Elektronická evidence tržeb
Aktuálně:
Ministr financí potvrdil spuštění projektu elektronické evidence tržeb
v již avizovaném termínu 1. 12. 2016. V první fázi bude evidence tržeb
povinná pro ubytovací a stravovací služby. Více se dočtete v rozhovoru.
Informační kampaň k elektronické evidenci tržeb odstartovala
1. 6. 2016. Kampaň má za cíl intenzivně informovat jak podnikatele,
tak širokou veřejnost a je naplánována napříč všemi médii. Jedním
z klíčových nástrojů kampaně je existence specializovaného webu
www.etrzby.cz, kde jsou koncentrovány všechny informace o evidenci
tržeb jak pro podnikatele, tak pro IT vývojáře i zákazníky.

Provoz Kontaktního místa, nové infolinky Finanční správy určené
k zodpovídání metodických dotazů z oblasti elektronické evidence tržeb,
byl zahájen 1. 8. 2016 v 9:00h. Operátory jsou proškolení zaměstnanci
Finanční správy.
Pro IT vývojáře byl uspořádán seminář k elektronické evidenci tržeb,
který se uskutečnil 2. 8. 2016 v prostorách Finančního úřadu, Územního
pracoviště pro Prahu 10. Seminář se týkal jak technické dokumentace,
tak testovacího prostředí, tzv. playground, určeného pro vývoj software
pro pokladní zařízení, která budou využívána k evidenci tržeb.

Testovací prostředí pro vývojáře, tzv. playground, byl zveřejněn
na oficiálním webu etržeb 13. 6. 2016 a je určen pro vývoj software pro
pokladní zařízení, která budou využívána k evidenci tržeb. Playground
je schopen přijímat zaslané datové zprávy o tržbách a odpovídat,
zda byla zpráva přijata a zda vyhověla požadavkům.

O autentizační údaje k elektronické evidenci tržeb budou moci
podnikatelé žádat již od 1. 9. 2016. Každý podnikatel, jehož se evidence
tržeb týká, musí před přijetím první evidované tržby požádat finanční
úřad o přidělení autentizačních údajů. To bude možné jak osobně,
tak prostřednictvím datové schránky.

Konference s názvem„Fámy a fakta o EET“ se uskutečnila v neděli 12. 6. 2016
v prostorách obchodního a kulturního centra SAPA Praha. Pořadateli byli
Svaz vietnamských studentů a mládeže a Svaz vietnamských podnikatelů
v ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí a Finanční správou. Jejím cílem
bylo seznámit vietnamské obchodníky s tím, co pro ně bude elektronická
evidenci tržeb znamenat v podnikatelské praxi.

Dvoudenní konference s názvem Evidence tržeb v praxi se uskuteční
16. - 17. 9. 2016 v areálu BVV, Pavilon E v Brně. Konference, pořádaná
Ministerstvem financí, Finanční správou ČR a Svazem obchodu
a cestovního ruchu ČR, seznámí účastníky s praktickými informacemi,
jak se připravit na evidenci tržeb. Zároveň bude probíhat v obou dnech
veletrh pokladních systémů a zařízení s praktickými ukázkami.
Přijďte se podívat!

Finálové kolo roadshow k elektronické evidenci tržeb proběhlo
30. 6. 2016 v Karlových Varech. Událost byla určená pro pracovníky
Finanční správy, kterým přednášela náměstkyně ministra financí Alena
Schillerová a další pracovníci Ministerstva financí a Finanční správy.
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Na veletrhu FOR GASTRO & HOTEL proběhne 29. 9. 2016 od 12:30
do 14:00h další kolo konference na téma elektronické evidence tržeb.
Konference pořádaná Asociací malých a středních podniků a živnostníků
ČR se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Přijďte se podívat!

