Koho se EET týká?
Dne 13. dubna 2016 nabyl platnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Podle tohoto zákona vzniká pro první skupinu
podnikatelů (v oblasti stravování a ubytování) od 1. prosince 2016 povinnost evidovat tržby, které pocházejí z podnikatelské
činnosti, a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby.

Co si musím připravit?
Před zahájením evidence tržeb musí všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, požádat o tzv. autentizační údaje. O
autentizační údaje mohou podnikatelé žádat od 1. září 2016. Zažádat si o ně podnikatelé, nebo jejich zplnomocnění zástupci,
mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou zaslány do datové schránky, nebo osobně na libovolném územním
pracovišti finančních úřadů, kde je podnikatel obdrží na místě v zapečetěné obálce.
Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb,
provozované Ministerstvem financí. Zde je nutné, aby před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách,
prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může
v dané aplikaci získat digitální certifikát. Certifikát bude následně nainstalován do systému INFOS‐CardPay – dle předaného
manuálu nebo za asistence naší hotline.
Pro evidenci tržeb je zapotřebí alespoň jeden certifikát. Volba počtu a způsobu využití certifikátů je ponechána zcela na uvážení
podnikatele evidujícího tržby. Je možné využít jeden certifikát na zasílání údajů o evidovaných tržbách v rámci celé činnosti
podnikatele, případně používat různé certifikáty dle jednotlivých provozoven nebo koncových zařízení.
Protože je veškerá komunikace mezi systémem CardPay a webovou aplikací Ministerstva financí prováděna on‐line elektronicky,
je nutné zajištění stabilního internetového připojení, a to z každého pokladního PC.

Jak to bude fungovat?
Naše společnost bude mít připravenou novou verzi systému CardPay, podporující výše popsanou online komunikaci.
Při evidenci tržby budou údaje o tržbě prostřednictvím systému CardPay on‐line odeslány finanční správě a získaný unikátní
registrační kód (FIK) bude vytištěn na účtence. Pokud nebude spojení fungovat (bude překročena mezní doba odezvy), systém
vytiskne účtenku bez unikátního kódu (FIK) zasílaného finanční správou. V takovém případě bude na účtence uveden podpisový
kód poplatníka (PKP). Údaje o evidované tržbě se pak systém pokusí odeslat dodatečně, a to nejpozději do 48 hodin.
Ze systémových důvodů bude EET možné provozovat jen na operačních systémech WINDOWS 7 a vyšších.

Jaké jsou termíny?
Od 1. září 2016 si můžete zažádat na finančním úřadu osobně nebo elektroniky o své "autentizační údaje".
V průběhu října 2016 bude systém INFOS‐CardPay připraven na plnou podporu EET. Podmínky dodání a instalace nové verze
CardPay budou stanoveny pro dané typy zákazníků také v tomto období.
V průběhu listopadu 2016 bude ze strany Ministerstva financí zajištěno testovací prostředí pro zasílání údajů o evidovaných
tržbách. Bude tedy možnost takto otestovat s nainstalovanou novou verzí INFOS‐CardPay i váš provoz.
Od 1. prosince 2016 vzniká evidenční povinnost – ostrý provoz systému EET.
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