Žádná revoluce. EET platí beze změn
Druhá vlna startuje už 1. března 2017

Neprošel žádný z pozměňovacích návrhů.
Pro EET tak nadále platí všechny už v minulosti schválené čtyři fáze. Ta první − pro restaurace, hotely
a hospody − byla spuštěna už 1. prosince 2016. Druhá fáze, která se vztahuje na maloobchod a
velkoobchod, startuje 1. března letošního roku.
A jen pro úplnost – třetí vlna EET startuje 1. března 2018 a bude se týkat ostatních činností, jimiž jsou
např. svobodná povolání, podnikatelé v oblasti dopravy či zemědělství.
Od 1. června 2018 začne evidence platit i pro řemeslníky a výrobní činnosti.

Jste majitelem několika živnostenských oprávnění?
Skutečnost, že máte několik živnostenských oprávnění, nezakládá povinnost k evidenci tržeb.
Povinnost evidovat tržby z předmětné činnosti nastává až v okamžiku, kdy tuto činnost začnete
provozovat, respektive za provozování této činnosti přijímat tržby v hotovosti.
Příklad:
Provozujete je chov včelstev a prodej jejich produktů formou stánkového prodeje, pak pro Vás platí
povinnost evidence tržeb z této činnosti od 1.3.2018.
Co se týče ostatních činností, které neprovozujete a neplynou Vám z nich žádné příjmy, pak z těchto
činností ani nelze tržby evidovat a tudíž se Vás evidence tržeb z ostatních činností, na něž vlastníte
živnostenská oprávnění, netýká. Uvedená živnostenská oprávnění nejste ve vztahu k EET povinen
pozastavovat či rušit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Neexistence kamenné prodejny /podle předkladatelů návrhu zákona/ nebrání podnikatelům v tom,
aby evidovali své tržby.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stánkaři a drobní podnikatelé
stánkaři, trhovci, majitelé občerstvení či další drobní podnikatelé se nedočkají výjimky z
elektronických služeb.
Jejich argumentace proti návrhu zákona se opírá především o tato fakta:






Mnozí stánkaři či trhovci jsou lidé vyššího věku. Seznamování se s novými technologiemi
bude pro tuto skupinu složité. Pokud to pro ně nebude likvidační, určitě jim to zkomplikuje
situaci.
Jejich obraty nejsou v porovnání s jiným odvětvím podnikání zdaleka takové, aby musely být
evidovány, často jde podle trhovců pouze o stokoruny.
V neposlední řadě jsou to i pořizovací náklady, které jsou pro mnohé drobné podnikatele
příliš vysoké, než aby přinesly nějaký užitek.

Se systémem e-tržeb jde ruku v ruce nabídka mnoha různých zařízení, které se pro drobné
podnikatele hodí spíše než pro kohokoli jiného. Jejich výhodou je nejenom přenosnost a
jednoduchost ovládání, ale především nízké pořizovací náklady, které rozhodně nejsou likvidační.
Stánkaři musejí mnohdy čelit nepřízni klimatických podmínek a někteří z nich dokonce ani neotevírají.
Přesto i zde může být telefon s dotykovým displejem nebo tablet nejlépe vyhovujícím zařízením pro
e-tržby i pro ty nejmenší provozovny. Software těchto zařízení je připraven na sezonnost či občasnost
podnikání, a při správném nabíjení je hardware schopen svou funkčností překlenout i dlouhou dobu
bez nabíjení.
Starostí mnoha stánkařů byla i dostupnost internetového signálu, i zde se však nabízí možnost
pracovat v režimu off-line, tedy bez připojení a příslušná datová zpráva se odešle automaticky po
obnovení připojení.
Pro české stánkaře se povinnost evidovat tržby obecně stane povinností od 1. března 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité je, uvědomit si v čem podnikáte
Předejdete zmatkům i postihům.
Mnozí podnikatelé nemají jasno, do které vlny jejich činnost patří. Přitom je zřejmé, že jejich
přihlášená činnost musí být v souladu se skutečností.

