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Před začátkem evidence:
je každý, kdo podléhá EET a nezažádal o offline režim, povinen:
ískat Autentizační údaje (více na str. 3) k přístupu na da•	Zňový
portál pro EET
si můžete zažádat datovou schránkou pomocí
•	Oxmlúdaje
formuláře, který najdete na daňovém portále, nebo
přímo na finančním úřadě ústně do protokolu

yto údaje vám umožní se přihlásit do webové aplikace
•	TElektronická
evidence tržeb

•	Zaevidovat provozovnu/y (více na str. 4)
OZOR – provozovna dle Zákona o evidenci tržeb není
•	Pprovozovna
ve smyslu Živnostenského zákona

egistrace se provádí ve webové aplikaci Elektronická
•	Revidence
tržeb

•	Zažádat o certifikát (více na str. 3)
certifikát lze zažádat POUZE ve webové aplikaci Elektro•	Onická
evidence tržeb
•	Tento certifikát je váš „podpis“ pro EET
daje dle §19 ZoET (Zákon o evidenci tržeb) zadat do pří•	Úslušného
pokladního zařízení:
		

1. Čísla provozoven

		

2. Způsob evidence (běžný režim x zjednodušený režim)

		

3.	Čísla pokladen (Číslování popř. označení pokladen je
čistě na poplatníkovi. Pro jednu provozovnu nesmí fungovat naráz více pokladen se stejným číslem.)

•	Nainstalovat do „pokladního zařízení“ certifikát poplatníka

Bližší informace:
Autentizační údaje §13-14 ZoET
Certifikát pro evidenci tržeb
PROVOZOVNY (Oznamovací povinnost dle §17 ZoET)
OFFLINE režim

Autentizační údaje §13-14 ZoET:

je povinen požádat o autentizační údaje. Lze od
•	P1.oplatník
9. 2016.
Slouží k přístupu do webové aplikace Elektronická eviden•	ce
tržeb (na stránkách daňového portálu).
•	Jsou tvořeny názvem uživatele a heslem.
ro lepší zabezpečení může poplatník požádat o zasílání
•	Pautentizačních
SMS na jim uvedené telefonní číslo.
ádost může podat poplatník, osoba pověřená nebo jeho
•	Žzástupce
a to datovou zprávou nebo ústně do protokolu,
a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

zprávy by měl přijít poplatníkovi autentizační
•	Dkódo datové
do 3 dnů, v případě ústního jednání dostane poplatník autentizační kód na místě a to v zapečetěné obálce.
Přihlásit se do EET bude moci až den následující. Platnost
prvotního hesla je pouze 90 dní.

Certifikát pro evidenci tržeb:

o přihlášení do EET může získat poplatník jeden nebo více
•	Pcertifikátů
k evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.

•	Platnost certifikátu je 3 roky.

ertifikát je následně nutné nainstalovat tak, aby bylo
•	Cmožné
prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby
(např. pokladna, tablet, chytrý telefon).

oplatník má povinnost zacházet s těmito údaji tak, aby
•	Pnemohlo
dojít k jejich zneužití.
PROVOZOVNY (Oznamovací povinnost dle §17 ZoET)

ýká se všech poplatníků, kteří mají místo, kde budou přijí•	Tmat
peníze nebo platby kartou (popř. jiným způsobem).
le ZoET je provozovnou (neshoduje se s Živnostenským
•	Dzákonem):

		

1.	stálá provozovna (např. prodejna, u fyzické osoby bydliště, u právnické osoby např. sídlo),

		

2.	mobilní provozovna (např. automobil),

		

3.	virtuální provozovna (např. internetové stránky – e-shop).

oplatník má povinnost nahlásit údaje před získáním certifi•	Pkátu
pro evidenci tržeb.
změny v provozovně má poplatník povinnost
•	Vtutopřípadě
změnu ohlásit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy

změna nastala, nejpozději před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká. Oznamovací povinnost musí být nahlášena prostřednictvím aplikace
EET (týká se také taxislužba, mobilní stánky nebo internetové stránky).

