Informace k zavedení Elektronické evidence tržeb
V návaznosti přijetí zákona č. 112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016 o evidenci tržeb vzniká povinnost při platbách v
hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem vydávat účtenku s kontrolním kódem. U Sboru
dobrovolných hasičů může evidenční povinnost vzniknout pouze ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti,
nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti. Podnikáním je samostatné vykonávání činnosti na vlastní účet a
odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Pokud činnost nebude naplňovat uvedené znaky podnikání, tržby související s touto činností Sbor elektronicky
evidovat nebude.
Podle §12 odst3, písmena h), zákona č.112/2016 Sb. jsou vyloučené z evidence tržeb tržby z drobné vedlejší
podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků tj. Sboru dobrovolných hasičů.
Sbory dobrovolných hasičů tedy nemají povinnost elektronické evidence tržeb u tržeb z hlavní činnosti a z drobné
vedlejší podnikatelské činnosti. Naplnění kritéria „drobné podnikatelské činnosti“ je u poplatníka nutné posuzovat
vždy s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu. Podrobnější informace k dané problematice budou
uvedeny v připravované metodice Finanční správy.
V případě, že si nezisková organizace není jistá charakterem své činnosti, může požádat správce daně o závazné
posouzení. Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s přihlédnutím ke
všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá neziskové organizaci závazné posouzení, zda má či nemá
tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč a lze ji podat
nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016.
Elektronická evidence tržeb začne platit od 1.12.2016 pro činnost:
NACE 56 - Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na
místě či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, stánky, zmrzlináři, catering)
Od 1.3.2017 pro činnost:
NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)
Pro informaci uvádíme ještě definici veřejně prospěšného poplatníka, která je uvedena v zákoně 586/1992 Sb. ze
dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů v § 17a , kde je uvedeno:
(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním,
statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost,
která není podnikáním.

Další informace budou postupně doplňovány s ohledem na vydání metodiky Finanční správou.
Zpracovalo dne 22.8.2016 :
Ekonomické oddělení SHČMS

