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Elektronická evidence: 1. prosinec platí
První vlna elektronické evidence tržeb (EET) pro restaurace a ubytování se i přes poslední návrhy změn ohledně
e-shopů nebo malých podnikatelů spustí 1. prosince. Změny,
které chce ministerstvo financí
prosadit, by měly platit až příští rok.
„Pozměňovací návrhy cílí
především na další fáze EET,“
řekl včera na tiskové konferenci
ministr financí a šéf hnutí ANO
Andrej Babiš.
Babiš vysvětlil, že změny
v EET, které ve středu přednesl
na koaliční radě, vyplývají z reakce podnikatelů na zavedení pilotního projektu. Autentizační
údaje k evidenci tržeb podle něj
dosud získalo přes 46 000 podnikatelů a v pilotním provozu je
aktuálně přes 16 400 uživatelů,
kteří vydali 5,6 miliónu účtenek.
Ministr chce příští týden ve
Sněmovně v rámci projednávaného daňového balíčku navrhnout, aby z evidence tržeb mohli
být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem
a roční podnikatelské příjmy do
250 tisíc korun. Do EET by se
tak promítlo avizované rozšíření
takzvané paušální daně, které by
mělo platit od příštího roku. Další změna spočívá v tom, že evidenci tržeb by v e-shopech
nepodléhaly platby kartou prostřednictvím internetu.

Je za tím důchodkyně
se zeleninou?
Ministr podle svých slov nevěděl, že by se EET mohlo týkat
třeba i 89leté důchodkyně s malým obchodem se zeleninou, která přeprodává penzistům zboží,
jež nakupuje v supermarketu
i s DPH. „Běžný život nás ale učí
věci, na které musíme reagovat.
A přicházíme s tím teď, protože
příští týden v rámci zákona o da-

ni z příjmu máme poslední možnost legislativních změn,“ řekl
Babiš.
Šéf státní kasy by si představoval, že by si pozměňující návrh osvojili tři poslanci, jeden
z každé koaliční strany. „Jestli
ne, tak návrh předložím sám jako poslanec,“ dodal.
U vyjmutí z EET u malých
podnikatelů Babiš upozornil, že
půjde o možnost, nikoli o výjimku. Náměstkyně ministra Alena

Jak se spustí EET
Elektronická evidence tržeb
(EET) bude v ostrém provozu
spuštěna 1. prosince pro hotely
a restaurace a měla by se týkat
zhruba 40 000 podnikatelů.
Po hotelech a restauracích se
budou muset od 1. března příštího roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy.
Stánkový prodej občerstvení bez
zázemí pro hosty ve formě stolů
a židlí, např. na festivalech, se
do evidence zapojí od 1. března
2018, stejně jako prodej na farmářských trzích nebo služby
účetních, advokátů i lékařů.

Běžný život nás učí
věci, na které
musíme reagovat

Od 1. června 2018 se zapojí např. kadeřnice, vybraní řemeslníci, opraváři domácích spotřebičů
nebo astrologové.

Andrej Babiš
Schillerová uvedla, že konečné
slovo u případného schválení
paušální daně bude mít vždy Finanční správa.
O paušální daň budou moci
požádat i podnikatelé, kteří budou muset evidovat již nyní od
prosince, ale až po účinnosti daňového balíčku. Ministerstvo
stejně tak nemá zcela jasnou
představu, jak dopadnou změny
na velkoobchody a maloobchody, které budou muset tržby začít evidovat od 1. března. „V zákoně by mohla být přechodná
ustanovení, která by podchytila
tu druhou vlnu. Ale počkáme, jak
dopadnou návrhy ve Sněmovně,“
řekla Schillerová.
Rozšíření paušální daně, tedy
stanovení daně dopředu po dohodě s finančním úřadem, obsahuje právě schvalovaný daňový
balíček. V praxi to funguje tak,
že podnikatel musí finančnímu
úřadu předložit své příjmy z minulosti i očekávané příjmy na daný rok. Finanční úřad pak posuzuje, zda jsou údaje relevantní.
V současnosti o daň mohou
požádat jen podnikatelé, kteří
mají příjmy pouze z podnikatelské činnosti a nemají zaměstnan-

Reprofoto z ČT

Martin Procházka

Andrej Babiš na včerejší tiskové konferenci.
ce. V novele zákona chce resort
financí umožnit paušální daň
i pro podnikatele, kteří mají i příjmy ze závislé činnosti, tedy ze
zaměstnání.

