INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Hotel Galant Mikulov a Hotel Galant Lednice
Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné povinnosti.
Informační povinnost prodejce
O povinnosti evidovat tržby a vystavovat zákazníkům účtenky je prodávající povinen své zákazníky
informovat, a to formou tzv. informačního oznámení, jehož obsahem je:
• text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku
pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném
režimu,
• text ve znění „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 prodávající v daném pokladním místě tržby ve
zjednodušeném režimu,
• text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je
povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním
místě tržby ve zvláštním režimu.
Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, a to jak v
kamenné prodejně, tak též na internetových stránkách tzv. e-shopů, jejichž prostřednictvím je umožněno
platit formou, která podléhá evidenci tržeb. Informace musí být dostatečně viditelná a čitelná.
Takže pro ty, kteří to náhodou ještě neví, u nás platí totok:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit
kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u
správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do
48 hodin.
Poplatník může kromě povinných údajů uvádět na účtence i jiné údaje (zejména z důvodu potřeby splnit
povinnosti podle jiných zákonů – např. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).
Povinnost vydávat příslušný doklad může být splněna najednou, tj. jedním dokladem, který bude splňovat
povinnosti uložené různými zákony.
A to je úžasný…
Mějte se fajn!
Naše identifikace: Hotel Galant s.r.o.
se sídlem Doubravčická 39, 100 00 Praha 10, IČ: 04485050
s místem provozovny Mlýnská 2, 692 01 Mikulov, IČP: 1010654314
s místem provozovny 21. dubna 657, 691 44 Lednice, IČP: 1011705567

