Co je EET?
Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od
obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění
evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na
server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód.
Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne
na účtenku.
Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které:



pocházejí z podnikatelské činnosti,
a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými
obdobnými způsoby např. stravenkou..
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Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě
Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
Zákazník obdrží účtenku.
Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy.
Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho
jménem.

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC,
tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku
přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software
odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti
odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné
speciální certifikované registrační pokladny.

Koho se týká?
Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:



podnikající fyzické osoby,
právnické osoby s podnikatelskou činností.

Od kdy bude platit?
Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:





v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například
svobodná povolání, doprava, zemědělství,
ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Co musím vědět o evidenci tržeb
1. Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby
Povinnost evidovat tržby má podnikatel, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou
je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem
z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby
realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. „Kdo a jaké tržby eviduje“
2. Ověřím si, odkdy budu evidovat
Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve 4 fázích. Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu
tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od toho se
pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby
pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. „Odkdy evidovat tržby“
3. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu
Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje
zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované
tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve
zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády

nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k
dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení. „Způsoby evidence a
účtenka“
4. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci
K tomu, aby podnikatel mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení
odpovídající jeho podnikatelské činnosti (např. pokladna, pokladní zařízení, ale i např. starší
počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky
vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě
serveru Finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Každý si může pořídit takové
zařízení, které mu vyhovuje a od koho chce, neboť zákon použití žádného konkrétního
zařízení nepředepisuje. „Vybavení pro evidování tržeb“

Kroky před zahájením evidence tržeb:

1. Získání autentizačních údajů
Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje (jméno a heslo), které slouží k přihlášení do
webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Zažádat si o ně
musí podnikatel předtím, než přijme první evidovanou tržbu, a to jedním z následujících
způsobů:
Elektronicky na Daňovém portálu
Podnikateli budou autentizační údaje zaslány do datové schránky.
Osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů
Podnikatel získá autentizační údaje okamžitě na finančním úřadě v zapečetěné obálce.

O autentizační údaje může požádat také zplnomocněný zástupce podnikatele.

2. Přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence
tržeb
Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů přihlásí do webové aplikace
Elektronická evidence tržeb, kde bude spravovat certifikáty a údaje o provozovnách. Po
zahájení evidence tržeb bude mít poplatník v aplikaci k dispozici také informace o zasílaných
tržbách.

3. Oznamování údajů o provozovnách
Před zahájením evidence tržeb má podnikatel povinnost oznámit údaje o všech provozovnách,
prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Každé provozovně
bude přiděleno správcem daně číslo (označení provozovny), které bude podnikatel uvádět na
účtence a v datové zprávě zasílat Finanční správě.

4. Získání certifikátu
Poté, co podnikatel ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb oznámí údaje o svých
provozovnách, může přistoupit k podání žádosti o vydání certifikátu. Prostřednictvím
certifikátu Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami.
Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo může získat a
využít více certifikátů. Počet certifikátů se odvíjí od potřeb daného podnikatele a je výhradně
na jeho rozhodnutí. Na rozdíl od např. zaručeného elektronického podpisu jsou certifikáty pro
evidenci tržeb přidělovány zdarma. Návod, jak spravovat certifikáty, naleznete ZDE.

5. Nainstalování certifikátu
Certifikát je následně nutné nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního
zařízení evidovat tržby. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu
využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon apod.) a příslušného operačního
systému. V případě potřeby asistence doporučujeme kontaktovat svého dodavatele pokladního
zařízení nebo jinou servisní společnost.
Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat
od 1. listopadu 2016.
Další obecné informace o projektu EET můžete získat z oficiálního webu GFŘ MFČR, který má na
starosti zavedení EET: http://www.etrzby.cz , http://www.eltrzby.cz

6. Realizace EET v rámci účetního systému EKONOM
Vývojový tým programu EKONOM intenzivně pracuje na implementaci všech úprav spojených se
zavedením EET. V průběhu měsíce září testujeme komunikaci v takzvaném „PlayGround“ prostředí,
které je vývojářům k dispozici od 13. června na testovacím portále MFČR.
V průběhu měsíce října umožníme uživatelům vyzkoušet Betaverzi programu EKONOM pro
otestování komunikace v „PlayGround“ prostředí.
V listopadu 2016 bude tato verze přesměrována na testovací prostředí pro zasílání údajů o
evidovaných tržbách, které umožní podnikatelům otestovat funkčnost jejich pokladních zařízení.
Od prosince 2016 tak bude možné pracovat ve standardním režimu EET komunikace.

Veškeré změny v programu EKONOM spojené se zavedením EET budou dostupné všem
uživatelům, jejichž licence obsahuje některý z uvedených modulů:





Maloobchod
Účetnictví a Daňová evidence Plus
Fakturace Plus
Sklady Plus

Licence obsahující uvedené moduly budou mít funkce EET v rámci aktualizace pro rok 2017
zdarma s výjimkou maloobchodu, kde dochází pro rok 2017 ke změně koncové ceny modulu
a tím i k malé změně ceny aktualizace.

