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Jak obejít EET? Čtyři způsoby,
které vám nadělají problémy
Část podnikatelů vymýšlí nejrůznější triky, jak se
vyhnout povinnostem spojeným s EET. To má ale
svá rizika. Riskují tučné pokuty a dokonce i vězení.
ČR | S obcházením elektronické evidence tržeb je to zhruba stejné jako s jízdou
na černo. Musíte počítat s tím, že vás
dřív nebo později chytí, a být připraveni
nést následky. Nad čím někteří živnostníci přemýšlejí, komentuje Michal Wantulok, manažer pro vnější komunikaci
společnosti Dotykačka.

„Bezpapírový“ byznys

Lákavá možnost především v začátcích podnikání - zkusit to jen tak neoficiálně, bez živnostenského listu, a tedy
bez evidence. „Tenhle punkový přístup má hned dva až tři velké háčky:
INZERCE

Za neoprávněné podnikání hrozí velké
sankce nejen z pohledu samotné EET,
ale rovněž podle živnostenského zákona. Pro fyzické osoby v určitých případech i podle trestního zákoníku,“ varuje Wantulok.
Možné sankce: Pokud živnostenský
úřad při své kontrole odhalí neoprávněné podnikání, může v případě volné živnosti uložit pokutu až 50 tisíc korun,
u živnosti řemeslné či vázané až 100 tisíc, u koncesované živnosti dokonce až
200 tisíc korun. Při neoprávněném podnikání většího rozsahu je ve hře až roční
vězení či peněžitý trest.

Dvě pokladny

Nefunkční internet

Používat dvě různé pokladny, a tím
před úřady tajit část svých příjmů, může
znít lákavě. Opět tu ale je několik rizik.
„I kdybyste měli štěstí a vyhnula se
vám neohlášená kontrola Finanční správy, může vás odhalit tzv. křížová kontrola Ministerstva financí. Úředníci při ní
budou porovnávat data nasbíraná napříč
segmentem a ti, kdo budou výrazněji vybočovat, se automaticky stanou podezřelými,“ upozorňuje Wantulok.
Nad rámec úředních kontrol pak staví
ještě jedno nebezpečí: „Je třeba mít na
paměti, že podnikatelské komunity jsou
v Česku velmi malé a všichni se dobře
znají. Snaha obcházet EET se díky tomu
snadno rozkřikne a dobře mířené udání
pak snadno sestřelí i ty, kterým se oficiální kontroly do té doby vyhýbaly.“

Vymlouvat se na padající internetové
připojení? Na první pohled možná nadějná varianta. Už na druhý pohled má ale
trhliny. „EET není podmíněna funkčním
internetem. Účtenku je možné vystavit
i offline a na zaevidování tržby má podnikatel i při výpadku připojení 48 hodin,“ připomíná Michal Wantulok.

Kluby a uzavřené spolky

Snažit se maskovat své podnikání uzavřeným spolkem, kam mají přístup jen
členové, patrně bude lákat mnohé. Před
klasickou kontrolou to ovšem majitele
podniků pravděpodobně neuchrání. Kromě toho je také velmi snadné sklouznout do kategorie neoprávněného podnikání, kde už hrozí již zmíněné přísné
tresty.
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