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Elektronická evidence tržeb
Vážení,
vzhledem k platnosti zákona o evidenci tržeb, který se bezprostředně dotýká fungování
ekonomických informačních systému, zasílám základní informace k fungování evidence tržeb
v IS AN system.
Informační systém AN system je připraven pro elektronickou evidenci tržeb. Pro správné fungování
v AN system bude nutné provést nastavení modulu pro hotovostní platby.
Co je třeba udělat nejdříve?
1. Zjistěte zda, a do které skupiny evidence tržeb spadají vaše jednotlivé činnosti a ve které
fázi bude nutné evidenci nasadit. V první fázi od 1. 12. 2016 se evidence tržeb dotkne
stravovacích a ubytovacích činností.
2. Zašlete nám informace o termínech, které se vás týkají a my připravíme nabídku a termín
nastavení evidence tržeb ve vaší společnosti.
Podrobné informace k zavádění Elektronické evidence tržeb naleznete na www.etrzby.cz.
Elektronická evidence tržeb.
Evidenci tržeb upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve
Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti
vyhlášením ve Sbírce doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.
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.



Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet.

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.

Informace pro správce IT.
Certifikáty EET nutné k instalaci nebudou funkční na Windows XP a Win Server 2003
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