Přináší to zmatek
Návrh na vyjmutí e-shopů
z EET vzešel od ředitele Asociace pro elektronickou komerci
Jana Vetyšky. Na schůzce s ministrem financí v pondělí informoval o tom, jak široká je nabídka
platebních metod mezi interneto-

vými obchody a jaké nečekané
komplikace EET pro českou ecommerce to může znamenat.
„Na koalici jsme se jasně
dohodli, že další výjimky už
nebudou.“
Andrej Babiš, 25. 10. 2016
„Musím ocenit přístup pana
ministra, který na mou žádost
o schůzku reagoval velmi rychle.
Věřím, že byla opravdu přínosná

a že jsme na dobré cestě, jak přístup k EET a internetovým obchodům zjednodušíme. Byla by
velká škoda omezovat nabídku
moderních on-line platebních metod, které jsou pro zákazníky nejpohodlnější,“ řekl ČTK Vetyška.
Podle daňového experta společnosti Apogeo Jiřího Žežulky
jde návrh na úlevy e-shopům
správným směrem. Výjimka pro
podnikatele s určitou výší příjmů
je naopak nesystémová.
Osvobození malých živnostní-

ků od EET je podle Michala
Wantuloka ze společnosti Dotykačka v zásadě rozumné. „Návrh
ale přichází pozdě. V podmínkách EET se řada podnikatelů
dosud orientuje velmi nedostatečně a změna pravidel týden
před spuštěním celého systému
všechny vrhá do ještě větších
zmatků,“ uvedl.
Pivovary již vědí o stovkách
odběratelů, kteří se rozhodli
ukončit činnost spolu s nástupem
EET. Plzeňský Prazdroj uvedl, že
pivo přestalo odebírat k začátku
prosince několik set subjektů.
„Činnost momentálně ukončují spíše menší a vesnické hospody, které nepodávají teplé jídlo,“
řekl ředitel obchodu hospod a restaurací z Prazdroje Tomáš Mráz.
„Někteří zákazníci se předběžně vyjádřili, že asi pokračovat
nebudou. Jde o pár desítek,“ sdělila mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová.
Ředitel Pivovaru Hols Vratislavice Petr Hostaš odhaduje, že
s přechodem na EET může pivovar přijít o deset až 15 procent
odběratelů.

Babiše při změnách EET podpoří lidovci, komunisté…

Bělobrádek: Snad
zvítězí zdravý rozum
„To není nová věc, nová otázka,“ podotkl Sobotka. „Já mám
pocit, že trošku roste nervozita
na ministerstvu financí, a jak se
blíží datum spuštění, tak možná
v důsledku nervozity se tu objevují návrhy na poslední chvíli ne
úplně profesionálně připravené
a předložené,“ dodal.
Babišovi poslal otevřený do-

pis, ve kterém jej žádá, aby
v pondělí na jednání vlády předložil informace, zda je systém
pro EET správně nastaven a bude
od 1. prosince funkční.
„Žádám vás též o vyhodnocení
dopadů nových návrhů, tj. vyhodnocení vyloučení plateb prováděných platební kartou prostřednictvím internetu a vyloučení poplatníků, kterým je daň
stanovována paušální částkou do
limitu 250 tisíc korun,“ napsal.
„Rád bych se v této souvislosti též zeptal, zda plánujete předkládat další dodatečné návrhy,
nebo zda tyto změny představují
již skutečně finální podobu zákona o evidenci tržeb,“ dodal Sobotka s tím, že postup Babiše považuje za chaotický.
Ministr Sobotkův dopis ukázal
novinářům s komentářem: „Nad
tím se můžu pouze zasmát.“

Ve vládě má kritické stanovisko ČSSD sama. Lidovcům podpora pozměňovacího návrhu podle jejich předsedy Pavla
Bělobrádka nevadí, poslanci
KDU-ČSL budou o tom ještě debatovat.

