍCH POJMECH OD 1. 3. 2017
Způsob fungování on-line evidence tržeb
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
FIK).
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.

Fázování vstupu do evidence
1. fáze – stravovací a ubytovací služby - začátek evidence již
proběhl od 1.12.2016
2. fáze – maloobchod a velkoobchod - začátek evidence
od 1.3.2017
- jde o tržby z prodeje zboží (nákup a prodej zboží bez dalšího
zpracování), může zahrnovat operace obvykle spojené
s prodejem (např. sestavení zboží, míchání, plnění do obalů,
štítkování…)
- nepatří sem prodej vlastních výrobků nebo výpěstků.
Tržby z minoritní (doplňkové) činnosti je možné začít
evidovat až s tržbami z hlavní činnosti dané provozovny.
Například kadeřnice prodávající vlasové přípravky, stánek
s občerstvením prodávající balenou vodu, pivovar prodává
v podnikové prodejně čepice s logem, lékař prodávající zubní
kartáčky atd.

Informační servis pro podnikatele
- informační web www.etrzby.cz - detailní a aktuální informace
k evidenci tržeb
- telefonní infolinka - funguje v pracovní dny 9-17 hodin - číslo
225 092 392

Podmínkou je, že platby za tyto minoritní činnosti nepřekročí
v dané provozovně 175 tisíc Kč za rok (a tvoří méně než
polovinu všech plateb dané provozovny) – vychází se
z předchozího kalendářního roku 2016.

Text informačního oznámení
Podnikatel je povinen umístit ve všech místech, kde jsou
přijímány tržby nebo nabízeny výrobky/služby (e-shop)
informační oznámení, o tom, že má podnikatel povinnost
evidovat tržby a vystavovat účtenky. Zákonem předepsán
pouze text, nikoliv forma, informační oznámení musí být pro
zákazníka dostatečně viditelné a čitelné.

3. fáze – ostatní činnosti (s výjimkou 4. fáze) - začátek
evidence od 1.3.2018
Všechny druhy podnikání, které nejsou zařazeny ve fázích 1, 2
a 4.

Při běžném režimu
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou
tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin.“

4. fáze – vybraná řemesla a osobní služby - začátek evidence
od 1.6.2018
Například specializované stavební činnosti (elektrikáři, malíři,
pokrývači), výroba oděvů, kadeřnictví, masáže, tetovací salóny
apod.

Při zjednodušeném režimu
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve
zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou
tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

Závazné posouzení zda činnost podléhá EET od
1.3.2017
Je možné požádat o oficiální vyjádření finančního úřadu, zda a
kdy bude příslušná tržba podléhat evidenci. Žádost o závazné
posouzení se podává u místně příslušného správce daně,
žádost podléhá správnímu poplatku 1000 Kč.

Našim klientům doporučujeme využít aplikaci PREMIER AIR internetové a mobilní řešení pro fakturaci i pokladní
prodej s EET. Aplikace je zdarma a komunikuje se SW Premier, který používáme pro vedení účetnictví klientů.
V případě Vašeho zájmu o tuto službu Vám rádi pomůžeme s nastavením SW.
(c) 2017 TaxVision s.r.o., Prvního pluku 17/320, 186 00 Praha 8 - Karlín, Tel.: 222 311 280, Fax: 222 311 420, E-mail: info@taxvision.cz

Informační občasníky naleznete také na www.taxvision.cz.
1

