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Aktuálně:
Podání žádosti o autentizační údaje je prvním krokem ke správné evi-
denci tržeb. Již od 1. března 2017 se do evidence tržeb zapojí podnika-
telé z velko- a maloobchodu. K 30. lednu si autentizační údaje vyzvedlo 
pouze 41 311 tis. z cca 250 tis. podnikatelů, kterým vzniká povinnost evi-
dovat ve druhé fázi. Finanční správa proto apeluje na všechny podnika-
tele, aby přípravu neodkládali na poslední chvíli a vyhnuli se tak frontám 
na úřadech.

nová záložka „informace o provozu“ byla zveřejněna na webu etrzby.cz. 
Naleznete zde aktuální statistická data o evidovaných tržbách, včetně 
počtu evidujících poplatníků, přidělených autentizačních údajů či počtu 
vydaných certifikátů.

První EEt fórum určené zejména pro podnikatele z druhé vlny se usku-
tečnilo 10. ledna 2017 v prostorách Aquapalace Hotelu Prague v Čestli-
cích. Podnikatelé z oblasti velko- a maloobchodu se do evidence tržeb 
zapojí od 1. března 2017. Fórum spolupořádala Asociace českého tradič-
ního obchodu a Ministerstvo financí. Součástí byl již tradičně také vele-
trh dodavatelů pokladních řešení.

EEt fórum proběhlo 18. ledna 2017 také v olomouci. Ministerstvo 
financí ve spolupráci s Asociací českého tradičního obchodu zorganizo-
valy konferenci s praktickými informacemi, jak se připravit na  evidenci 
tržeb, společně s veletrhem pokladních systémů a zařízení s praktickými 
ukázkami.

Zhodnocení fungování elektronické evidence tržeb se věnovala tisko-
vá konference, která proběhla v prostorách Ministerstva financí 19. ledna 
2017. Do systému EET se do tohoto data zapojilo již 43 tis. poplatníků, 
kteří odeslali celkem 119 mil. účtenek.

další seminář Evidence tržeb v praxi se konal 30. ledna 2017 v Clarion 
Congress Hotelu v Praze v rámci Retail Summitu. Seminář nabídl souhrn-
né informace o fungování evidence tržeb, jejím aktuálním vývoji a také 
nejnovější informace a praktické rady, jak se na evidenci tržeb připravit, 
jak získat autentizační údaje, přihlásit se do webové aplikace EET a jak 
řešit situaci, když něco selže.

Již čtvrtá velká konference o elektronické evidenci tržeb v pořadí 
určená pro podnikatele z druhé fáze se uskuteční ve středu 15. února 
v  Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Další kolo EET Fóra poskytne ná-
vštěvníkům souhrnné informace o fungování evidence tržeb a praktické 
rady, jak se na ni co nejlépe připravit.
Přijďte se podívat!
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