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EET

Harmonogram zavedení elektronické evidence tržeb
Nejdřív se začne v hotelech a barech.
●

Od 1. prosince 2016 se bude EET týkat
segmentu ubytování, stravování a pohostinství. Od 1. 3. 2017 se připojí maloobchody a velkoobchody.

inzerce

●

Ve třetí fázi od 1. 3. 2018 se zapojí
ostatní činnosti kromě vybraných řemesel a výrobních činností. Od 1. 6.
2018 se jako poslední do evidence zapojí vybraná řemesla a také výrobní
činnosti.
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Hospody zatím
EET ignorují

Dobrovolná elektronická evidence tržeb začne
za deset dnů. Ostrý start
pak přijde v prosinci.

Tisíce provozovatelů gastronomických a ubytovacích služeb nechává
elektronické evidence tržeb (EET)
chladnými. Přípravy na novou povinnost prostě některé hospody neřeší,
ačkoliv jim v případě, že tržby nebudou elektronicky evidovat, hrozí pokuta. Daňová správa dosud na základě
žádostí vydala jen asi pětinu autentizačních údajů, na základě kterých je
možné se do systému EET přihlásit. Přitom systém startuje už v prosinci. Od
1. listopadu si ho podnikatelé budou
moci nanečisto otestovat.
Podnikatelé ani nespěchají s pořízením přístroje, který bude s finanční
správou komunikovat. Podle odhadů
společnosti One Pub, která dodává systémy pro gastronomii, nyní vlastní
konkrétní řešení pro EET zhruba 40
procent restaurací a přibližně 25 až 30
procent jej vybírá. Zajímavé také je, že
aktivita podnikatelů se mění region
od regionu. „Z průzkumu, který jsme
Jen něco málo přes pětinu

12 000

Jen zhruba tolik podnikatelů z předpokládaných šedesáti tisíc zatím požádalo finanční úřad o vydání autentizačních údajů, které jsou nezbytné
pro prosincový rozjezd účtenkové
evidence.

Citát

Řada vesnických hospod si
systém nestihne pořídit. Jejich provozovatelé často ani
nemají internet, a připravit
se je tak pro ně náročnější.
JIŘÍ MAIER, STORYOUS

dělali počátkem října, vyplývá, že nejvíce jsou na EET připraveni v Praze.
Zde neví, jak se k EET postaví, jen každý pátý podnik. Řešení má vybrána již
polovina provozovatelů,“ říká Jiří
Maier, marketingový ředitel firmy Storyous, která dodává pokladny.
Opačná situace podle průzkumu panuje na severu Čech, kde zavedení
EET odkládá až 30 procent všech provozovatelů. Další třetina by situaci
ráda řešila, stěžují si však, že jim pro
nákup EET pokladny stále chybí zásadní informace. Na Vysočině a Ostravsku dokonce dvě pětiny z oslovených provozovatelů zmiňují, že EET
stále nepovažují za prioritu. Každý
sedmý provozovatel zároveň tvrdí, že
se zákon buď pokusí obejít, nebo ho
bude rovnou ignorovat. MAREK HÝŘ
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