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Uitleg over nieuwe verplichting "elektronische registratie van 
verkopen", e-trzby of sales records 
In vier fases wordt een nieuw systeem in Tsjechië ingevoerd voor de elektronische registratie van 
verkopen, anders dan via een banktransfer. Hieronder volgt Nederlandstalige uitleg over deze nieuwe 
verplichting. 

Wie? 

(Rechts)personen, die inkomstenbelasting/VPB betalen in Tsjechië, zoals: 

 eenmanszaken, 

 rechtspersonen met zakelijke activiteiten in Tsjechië 

Wat? 

Verkopen, die verplicht geregistreerd moeten worden zijn: 

 afkomstig van zakelijke activiteiten, 

 en die cash, danwel per credit card, cheque, waardebon of maaltijdbon betaald worden 
(verkopen, die via een bank overboeking voldaan worden vallen buiten de nieuwe registratie) 

Wanneer? 

Het nieuwe systeem wordt in vier fases ingevoerd: 

 1 december 2016 - horeca, 

 1 maart 2017 – detailhandel en groothandel, 

 1 maart 2018 - overige beroepen, uitgezonderd, die van de 4e fase, zoals freelance 
professionals, transport, landbouw, 

 1 juni 2018 - bepaalde ambachten en productie-activiteiten. 

Hoe werkt deze elektronische registratie? 
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1. Ondernemer stuurt XML data message over de transactie aan de belastingdienst (financni 
urad). 

2. De belastingdienst stuurt een ontvangstbevestiging met een unieke code (FIK - fiscale 
identificatie kode). 

3. De ondernemer print een bonnetje (inclusief de FIK) en geeft dit aan de klant. 
4. De klant ontvangt het bonnetje. 
5. Registratie van de verkoop kan via het portaal van de belastingdienst gecontroleerd worden. 

De klant kan het bonnetje controleren; de ondernemer kan de verkoop controleren in het 
register onder zijn naam. 

Technisch gezien dient er dus op de plaats van verkoop (point of sale, POS) een 
apparaat aanwezig te zijn, dat kan communiceren via het internet (PC, tablet, 
smartphone, etc.).  

 
De Wet op de registratie van verkopen heeft ook gedacht aan de situatie, dat er 
tijdelijk geen communicatie mogelijk is tussen POS en de belastingdienst. De 
verkoop wordt dan op een later moment, binnen 48 uur alsnog geregistreerd.  
 
Als er op de PoS helemaal geen internet-aansluiting is, kan men als uitzondering 
gebruik maken van het "vereenvoudigde systeem" (simplified regime). Men dient 

hiervoor wel zelf toestemming voor aan te vragen bij de Tsjechische belastingdienst.  
 
Ook bij u specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie neemt u 
contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 013-2140505 
 

Hartmanova.eu 

Mail   info@hartmanova.eu 

Web    www.hartmanova.eu       

of volg ons op: 

 

Linkedin: http://www.linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 

Twitter: http://www.twitter.com/tsjechischrecht 

Facebook: facebook.com/tsjechischerepubliek 
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