
Soutěž pro občany České republiky

Fiskalizace – prostředek v boji proti šedé ekonomice, 
daňovým únikům a nekalé soutěži!

Vážení hosté z České republiky,
Chorvatská republika pomocí fiskalizace pokračuje v boji proti šedé 
ekonomice, daňovým únikům a nekalé soutěži! Zapojte se i Vy!
Zapojte se do soutěže „A kde je účet?“

Shromážděte 20 úČtů, které dostanete při každém nákupu 
v Chorvatské republice, pošlete je nA AdreSu ChorVAtSké 
loterie - hrVAtSkA lutrijA, p.p. 30, 10001 ZAgreb, S 
oZnAČením „ZA nAgrAdnu igru A gdje je rAČun?“. 
Vyhrajte dovolenou pro dvě osoby a vraťte se k nám v roce 2016! 
Soutěž ZAČíná 01.08.2015, A konČí 02.10.2015.

Více o soutěži naleznete na www.porezna-uprava.hr 
nebo www.lutrija.hr

Co je to fiskalizace? 
FISKALIZACE je soubor opatření, které jsou daňoví poplatníci povinni 
aplikovat v zájmu dosažení účinného dohledu nad uskutečněnými 
hotovostními transakcemi. Daňoví poplatníci upraví software ve 
svých pokladních zařízeních, aby umožnili digitální podepisování 
účtů, a zajistí připojení pro on-line přenos dat do daňové správy 
v reálném čase. Pomocí fiskalizace se obohacuje a modernizuje 
komunikace mezi daňovou správou a daňovým poplatníkem. 
Pro daňovou správu je tak usnadněn proces dozoru a daňovým 
poplatníkům je umožněn rozvoj moderního systému vnitřní kontroly 
jejich podnikání.
Chorvatský model fiskalizace je jedinečný ve světě a je přizpůsoben 
občanům, kteří se přes internet nebo sms mohou aktivně podílet na 
vytváření lepšího, konkurenceschopného a spravedlivějšího
Chorvatska. Občané mohou snadno zkontrolovat, zda je každý 
obdržený účet nahlášen daňové správě.

kAždÝ úČet, kterÝ Si VeZmete, je pŘíSlibem lepší 
SpoleČnoSti A beZpeČnější budouCnoSti
Vážení hosté, zveme Vás, abyste i Vy sdělili daňové správě, pokud u 
platby v hotovosti neobdržíte účet.
Můžete zavolat na náš bezplatný telefon 0800-1001 a oznámit 
nerespektování pravidel daňovým poplatníkem, který tak činí na 
rozdíl od drtivé většiny ostatních podnikatelů. Máte právo vědět, zda 
jste dostali správný účet!

Správnost účtů můžete zkontrolovat pomocí speciální web 
služby http://www.provjeriracun.hr/provjeraracuna. 

Vždy se zeptejte 
„A kde je účet?“


