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Elektronická evidence tržeb
první informace
Jak jistě ví většina z Vás, vláda zavádí počínaje prosincem 2016 zásadní
novinku, částečně vyzkoušenou v jediném státě světa, kterou nazývá
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB. Jedná se o evidenci každého obratu
kteréhokoliv podnikatele zapsaného v živnostenském rejstříku nebo v rejstřících
zvláštních povolání nebo podnikajícího bez zápisu v rejstřících (pronajímatelé
nemovitostí, zemědělci), pokud tyto obraty dosahuje na hotovosti, platebními
kartami nebo jiným způsobem (šekem, směnkou, zápočtem, započítáním kauce)
než příjmem na bankovní účet.
Počínaje 1. prosincem 2016, postupně ve čtyřech etapách, tak budou všichni
podnikatelé, fyzické i právnické osoby, on-line evidovat každý takový obrat na
Ministerstvu financí České republiky a vydávat platební doklad (stvrzenku) až
po vydání autorizačního kódu od státní správy. Zároveň pokud je plátce DPH,
bude kromě tržby evidovat a předávat i rekapitulaci DPH ke každému obratu
(včetně znovusdělení DPH u platby za faktury, která je již evidována a předána
státní správě formou kontrolního hlášení k DPH).
Zároveň státní správa podnikateli ukládá i mnoho dalších povinností. Kromě
vlastní evidence tržeb, například znovu evidovat všechny provozovny (pokud na
nich přijímá tržbu) na WWW portálu pro elektronickou evidenci tržeb, protože
každá účtenka bude obsahovat i místo vystavení, tj. provozovnu (i pokladnu),
ve které byla vydána a všechny tyto údaje chce mít stát pod kontrolou.
V tuto chvíli se ukazuje, že i technické řešení zvolené státní správou , předávání
zašifrovaných dat, použití bezpečnostních certifikátů a podobně, nelze brát jako
příliš šťastné. Nemohlo být snad zvoleno složitěji a nebude jednoduché se s tím
vyrovnat.
My jsme očekávali, že pokud státní správa něco takového bude po podnikateli
chtít, nabídne mu i možnost vést si pokladnu přímo na portálu veřejné správy.
To se nesplnilo.
Realizace elektronické evidence tržeb se začíná žádostí o vydání certifikátů
(jakousi přihláškou) k elektronické evidenci tržeb. Tuto žádost pro naše klienty
zajistíme. Předpokládáme, že pokud máme plnou moc a podáváme za klienty
přiznání k DPH i k dani z příjmů, tak podáme i tuto žádost. Pokud si klienta
podává přiznání sám, připravíme mu podání této žádosti. Podle našeho názoru se
přihlásit musí všichni, kdo má více firem, může být přihlášen jen pro jednu
firmu a soustředí platby hotovostní a podobné případy do jedné firmy.
Pokud někdo vůbec nepřijímá hotovostní tržby, může se tomu v zásadě vyhnout.
Také, když někdo přijme hotovost jednou za několik let, a takovému
podnikateli někdo přinese peníze, je třeba ho požádat, aby je složil do banky.
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Je ale třeba říci, že pokuty jsou, jak je u této vlády zvykem, drakonické. A
postačuje, aby při následné kontrole za několik let přišel úřad na jednu platbu
hotovostní a to může mít velmi nepříjemné následky.
Podnikatel může také smluvně zajistit svoji elektronickou evidencí tržeb tak, že
někoho zmocní k tomu, aby za něj tržby evidoval. Takový příklad je třeba
prodej vstupenek na sportovní akce nebo kulturní představení, kdy typicky
budou distribuční firmy tuto evidenci vést za ty, kterým zajišťují prodej
vstupenek. Ale pověření „vést za mne elektronickou evidenci tržeb“ může mít
obecnou podobu. Mj. bude všude tam, kde se vydává jeden pokladní doklad na
více zboží a služeb od více podnikatelů (například benzinové pumpy).
I my můžeme za Vás elektronickou evidenci tržeb zajistit (Vás zastupovat),
pokud o to budete stát. Pro řadu lidí, kteří přijímají hotovostní tržby jen zcela
výjimečně, by to mohlo být dobré řešení.
Proto připravujeme pro naše klienty řešení, aby si mohli elektronickou evidenci
tržeb zajistit prostřednictvím našeho WWW serveru (www.fiskus.cz). Budete si
moci vést pokladní knihu včetně všech ostatních případů evidovaných tržeb,
vystavovat, tisknout potvrzení o přijetí tržby (pokladní doklad) i výdajové
doklady. Program zajistí potřebnou evidenci se státní správou. Původně jsme
předpokládali i vývoj programu, který by se instaloval na lokální PC připojené k
Intertnetu, ale od toho jsme ustoupili.
Předpokládáme, že podnikatelé, kteří používají pokladnu jako součást
informačního systému firmy (restaurace, hotely, prodejny zboží), budou mít
elektronickou evidenci tržeb technicky zajištěnu svým dodavatelem software.
Ověřili jsme, že ti podnikatelé, kterým vedeme účetnictví systémem
WAKINTRA budou mít možnost splnit své povinnosti tímto programem. Proto
naše řešení bude relativně jednoduché a bude vhodné pro kanceláře nebo a malé
provozovny. Budete k tomu potřebovat PC, tiskárnu A4 a připojení k Internetu.
Předpokládáme zkušební provoz začátkem roku 2017, protože v první etapě, kdy
se tomuto podřizují hotely a restaurace, drtivá většina těchto podnikatelů bude
mít vlastní řešení na bázi jejich informačního systému.
Zavádění elektronické evidence tržeb je rozděleno do čtyř etap. Přesné
vymezení, kdo spadá do které etapy je dost složité a pokud budete mít
pochybnosti, musíme to řešit individuálně. Zjednodušeně lze říci, že podnikatel
spadá do elektronické evidence jako celek. Termín počátku jeho povinné
evidence, tj. do které etapy spadá, se řídí podle hlavní činnosti, podle toho,
z čeho má největší tržby. Tedy pokud ostatní činnosti jsou málo významné
(mají malou absolutní hodnotu).
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Jednotlivé etapy:
1. Od 1. prosince 2016 - stravování v restauracích a ubytování (zároveň se
snižuje sazba za stravovací služby mimo podávání alkoholických nápojů
na 15%);
2. Od 1. března 2017 – veškerý maloobchod a velkoobchod zbožím (tj. i
výrobci, pokud prodávají ve vlastní prodejně);
3. Od 1. března 2018 – VŠE ostatní nezařazené v jiných etapách, zejména
stravování mimo provozovny (stánky), doprava, výroba, svobodná
povolání, lékaři, veterináři, výroba a služby mimo výjimky zařazené do 4.
etapy
4. Od 1. června 2018 – vybrané výrobní provozy, opravy, speciální stavební
činnosti a osobní služby
Tj ve čtvrté etapě jsou: Výroba textilií, Výroba oděvů, Výroba usní a
souvisejících výrobků, Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových,
proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku, Výroba papíru a výrobků
z papíru, Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a
toaletních přípravků, Výroba pryžových a plastových výrobků, Výroba ostatních
nekovových minerálních výrobků, Výroba kovových konstrukcí a kovodělných
výrobků, kromě strojů a zařízení, Výroba nábytku, Ostatní zpracovatelský
průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…),
Opravy a instalace strojů a zařízení
Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři,
pokrývači…), Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…), Poskytování ostatních
osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

