Elektronická evidence tržeb
Aktuálně:
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb byl zveřejněn
31. srpna 2016. Tento materiál rozebírá jednotlivé okruhy týkající se
evidence tržeb a slouží jak pro potřebu subjektů, které mají povinnost
evidovat tržby, tak pro práci správců daně.
O autentizační údaje si k 17. 10. 2016 požádalo přibližně 12 000
podnikatelů. Každý podnikatel, jehož se evidence tržeb týká, musí
před přijetím první evidované tržby požádat finanční úřad o přidělení
autentizačních údajů. Finanční správa tyto údaje vydává od 1. 9. 2016.
Konference a veletrh s názvem Evidence tržeb v praxi pořádané ve
spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR proběhly ve dnech
16. - 17. 9. 2016 v areálu BVV v Brně za účasti ministra financí Andreje
Babiše, náměstkyně ministra financí pro daně a cla Aleny Schillerové
a generálního ředitele Finanční správy Martina Janečka. Dvoudenní
konference se zúčastnilo téměř 1500 lidí z řad podnikatelů, zástupců
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a svá pokladní řešení zde
vystavovalo 27 společností.
V rámci veletrhu FOR GASTRO & HOTEL v Praze se 29. 9. 2016 uskutečnila
doprovodná akce na téma elektronické evidence tržeb, pořádaná
Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci
s Ministerstvem financí a Finanční správou. Akce byla koncipována jako
odborný seminář, na kterém se přes 300 podnikatelů dozvědělo aktuální
informace a praktické rady, jak se připravit na evidenci tržeb.
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Operátoři infolinky k elektronické evidenci tržeb zodpovídají
v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 dotazy týkající se metodické oblasti
evidence tržeb. Do dnešního dne vyřídili 6563 hovorů. Dotazy veřejnosti
jsou zodpovídány rovněž přes kontaktní formulář, prostřednictvím
kterého bylo zodpovězeno již několik stovek dotazů.
Další kolo konference a veletrhu s názvem „Evidence tržeb v praxi“ se
uskuteční 25. 10. 2016 v Kongresovém centru Praha a 4. 11. 2016
v Trojhalí Karolina v Ostravě. Akce nabídnou nejnovější informace
a praktické rady pro podnikatele, jak se na evidenci tržeb připravit.
Návštěvníci budou mít rovněž možnost pokládat řečníkům otázky a
zapojovat se do diskuzí.
Přijďte se podívat!
Pilotní provoz systému evidence tržeb bude spuštěn počátkem listopadu
2016. Zveřejněné testovací prostředí pro zasílání údajů o evidovaných
tržbách umožní podnikatelům otestovat funkčnost jejich pokladních
zařízení.