Jsme ochotni
hlasovat pro
změkčení tam,
kde zákon nedává
žádný smysl
Vojtěch Filip
„Na mnoho z toho, co teď ministerstvo financí uvažuje, jsme
dlouhodobě upozorňovali. Říkali jsme, že některé věci nemají
smysl, tak snad zvítězí zdravý rozum, i když na poslední chvíli,“
řekl Právu Bělobrádek.

Na dotaz, co říká na to, že Babiš změny navrhuje týden před
spuštěním EET, odpověděl:
„Svědčí to o tom, že ministerstvo
financí není konzistentní a že
spousta toho, co tvrdilo před rokem, už je jinak.“

Pravice nejednotná
Pravicová opozice je v názoru
na podporu pozměňovacího návrhu rozpolcená. Předseda TOP
09 Miroslav Kalousek nevyloučil, že by pro návrh mohl zvednout ruku.
„Přeji každému, aby se EET
vyhnul. To ale není kardinální
otázka, protože bychom chtěli
udělat vše, abychom evidenci tržeb zastavili, stále je na to čas.
Jen se potvrzuje, že ministerstvo
financí do posledního dne před
spuštěním nemá jasno, jak to vůbec bude probíhat,“ řekl Právu.

„Čeká nás likvidace tisíců
drobných provozoven a zhoršení
konkurenčního prostředí pro zákazníky a odpovědnost padne na
všechny tři koaliční strany,“ dodal Kalousek.
Šéf Starostů a nezávislých Petr Gazdík upozornil, že jeho hnutí výjimku pro malé živnostníky
navrhovalo už letos na jaře, ale
že to vláda odmítala. STAN tak
proti chystané změně není.
„Teď Andrej Babiš prozřel
a začal navrhovat něco podobného, zatímco premiér Sobotka to
odmítá, ač se na stranu osvobození drobných živnostníků od
EET postavili na Liberecku
a Olomoucku i sociální demokraté,“ uvedl Gazdík s tím, že
vláda mohla předejít zmatkům
mezi živnostníky i hádkám v kabinetu.
Ani KSČM nemá problém pro

pozměňovací návrh hlasovat.
„My jsme ochotni hlasovat pro
změkčení tam, kde zákon nedává
žádný smysl. Ale nejsme pro to,
aby byl zákon jako takový zrušen,“ uvedl šéf komunistů Vojtěch Filip.
„Pan vicepremiér Andrej Babiš by měl uznat, že projekt byl
špatně zpracován,“ podotkl. Babiš by prý měl udělat analýzu,
jak projekt dopadne na podnikatele.
Pro změnu nehodlá hlasovat
ODS. Její předseda Petr Fiala
uvedl, že do daňového balíčku
navrhnou občanští demokraté
pozměňovací návrh rušící celou
EET, aby Babišovi pomohli vyřešit zmatek a problémy s evidencí
tržeb. „Jiná možnost není. Výjimky celý systém ještě zhorší.
Zákony mají být přehledné a jednoduché,“ uvedl. (kab, rsk)

(Inzerce)

(Pokračování ze str. 1)
Premiér popsal, že Babiš na
vládě předložil změny na jednom
papíru A4 ke konci jednání koaliční rady bez toho, aby ministry na věc dopředu upozornil.
Sobotka celkově kritizuje, že
se Babiš chová tak, jako by teprve nyní zjistil, že existují e-shopy
a podnikatelé, kteří mají nízké
tržby.

