Spuštění EET v době krize? Těžko obhajitelný akt státní moci.
22. 3. 2020
Podnikatelské odbory kritizují neochotu vlády odložit spuštění 3. a 4. vlny EET. Zavádět pro
živnostníky v nouzi nové povinnosti, EET, a zvyšovat jim náklady, to je zjevná bezohlednost.
Tvrdíme, že termín spuštění 1. 5. 2020 je možné posunout, a to například na 1. 1. 2021.
Živnostníci neprožívají dobré období. Kromě hrozby nákazy koronavirem, a omezení s tím spojených,
ocitla se většina z nich i ve finanční nouzi. A v takové situaci jim vláda ještě nakládá – od 1. května
budou povinni evidovat tržby v EET.
Řemeslníci, kadeřnice, kosmetičky, pedikérky, maséři, ale i lékaři a veterináři a spousta dalších
OSVČ musí už v dubnu koupit zařízení na evidenci tržeb, nechat si vše zprovoznit, koupit spotřební
materiál a proškolit personál. V době, kdy mají zavřeno a nevydělávají to jistě není nic příjemného. A
možná nejhorší je pocit ponížení, když si uvědomují, jak málo na nich vládě záleží, jak je vláda
lhostejná k jejich existenčním potížím.
Ministryně Alena Schillerové tvrdí, že nejde odložit spuštění 3.a 4. vlny EET, protože to je dáno
zákonem. To považují podnikatelé a živnostníci zcela oprávněně za neobratnou výmluvu. V době, kdy
vláda omezuje svobodný pohyb osob, kdy zasahuje do práv nakládat se soukromým majetkem, kdy
zavírá hranice a v době, kdy mění zákony sociálního zabezpečení, nedokáže změnit tak jednoduchou
věc, jako je termín zahájení EET?
Nejprve si řekněme, co by stačilo, aby mohlo být odsunuto květnovém spuštění EET. Alena
Schillerová by připravila vládní návrh, ten by v zrychleném řízení poslala k připomínkám a v úterý, 24.
3. 2020 by požádala poslaneckou sněmovnu o hlasování v nouzovém režimu. Tak to udělá vláda se
zákonem, který řeší dobu placeného ošetřování člena rodiny, tedy známé „ošetřovačky“. Tady to jde,
u EET to „nejde“!
Podnikatelské odbory žádají vládu, aby navrhla změnu zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb a aby
odložila spuštění 3. a 4. vlny EET nejméně do 1. 1. 2021.
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