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Vážení klienti,
Zákon o evidenci tržeb byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2016. Dotkne se postupně všech
podnikatelů, kteří za dodání zboží nebo služeb přijímají hotovostní platby.
V dnešním čísle Vás budeme informovat o Vašich informačních povinnostech podle §25 souvisejících s EET .
Marek Rotschein

Elektronická evidence tržeb
informační povinnost poplatníka
Poplatník je podle § 25 Zákona o evidenci tržeb na místě
kde se uskutečňují evidované tržby, povinen umístit
informační oznámení, které je dostatečně viditelné
a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační
oznámení je poplatník povinen umístit také na
internetové stránky, prostřednictvím kterých se
evidované tržby rovněž přijímají. Zákon přímo
neupravuje grafickou formu informačního oznámení.
Není podstatné, zda se bude jednat o tištěný nebo
elektronický text. Nezbytné je, aby z pozice zákazníka
bylo toto informační oznámení dostatečně viditelné
a čitelné.
Shora uvedený § 25 uvádí text ve znění:
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající
povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
on-line; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.“
- eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby
v běžném režimu

Pokud informační povinnost nebude splněna, hrozí
pokuta až 50.000,- Kč. Nad dodržováním elektronické
evidence tržeb včetně vyvěšení oznámení budou bdít
úředníci z finančního úřadu a z celní správy.
Řemeslníci, kteří chodí po domácnostech a nemají stálou
provozovnu, pravděpodobně informační oznámení
nemusí mít. Nemají si ho totiž kam vystavit. V metodice
k tomu ministerští úředníci píší následující:
Existence informačního oznámení, příp. jeho modifikace
co do viditelnosti a čitelnosti je vyloučena z povahy věci
v případech některých činností prováděných v terénu
či u zákazníka. Tyto situace budou posuzovány s ohledem
na konkrétní okolnosti daného případu.
Otázkou zůstává, jak si vysvětlit poslední větu metodiky
„Tyto situace budou posuzovány s ohledem na konkrétní
okolnosti daného případu.“ Naše kancelář proto
řemeslníkům doporučuje tuto informační tabulku podle
§25 mít u sebe vytištěnu pro případ kontroly činností
prováděných v terénu či u zákazníka.

“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.“
- eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve
zjednodušeném režimu

Údaje zveřejněné v tomto bulletinu mají informační charakter a nejsou účetním, ekonomickým či jiným poradenstvím. Poradenství vyžaduje
potřebnou znalost konkrétního jednotlivého případu, jeho posouzení a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí, které se čtenář
rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme žádnou odpovědnost.
ROTSCHEIN & PARTNERS je účetní poradenskou firmou. Již více než 24 let nabízí služby v oblasti účetního poradenství, mzdového účetnictví,
personální agendy a vedení účetnictví.
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