Z praxe:
Provozovna zavedla možnost konzumace na místě až dodatečně a faktická změna se již nepromítla do
všech potřebných evidencí.
Neméně běžnou situací je snaha obejít některá další nařízení a povinnosti plynoucí například z
živnostenského zákona, hygienických norem a dalších. Pro takovéto provozovny tedy znamená
zavedení EET další možnou „hrozbu“, že jejich trik bude odhalen a adekvátně postižen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klíčové pro určení, v které etapě musí podnikatelé začít elektronicky evidovat tržby, je kód CZNACE.
První vlna spuštěná loni v prosinci - platila pro podnikání v oboru ubytování, stravování a
pohostinství.
Do první vlny ale nespadli ti podnikatelé, kteří například ve stánku nebo prodejním okénku nabízejí
produkty, které si zákazník odnese s sebou.
Těch se týká až třetí vlna od března 2018.
Pokud ale máte provozovnu se židlemi a stoly, s toaletou, rozhodně byste měli mít EET už od 1.
prosince 2016.
Pokud stále nevíte, která vlna EET se týká vašeho podnikání, můžete najít užitečné informace i v
našem článku Obchodní modely ve stravování a prodeji potravin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příklad:
Otázka?
Provozuji stánkový prodej s pečivem a koloniálním zbožím pouze 2 měsíce v roce (červenec, srpen).
Mohu si zažádat o výjimku, nebo musím kvůli dvěma měsícům podnikání kupovat vše na provoz EET?

Odpověď
Na sezónní provozy se bohužel žádná výjimka nevztahuje.
Jedná-li se o podnikatelskou činnost provozovanou za účelem zisku, ze které vám plynou tržby v
hotovosti, platební kartou či jiným obdobným způsobem, pak se na vás EET vztahuje, a to bez ohledu
na výši tržeb.
Kvůli EET však není třeba si pořizovat nákladnou pokladnu.
Postačí vám tedy tablet nebo chytrý telefon a malá mobilní tiskárna, na které budete tisknout
účtenky zákazníkům.
Navíc si budete moci odečíst jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 Kč v tom zdaňovacím období,
ve kterém poprvé zaevidujete tržbu, a to bez ohledu na skutečně vynaložené náklady.
Řešením vaší situace může být zapůjčení pokladního systému.
Krátkodobý pronájem celého systému vhodného pro EET na jeden den se vejde do 400 Kč (zahrnuje
čtečku čárových kódů, dotykovou pokladnu, pokladní zásuvku, tiskárnu účtenek a papír do tiskárny).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Farmářské trhy
Specifika evidování v případě farmářských trhů.
Přijímá-li poplatník na farmářských trzích za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou
nebo jiným obdobným způsobem a zároveň se jedná o příjmy z jeho podnikatelské činnosti, podléhají

tyto platby evidenci tržeb. Tito podnikatelé se sice vyznačují tím, že nemají kamennou provozovnu,
tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovali tržby.
V první fázi začnou evidenci podléhat tržby podnikatelů, kteří na farmářských trzích prodávají jídla a
nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv (např. grilovaná kuřata,
zmrzlina, káva atd.). Ve druhé fázi začnou evidovat tržby ti podnikatelé, kteří pouze předprodávají
zboží, které nakoupili od výrobců (příp. podnikatelů v zemědělství). Tržby podnikatelů v zemědělství,
nebo podnikatelů ve výrobě (např. pekaři, cukráři, řezbáři, apod.), kteří prodávají svoje vlastní
výrobky, začnou evidenci tržeb podléhat ve 3. fázi.
Evidenci tržeb však nebudou podléhat platby v případech, kdy na farmářských trzích lidé prodávají
své přebytky ze zahrádek, a nejedná se o příjmy z podnikání.
Pokud by však podnikateli evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo
plynulý a hospodárný výkon činnosti, může požádat správce daně o povolení evidování tržeb ve
zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně do 5 dnů od uskutečnění
evidované tržby.

Ale pokud si nejste jistí, je vždy nejlepší vše ověřit na příslušném úřadě.

