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EET

Mimořádná příloha
idnes.cz

Co musíte vědět, abyste
správně evidovali tržby

Elektronická evidence tržeb běží už dvanáctý den. Systém nespadl, mnohé otazníky však
zůstávají. Ne všichni podnikatelé mají jasno v tom, jak postupovat a zda vůbec musí tržby hlásit.

Výjimky
Kde účtenku EET nemusí vydávat,
i když zákazník platí hotově:
U úplně začínajícího podnikatele
(10 dní od přidělení DIČ)
● V bance či pojišťovně při platbě
v hotovosti
● Na poště
● Ve škole při platbě za stravování
či ubytování žáků a studentů
● Ve vlaku, na palubě letadla
● Na nádraží za jízdenku
● Při nákupu v automatu
● Na veřejných záchodcích
● U malých podnikatelů využívajících paušální daň
●

Pozn.: Příklady nejčastějších situací,
kdy tržby nepodléhají EET.

EET a daně
● DPH

EET se týká podnikatelů přijímajících tržby v hotovosti či kartou. Nezáleží přitom, zda jsou plátci DPH,
nebo nikoli.
Sleva na dani z příjmů
Sleva se týká podnikatelů – fyzických osob. Její výše je 5 000 korun
a jde o slevu z vypočtené daně.
Uplatnit ji lze za období, kdy podnikatel prvně zaevidoval tržbu (a měl
tak podle zákona činit). Hospodští,
na které se již zákon vztahuje,
uplatní slevu v daňovém přiznání
za rok 2016.
●

Náklady na pokladnu
Peníze na pořízení pokladního systému je možné uplatnit jako výdaj z
podnikání (nezávisle na uplatnění
pětitisícové slevy).
●

DPH na stravovací služby
Od prosince 2016 je nižší sazba
DPH u stravovacích služeb (z výjimkou alkoholických nápojů). Sazba klesá z 21 na 15 procent. Oběd,
za který jste dosud platili 85 korun,
by mohl být o čtyři koruny levnější.
●

Kde hledat informace

* Celý seznam je v zákoně
11/2016 § 37 odstavec c). Patří
sem například výroba textilií,
oděvů a usní, zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba
papíru a produktů z něj, výroba mýdel a čisticích prostředků, pryžových a plastových předmětů.

etrzby.cz
oficiální webové stránky projektu
elektronické evidence tržeb
adisspr.mfcr.cz
daňový portál slouží pro komunikaci s Finanční správou, zde se můžete registrovat, žádat o certifikáty...
eltrzby.cz
vysvětlující web Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR

podnikatel.cz
vysvětlující server, včetně tipů
na pokladní zařízení
jaknaetrzby.cz
vysvětlující web spojený s pokladním systémem Dotykačka, videa, návody...
hlidaceet.cz
sledování aktuální provozuschopnosti systémů EET

FB: Radostné Česko
bez EET – facebooková skupina, názorové
fórum zejména odpůrců EET
Zákon o evidenci
tržeb č. 112 / 2016

INZERCE

POKLADNÍ SYSTÉMY PRO GASTRO DĚLÁME UŽ 5 LET

„Chci dělat dobré víno,
a ne řešit EET!“

Už roky vyvíjíme systém s co
nejsnazším ovládáním. Zkuste
zdarma FREE tarif a uvidíte sami!

RADIM SOKOLÁŘ

MAJITEL VINAŘSTVÍ POD HRADEM, KLENTNICE

Věříme ale, že stejně oceníte
J S O U TO VA Š E P E N Í Z E

773 74 74 77

// snadnou obsluhu – rychlost rozhoduje
// podporu 24/7
// záruku na hardware 2 roky

obchod@storyous.cz

www.storyous.com

