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Poslední vlna EET se spouští již 1. 5. 2020. Níže naleznete důležité informace.
Koho se týká?
Po první a druhé vlně přichází třetí vlna společně se čtvrtou, do které spadají ostatní činnosti. Kompletní
výčet dle CZ-NACE: 1 – 3, 5 – 17, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 21 – 33, 35 – 39, 41 – 43,
45.2, 45.4, 49 -50, 52-53, 56 – dodání zboží, 58 – 66, 68 – 75, 77 - 82, 84 – 86, 90 – 91, 93 – 99.
Kdy vzniká příjem nutný evidovat
Evidovat tržbu je nutné po slnění dvou podmínek:
 Splňuje formální náležitosti
 Zakládá rozhodný příjem
Jinak řešeno, vždy když přijímáte platbu v hotovosti (peněžní prostředky, směnky, šeky, dárkové karty,
poukázky, stravenky, žetony, virtuální měny,…) a tato platba zakládá povinnost na daně z příjmu.
Jaké příjmy se neevidují
Některé tržby nadále není nutné evidovat. Především platby platební kartou, převodem z účtu, složením
hotovosti na účet v bance, inkaso, barterový (směnný) obchod. Mezi další výjimky patří:
 prodej sladkovodních ryb v termínu od 18-24. prosince
 prodej z automatu
 nevidomí a hluchoslepí podnikatelé
 provozovatelé veřejných toalet
 provozovatelé sociálních služeb
 obce, příspěvkové organizace, a státní instituce
Detailní přehled výjimek naleznete například na www.etrzby.cz
Běžný režim
Pro běžný režim je nutná registrační pokladna a stále připojení k internetu. Vše probíhá online a
okamžitě.
Zjednodušený režim
Ve zjednodušeném režimu je povinen poslat obchodník údaje o tržbě nejpozději do pěti dnů od
uskutečnění platby. Nemusí být neustále připojen k internetu.
Zvláštní režim – papírová evidence
Obchodníci mohou zažádat příslušný FÚ o evidenci ve zvláštním režimu. Musí k tomu splnit následující
podmínky:
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 Poplatník není plátcem DPH
 Nemá více jak 2 zaměstnance
 Výše příjmu z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní
čtvrtletí 600 000,- Kč a dále nepředpokládá výši příjmu ve 12 následujících měsících přesahující
600 000,- Kč.
O tento režim můžou žádat FO ale i PO pokud splňují podmínku, že jsou poskytovatelem
zdravotnických služeb, dále musí plnit výše uvedené podmínky.
V praxi to znamená, že obchodník vystaví účtenku na bločku, který obdržel od příslušného FÚ, originál
předá zákazníkovi a stejnopis si ponechá. Za každé čtvrtletí musí vyplnit přehled o přijatých platbách a
to nejpozději 20 dní po skončení daného čtvrtletí.
Odkazy:
Vzor žádosti o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu:
Vzorová účtenka
Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu
Registrace do EET
1) Požádejte o autentizační údaje – pokud máte datovou schránku, požádáte přes ní, pokud
nemáte datovou schránku, požádejte osobně na FÚ
2) Na Daňovém portálu se přihlaste pomocí získaných údajů do aplikace EET.
3) V aplikace vyplňte všechny Vaše provozovny
4) Zažádejte o certifikáty do EET. Můžete používat jeden na více místech, ale můžete také
v každém místě používat jiný certifikát, záleží jen na Vás.
5) Nahrajte si certifikát do Vaší pokladny a vše máte připraveno.
Odkazy:
Žádost o autentizační údaje do EET
Co musí EET účtenka obsahovat







DIČ
Číslo pokladny – označení pokladny je zcela na Vás
Datum a čas nákupu
Režim tržby
FIK – fiskální identifikační kód – v běžném režimu uveden vždy, unikátní kód o 39 znacích
PKP – podpisový kód poplatníka – pokud nejste připojeni k internetu, místo kódu FIK se bude
uvádět právě tento kód, ve zjednodušeném režimu se tiskne automaticky
 Číslo provozovny – dané portálem EET
 Pořadové číslo účtenky
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 Celková výše tržby
 BKP – bezpečnostní kód poplatníka – na účtence uveden vždy
Povinnost označení v provozovně
Každý, kdo eviduje tržby v EET, má povinnost informovat o tom své zákazníky. Tuto informační cedulku
umístěte, tak aby byla viditelná (při vstupu, vedle pokladny, …). Výjimku mají řemeslníci a ostatní
podnikatelé, kteří navštěvují klienty a nemají provozovnu.
Odkazy:
Nálepka A5 – běžný režim
Nálepka A5 – zjednodušený režim
Nálepka A5 – zvláštní režim
Sleva na dani
Jako kompenzaci za náklady na pořízení EET pokladny můžete využít slevu 5000 Kč v daňovém
přiznáni v roce, kdy začnete evidovat tržby.
Kde naleznete více informací
www.etrzby.cz – informace pro žadatele a obchodníky včetně návodů
https://www.etrzby.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-podnikatelu - nejčastější otázky okolo EET
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet
https://adiseet.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces - aplikace EET na daňovém
portálu
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