Proč se nebát on-line pokladen
Podle evidence finanční správy je v regionu 16 680 podnikatelských subjektů, které inkasují
hotové peníze nebo platby kartou, stravenkami apod. Toto číslo přibližně ukazuje, kolika
podnikatelů by se měla dotknout elektronická evidence tržeb. Pokud jste o ní ještě neslyšeli,
pak nejspíše nepatříte mezi podnikatele. Zákazníků se zavedení EET zdánlivě nedotkne. Jen
vám možná přijde divné, že vám obchodník dává účtenku i tam, kde jste ji léta nedostávali.
Smysl opatření, které eviduje veškeré hotovostní tržby, je jednoduchý: lépe vybírat
daň z přidané hodnoty (DPH), která je obsažena v ceně každého výrobku nebo služby.
Ministerstvo financí plánuje zavést příští rok systém, který informaci o každé platbě odešle
do centrální evidence. Pak už nebude možné finančnímu úřadu vykazovat, že jsem za celý den
prodal dva rohlíky, když se v mém obchodu dveře netrhnou. Takové nepoctivce dnes
postihuje pouze finanční kontrola. A ta nechodí příliš často.
„Máme 151 finančních kontrolorů, kteří v loňském roce zjistili krácení na DPH
v hodnotě 77 999 667,- Kč. Pravdou ovšem je, že ročně zvládneme provést kontroly u 723
daňových subjektů. Až budeme mít v rukou data z elektronické evidence tržeb, nebudeme se
zdržovat namátkovými kontrolami, ale půjdeme přímo tam, kde se projeví nesrovnalosti,“ říká
Veronika Kotullová, tisková mluvčí z Finančního úřadu pro Olomoucký kraj.
Například v Chorvatsku, kde podobný systém zavedli v roce 2013, se zvýšila účinnost
finančních kontrol díky cíleným zásahům pětinásobně. To však není to nejdůležitější.
Ministerstvo financí očekává, že zavedení elektronické evidence přinese do rozpočtu dalších
12 miliard korun.
U řady podnikatelů vzbuzuje obavy nákladnost systému. Na rozdíl od drahých
registračních pokladen může EET fungovat i s jednoduchými a levnými přístroji na bázi
chytrého telefonu nebo tabletu. Většina podnikatelů už má internetové připojení, které
je k provozování EET nutné. Ale když internet nepůjde nebo prostě není signál?
„Na takové případy zákon pamatuje. Bude možné odeslat informace s odstupem.
Finanční úřad bude moci v odůvodněných případech udělit z EET výjimku,“ podotýká
Kotullová.
Další obava pramení z toho, že systém bude fungovat pomalu a u pokladen se budou
tvořit fronty „ V Chorvatsku trvá průměrně operace spojená s evidencí necelou půlvteřinu,“
doplňuje Kotullová.
Pokud jste byli na Jadranu minulé léto, můžete sami posoudit, zda vás EET nějak
zdržovala. Spíše vás možná překvapila vehemence, s jakou vám i výběrčí na parkovišti nebo
trhovci vnucovali účtenku. Pokud se do Chorvatska chystáte letos, můžete si o fungování
on-line pokladen udělat vlastní představu.

