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Inspekce. Ministr financí
Andrej Babiš po zavedení
evidence tržeb začal
obcházet restaurace.
Triky, které hostinští
používají, si ale nechali
raději pro sebe.

Podle interních odhadů společnosti se náklady na zapojení EET vyšplhaly řádově na
statisíce korun.
Slevomat je zároveň jedním z mála,
který povinnosti u voucherů do restaurací plní. Podle zkušeností týdeníku
Euro z nákupů na ostatních serverech
neměly účtenky dostatek údajů, aby je
bylo možné ověřit v systému ministerstva financí.
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Život mimo systém

U „života mimo systém“ se zastavme.
Restaurace totiž objevily nový trik, jak se
EET vyhnout. Má jméno kontrolní účtenka. Přestože tento opis účtenky pokladní
systémy nabízely už dříve, nyní dostává
nečekané kouzlo. Vědí to i firmy nabízející restauracím pokladny. V propagačních textech pro restaurace tuto možnost prezentují takto: „U stolu sedí více
lidí a chtějí platit. Servírka přijde s EET
účtenkou, ale ukáže se, že hosté chtějí
jednotlivé položky rozúčtovat mezi sebe.
Obsluze tak nezbude než účtenku v systému EET stornovat a vystavit místo ní několik nových. Nepohodlí pro ni i pro hosty
řeší ‚kontrolní účtenka‘. Ne každý pokladní
systém ji ale nabízí.“
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Oficiální text platformy Dotykačka nabízí oklikou i něco, co pochopí každý v počtech honěný hostinský. Stačí z EET pokladny vytisknout hostovi pouze kontrolní
účtenku, inkasovat peníze a následně data
z pokladny stornovat. Obsluha musí být
samozřejmě poučena, že pokud by si host
účtenku odnášel, musí ho zastavit a předat
mu tu správnou.
Stále jde ale o risk. Finanční správa už
vyrazila na první kontroly. Podkladem jí
jsou více než dva tisíce chybných účtenek,
které jí občané za první měsíc fungování

Nebankovní firmy
jsou od prosince, kdy
začal platit nový zákon
o spotřebitelském
úvěru, pod stejným
dohledem jako banky
a pojišťovny, na něž se
EET nevztahuje.

nahlásili. Podle Finanční správy budou
první výsledky kontrol k dispozici během
ledna. Úředníci podle předběžných výsledků odhalili i restaurace, které systém EET
zcela bojkotují. Naopak systém sám spadl
za první měsíc dvakrát – 13. a 31. prosince.
Dopad na samotné restaurace se snažilo spočítat Sdružení místních samospráv České republiky. Udělalo rozsáhlý
průzkum mezi starosty a EET se cítí ohroženo celkem 600 ze zhruba 900 oslovených obcí. Zaniklo prý kolem 700 restaurací, většinou těch, které nenabízely teplá
jídla. „Obcí, které zareagovaly na náš průzkum a podaly informace, je mimořádně
mnoho. Je patrné, že zavádění EET spolu
s dlouhodobou nepodporou drobného podnikání reálně dopadá na život v regionech,
a to ve velkém měřítku. Podle našich informací totiž může zaniknout až dva tisíce malých provozoven,“ řekl předseda sdružení
Stanislav Polčák.
Ministerstvo financí ale záhy přispěchalo s ostrou reakcí, která průzkum označuje za manipulativní a hrubě zkreslený.
Tónu ministerstva se vlastně nelze divit.
Babišovi lidé budou čím dál nervóznější,
až se začnou objevovat další překvapení
pod hlavičkou EET.
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