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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
první newsletter roku 2017 věnujeme aktuálnímu tématu, které je v současnosti předmětem množících se dotazů ambulantních specialistů, kteří registrují
rozruch kolem nového zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „EET“).
ZÁKLADNÍ ÚPRAVA A PRINCIPY ZÁKONA O EET
Zákon vstoupil v účinnost dne 1. 12. 2016.
Nástup povinnosti evidovat tržby je rozfázován do 4 období – jako první jsou již od 1. 12. 2016 povinni k EET provozovatelé ubytovacích a stravovacích
služeb. Následují skupiny podnikatelů od 1. 3. 2017, od 1. 3. 2018 a konečně od 1. 6. 2018.
V obecné rovině se EET týká plateb, které orgány finanční správy jasně „nevidí“ – jde tedy o platby typu hotovost, platba platební kartou (zde lze jistě
namítnout, že tyto platby jsou na bance jasně zaneseny a tedy jsou již dostatečně evidovány, nicméně Ministerstvo financí je přesto do povinnosti EET
zahrnulo), směnkou, šekem, poukázkou na zboží apod.; nepatří tam naopak platby bankovním převodem. Pokud by tedy podnikatel (a v tomto smyslu
i např. lékař) měl 100 % příjmů jen bezhotovostním bankovním převodem, povinnost k EET mu nevzniká a následující text se ho vlastně nijak nedotýká.
Ale je skutečností, že dochází-li k nějakým přímým platbám v ordinaci lékaře, tyto jsou v drtivě většině případů realizovány hotovostní cestou.
A JAK JE TO S EET VE VZTAHU K POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB KONKRÉTNĚ?
Lékaři v převážné většině spadají do skupiny, pro kterou se aplikace EET stává povinnou od 1. 3. 2018, tedy za více než rok, a to proto, že dle stanovené
klasifikace a roztřídění služeb byly do této skupiny zařazeny mimo jiné zdravotní služby (zdravotní péče).
Za určitých okolností se však může stát, že konkrétní poskytovatel zdravotních služeb bude povinen k EET již dříve, a to od 1. 3. 2017, tedy za necelý
měsíc – k tomu může dojít za následující situace:
- lékař nemá příjmy jen ze své hlavní činnosti – poskytování zdravotních služeb, ale také z činnosti čistě maloobchodní povahy, typicky za prodej
doplňkového zboží v ordinaci (např. potravinové doplňky, různé zdravotní pomůcky, které neposkytuje v rámci hlavní zdravotní služby apod.)
– tam pak může skutečně nastat situace, že minimálně ohledně těchto příjmů bude mít takový poskytovatel povinnost být k EET registrován a
příslušné informace o přijatých platbách orgánům finanční správy zasílat již od 1. března tohoto roku.
- Ale POZOR, i když lékař takové „vedlejší“ příjmy má, ještě nemusí být vše „ztraceno“ – po podrobném prostudování zákona o evidenci tržeb,
a zejména na tento zákon navazujícího rozsáhlého metodického pokynu Generální finančního ředitelství ČR č. 119930/16/7100-10114-109736,
k aplikaci zákona o evidenci tržeb, jsme došli k závěru, že orgány finanční správy budou tolerovat (aplikovat výjimku) na tržby z tzv. minoritní
činnosti. Aby se jednalo o tento případ, tedy o tržby z minoritní činností, musí být naplněna tato kritéria
• minoritní činnost (tedy onen maloobchodní prodej) není provozována v samostatné provozovně a současně
• musí se jednat o činnost (prodej zboží), kterou lékař dosahuje příjmů ve výši maximálně 49 % celkových plateb provozovny (myšleno
zejména ordinace – má-li poskytovatel více ordinací pod jedním IČO, bere se každá ordinace při výpočtu tohoto limitu samostatně) a současně, výše příjmů za rok z této minoritní činnosti (v současné době se to bere dle roku 2016) nepřesáhne částku 175 000 Kč (opět na
provozovnu).
V každém případě platí, že za rok to přijde – zákon o EET přirozeně umožňuje zapojení se do EET i dříve – pokud tedy někteří poskytovatelé mají pochybnosti stran svého doplňkového prodeje (jeho povahy či finančního rozsahu), mohou se registrovat hned, a s přípravou by neměl otálet nikdo, neboť rok
uteče jako voda…
Dle našich informací dodavatelé většiny „ordinačních“ informačních systémů s touto legislativní novinkou pracují a měli by být schopni Váš software na řádné
plnění této další povinnosti připravit.
V případě potřeby bližších komentářů či vysvětlení nás neváhejte kontaktovat.
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