Poslední vlna EET se blíží
Závěrečná fáze elektronické evidence tržeb startuje již
1. května. Své tržby tak začnou evidovat všichni
podnikatelé, kteří přijímají hotovost. Není se ale čeho
bát. Tři roky úspěšného fungování EET ve stravování
a obchodu ukázaly, že reforma narovnává podnikatelské
prostředí a podnikatele nezatěžuje. Připravit se je
jednoduché, ale je lepší nenechávat vše na poslední
chvíli.
Co potřebuji vědět o EET:
EET se týká pouze podnikatelů přijímajících hotovost, směnky či
vouchery. Na platby kartou a převody na účet se EET nevztahuje.
EET nepřináší administrativní ani finanční zátěž. Po základním
nastavení funguje zařízení zcela automaticky. Pokud chcete, najdete
i řešení v řádech stokorun. A nezapomeňte na slevu na dani ve výši
5 000 korun.
EET nabízí řešení i pro podnikatele s několika málo tržbami
měsíčně. Tím je papírový režim, v rámci kterého evidujete na blok
účtenek, který obdržíte zdarma na finančním úřadě.

EET ve 3 krocích:
pořiďte si vhodné technické vybavení
požádejte o autentizační údaje přes Daňový
portál nebo na finančním úřadě
vygenerujte EET certifikát a nainstalujte
do pokladního zařízení

Kde se o EET dozvědět více:

1. květen

Vše důležité naleznete na www.etrzby.cz.
Využít můžete také infolinku 225 092 392.

A kde nás potkáte osobně?
Už tento pátek 28.2. v 10 hodin
se v rámci Stavebního veletrhu
v Brně koná konference
a praktický seminář ke startu
závěrečné fáze elektronické
evidence tržeb.
Informační roadshow pro vás dále
pokračuje na těchto místech:
29.2.
5.3.
20.3.
24.3.
24.3.
1.4.
3.4.
8.4.
22.4.

SAPA Praha
Masarykova univerzita Brno
Hotel Avanti Brno
Hotel Vista Ostrava
Centrum Univerzita Tábor
Florentinum Praha
Grand Hotel Zlatý lev Liberec
Mladá Boleslav
Florentinum Praha

Splňuje vaše EET zařízení
bezpečnostní standard?
Před nákupem zařízení se ujistěte, že splňuje
aktuální bezpečnostní požadavky.
Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě
a proto nemusí být pokladnám se zastaralými
šifrovacími protokoly umožněno komunikovat
se servery Finanční správy. Doporučeným
standardem je TLS 1.3. Více se dozvíte
na webu etrzby.cz.

Poctivost je základ
Cílem EET je narovnání
podnikatelského prostředí.
Má zajistit, aby ti, co neplatí
daně, neměli konkurenční
výhodu oproti poctivým
podnikatelům.

Povinnost evidovat tržby
se 1. května 2020 rozšíří
na všechny podnikatele,
kteří přijímají hotovostní
tržby a dosud evidovat
nemuseli.

10% DPH
Společně
s náběhem EET se
snižuje DPH na 10 %
pro stravovací
a kadeřnické služby,
úklid v domácnostech
či opravy obuvi a oděvů.

5 000 Kč
I položka 5 tisíc korun
může být pro drobné
podnikatele velkým
nákladem. Proto si
mohou podnikající
fyzické osoby uplatnit
slevu na dani až do této
výše.

3 způsoby
Nejjednodušší je online
evidence, kde se o vše
potřebné postará
pokladní zařízení. Tím
může být i váš chytrý
telefon s EET aplikací
a minitiskárnou.
Alternativou je papírový
režim pro nejmenší
podnikatele.
A podnikáte-li v
oblastech bez pokrytí
internetem, požádat
můžete o offline režim.

