
 

EET stále poněkud zmateně a chaoticky, byť již za 5 dní 

E-shopy 

Ministerstvo financí po více než 14-ti dnech nejistot a zmatků navrhlo úpravu zákona o EET 

pro e-shopy. Které platby se tedy nebudou muset evidovat? Půjde o platby z domu, které se 

platí kartou, těch bývá podle šéfa společnosti Shoptet Miroslava Uďana přibližně dvě třetiny 

z celkového objemu plateb.  

Naopak e-shopy, které umožňují osobní převzetí zboží včetně hotovostní platby, budou muset 

tržby evidovat. 

Návrh ministra financí neznamená tedy úplné vyjmutí e-shopů z povinnosti elektronické 

evidence tržeb. 

 

Drobní živnostníci 

 

Současně se změnou zákona, týkající se e-shopů navrhl ministr Babiš na poslední chvíli ještě 

jednu změnu, tím sice způsobil poměrně velký rozruch na koaličním jednání 23.11.2016, 

nicméně někteří koaliční partneři jeho návrh uvítali. 

Navrhuje z EET vyjmout osoby, které budou mít daň stanovenou paušálem a tržby nepřesáhnou 

250 tis. ročně a jejich roční příjmy ve třech zdaňovacích obdobích nepřesáhly pět milionů 

korun. Limit 250 tisíc korun podle ministerstva financí vychází z přibližného propočtu 

z průměrné mzdy očištěné o platy manažerů (mediánové mzdy). 

Podnikatelé se s finančním úřadem mohou za určitých podmínek na základě předpokládaných 

příjmů a výdajů dohodnout na výši daně. Poplatník pak nemusí podávat daňové přiznání a 

zjednoduší se mu evidence. Zároveň předem ví, kolik na dani odvede a nemusí tak vytvářet 

finanční rezervu na budoucí zaplacení daně. 

Institut paušální daně dosud využívalo méně než 40 subjektů, po odstranění legislativních bariér 

a vytvoření návodu a metodiky, jak o tuto možnost požádat, očekává ministerstvo financí 

mnohonásobně vyšší zájem. 

Zde je prosím nutné zdůraznit, že se jedná o daňový paušál, nikoli výdajový paušál. Tento již 

běžně drobní podnikatelé a živnostníci uplatňují. 

Podle náměstkyně A. Shillerové by tyto podmínky měly začít platit na jaře příštího roku a jsou 

cílené především na obchodníky a řemeslníky, kteří začnou evidovat tržby ve druhé a třetí vlně, 

tedy od března 2017 a března 2018. 

Zdroj: i.dnes.cz 23.11.2016, HM 24.11.2016 a 25.11.2016 


