Elektronická evidence tržeb
Kdo má povinnost evidovat tržby
Podnikatelé se budou v prvních dvou fázích zapojovat postupně takto:
1. fáze – od 1. prosince 2016
• Ubytovací služby
Většinou krátkodobé ubytování, hotely, motely, hostely, botely, apartmány,
kempy, penziony, tábořiště, ubytovny apod.
• Stravovací služby
Nabízená jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, restaurace,
hospody, kavárny, kantýny, jídelny, bary, pivnice, čajovny apod.
2. fáze – od 1. března 2017
• Maloobchod a velkoobchod
Velkoobchod zahrnující nákup a další prodej nového nebo použitého
zboží (bez transformace) na vlastní účet; zprostředkování velkoobchodu
a velkoobchodu v zastoupení (komisionářský obchod).
Maloobchod zahrnující nákup a další prodej (bez transformace) nového
a použitého zboží prostřednictvím prodejen, stánků, zásilkových domů,
podomních a pouličních prodavačů, spotřebních družstev apod.
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Základní kroky podnikatelů před zahájením evidence tržeb
1. Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby
Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“, tj.
platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která
zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb
naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo
inkasem.
2. Ověřím si, odkdy budu evidovat
Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve 4 fázích. Podnikatel vyhodnotí,
z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí jednotlivé činnosti do příslušných fází
podle klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele
zahájit evidenci tržeb.
3. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu“
Zákon umožňuje evidovat některé tržby ve zjednodušeném režimu off-line
(na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně), tj. zasílat
údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění
(přijetí) evidované tržby. Nicméně povinnost vystavit účtenku má podnikatel
i v tomto režimu, a to nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby.
Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě
uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení.
4. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci
K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit
zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní
zařízení, ale i např. starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený
s tiskárnou). Zařízení musí být technicky schopno odesílat prostřednictvím
internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy
a vystavit účtenku zákazníkovi.
5. Zařídím si přístup do aplikace EET a získám certifikát
Před zahájením evidence tržeb podnikatel požádá Finanční správu
o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na portál správce daně.
Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a požádá
o vydání certifikátu, který si poté nainstaluje do svého pokladního zařízení.
Funkčnost pokladních zařízení podnikatelů bude možné otestovat v pilotním
režimu od listopadu 2016.
… a mohu začít evidovat.