•	Povinné údaje pro EET:

		

1. Název provozovny – nepovinný údaj,

		

2.	Typ provozovny – stálá, mobilní, virtuální,

		

3.	Stav – aktivní/přerušená/zrušená,

		

4.	Převažující činnost provozovny – výběr z výčtu činností
z číselníku,

		

5.	Lokalizační údaj podle typu provozovny – stálá (adresa), mobilní (registrační značka nebo jiná textová identifikace), virtuální (URL, e-mail, telefon).

•	Identifikační číslo:

		

1.	každé provozovně bude Finanční správa přidělovat
identifikační číslo, které je poplatník povinen uvádět na
účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny,

		

2.	V případě, že poplatník nemá provozovnu zaregistruje
se u právnické osoby sídlo společnosti zapsané v OR
a u fyzické osoby adresa sídla.

OFFLINE režim

ro vyjmenované podnikatele je zavedena nově možnost
•	Pevidovat
tržby v takzvaném Offline režimu. Znamená to,

že si nemusíte pořizovat elektronické zařízení, ale můžete
účtenky evidovat v papírové podobě na tiskopisech, které
jste povinni si vyzvednout na finančním úřadě.

•	Kdo může použít offline režim?

		

1.	Fyzické osoby, které splní následující podmínky:

			•	
Neplátce DPH
			•	
Obrat předchozího i plánovaný obrat budoucího
roku do 600 000 Kč – počítá se po čtvrtletích, to znamená obrat za čtyři předcházející čtvrtletí nepřesáhl
hranici,
			•	
Maximálně 2 zaměstnanci.
		

2.	Právnické osoby, které splňují následující podmínky:

			•	
Poskytují zdravotní služby hrazené z veřejného

zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování
úhrady od zdravotní pojišťovny.
			•	
Obrat předchozího i plánovaný obrat budoucího
roku do 600 000 Kč – počítá se po čtvrtletích, to znamená obrat za čtyři předcházející čtvrtletí nepřesáhl
hranici.

•	Co pro to musíte udělat?

		

1.	Podat žádost na finanční úřad o povolení evidovat
v offline režimu, kde prokážete splnění podmínek.

		

2.	Vyzvednout si na finančním úřadě sadu číslovaných
účtenek.

		

3.	Každé čtvrtletí podat finančnímu úřadu „Oznámení
o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu“ a to do
20. dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí.

		

4.	Uschovávat si kopie vystavených účtenek.

NABÍDKA SLUŽEB:
EET READY
Na základě plné moci pro Vás za pouhé 2000 Kč (2420 s DPH)
zařídíme veškeré výše uvedené žádosti a povinnosti.
Služba EET READY obsahuje:
1.	Zpracování žádosti o autentizační údaje,
2.	Zaslání žádosti o autentizační údaje příslušnému finančnímu úřadu,
3.	Zaregistrování max. 3 provozoven ve webové aplikaci
Elektronická evidence služeb.
4.	Zpracování žádosti o certifikát k elektronické evidenci služeb,
5.	Vyzvednutí certifikátu k elektronické evidenci služeb,
6.	Předání VŠECH potřebných údajů k EET vašemu IT specialistovi:
			

a.	Certifikát k elektronické evidenci tržeb,

			

b.	Seznam provozoven s očíslováním,

			

c.	Návrh na číslování pokladních zařízení.

EET READY PREMIER 3000 Kč bez DPH (3 630 s DPH) obsahuje:
-	EET READY
-	Instalace do programu PREMIER systém, Premier Air nebo
Premier mobile:
		 o	
Instalace certifikátu,
		 o	
Zadání max. 3 provozoven,
		 o	
Zadání max. 6 pokladen.

Další služby:
EET READY USER cena EET READY + individuální – dle počtu pokladen, vzdálenosti, složitosti nastavení (600 Kč bez DPH/hodinu
technika + doprava).
- EET READY
- Instalace do vašeho pokladního zařízení:
		o Instalace certifikátu,
		o Nastavení provozovny,
		o Nastavení pokladny.
EET CLIENT (800 Kč bez DPH/hodinu specialisty)
-	Poradenství ohledně EET – jsem povinen evidovat, mám
nárok na offline režim, jaké pokladní zařízení si pořídit,
mám nárok na evidenci ve zjednodušeném režimu apod.

PREMISOFT s.r.o.
tel.: 775 555 881

IČO: 27902048
Elišky Přemyslovny 1335
156 00 Praha 5

eet@premisoft.cz
www.premisoft.cz

