Výpočet dopadů elektronické evidence tržeb
Výpočet přínosu EET za DPH, resp. jeho odhad, je obecně založen na skutečných datech o inkasu DPH,
které na účty finanční správy platí jednotliví plátci s hlavní činností v odvětvích, která pod EET spadají.
Porovnává se tak meziroční změna inkasa DPH u těchto plátců, která je očištěna o autonomní
ekonomický růst DPH. V případě DPH to konkrétně znamená, že meziroční autonomní vývoj inkasa je
ovlivněn hlavně výdaji na spotřebu domácností a výdaji vlády (dle makroekonomické predikce
Ministerstva financí ČR) či minoritními položkami jako jsou kalendářní vlivy a další. Po očištění
meziročního skutečného rozdílu (přebytku) inkasa DPH o výše uvedený autonomní růst a minoritní
vlivy, tak zbývající částka reprezentuje odhadovaný vliv EET na inkaso DPH. Nově byl takto
kvantifikován dodatečný dopad za rok 2018, neboť v roce 2017 nebyla druhá vlna ještě účinná po celý
kalendářní rok.
V případě příjmových daní, konkrétně u daně z příjmů právnických osob, se obecně vycházelo ze
skutečného výsledku hospodaření korporátních subjektů z daňových přiznání. Porovnávána byla
změna hospodářského výsledku přepočteného na daňovou povinnost u subjektů, které jsou technicky
napojeny na systém elektronické evidence tržeb a realizují činnost v příslušném ekonomickém odvětví.
I v tomto případě byl při porovnání brán v potaz autonomní růst daně z příjmů právnických osob, o
který byl výsledek očištěn.
Obdobným způsobem se postupovalo i v případě daně z příjmů fyzických osob z přiznání, kdy byl opět
poměřován rozdíl mezi příjmy a výdaji či hospodářským výsledkem z daňových přiznání za zdaňovací
období 2016 a 2017. Stejným způsobem jako u daně z příjmů právnických osob se opět postupovalo
při výběru souboru poplatníků fyzických osob, tzn. jen u těch, kteří byli fakticky napojeni na systém
EET a bráno v potaz bylo i související ekonomické odvětví poplatníka. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl
taktéž očištěn o autonomní ekonomický růst a vyjádřen v podobě daňové povinnosti.
Při výpočtu dopadu EET u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti bylo nutné vycházet z dat
Českého statistického úřadu o průměrných hrubých mzdách a počtech zaměstnanců v odvětvích
spadajících pod EET. Propočet byl dále upraven, stejně jako u ostatních daní, o autonomní růst a vliv
dalších opatření jako například zvýšení minimální mzdy a poté vyjádřen jako daň z příjmů fyzických
osob.
Výpočet dopadu EET na výši pojistného byl odhadnut na skutečných daňových základech z daňových
přiznání daně z příjmů fyzických osob a z části na datech od Českého statistického úřadu, kdy
následně byly na tyto hodnoty aplikovány sazby pojistného.

