Pokuty v testovacím
provozu nehrozí

Mluvčí fin. správy Petra Petlachová.
Už od září si mohou podnikatelé vyzkoušet na svých EET pokladnách a s
vyzvednutými přihlašovacími údaji,
jaké to je, poslat data do centrály a obdržet do dvou sekund potvrzení v podobě kódu FIK. Zatím to udělalo 1 200 z
nich, započteni do toho jsou ale také
vývojáři firem vyrábějících pokladny.
Panuje však planá obava, že Finanční správa přihlíží hned od začátku k tržbám, které do systému podnikatelé posílají. Není to pravda, protože v centrále
se nyní nic neukládá, systém jen odesílá potvrzení. Data o tržbách se začnou
ukládat od listopadu, ale stále nebude
třeba se bát kontroly. Testovací režim
je od toho, aby podnikatelé dělali chyby a učili se systém ovládat. Naostro se
skutečně začne 1. prosince 2016.
INZERCE

Jednodušší verze jen
pro minimum žadatelů
Šestatřicet provozovatelů občerstvení
a penzionů v odlehlých oblastech Česka už zažádalo o takzvaný zjednodušený režim EET. „Ve většině případů v
žádostech uvádějí, že evidence běžným způsobem podnikateli způsobí
omezení v případech, kdy je nutné obsloužit v krátké době velké množství
zákazníků,“ říká Petra Petlachová,
mluvčí Finanční správy.
Jenže k tomu zjednodušený režim určen není. Účtenku i s vytištěným speciálním kódem z pokladny prodávajícího musí zákazník dostat hned při placení. Jediná úleva je, že pokud momentálně nefunguje internet, toleruje Finanční správa, že se o účtence dozví se zpožděním. To může být maximálně pětidenní, třeba když podnikatel z horské
chaty snese pokladnu do údolí a nashromážděná data odešle přes internet.
Zjednodušený režim zatím úřady povolily několika málo podnikatelům.
Musí přitom prokázat, že v místě jejich
podnikání neexistuje stálé připojení
k internetu. To si Finanční správa ověřuje u mobilních operátorů. (iDNES.cz)

Krok za krokem, jak na EET
Podle odhadů se první fáze EET bude týkat 60 tisíc podnikatelů. Ti všichni musí
nejpozději do 1. prosince 2016 připravit své provozy na evidování tržeb. Příprava na EET však zdaleka neznamená
jen pořízení vhodného pokladního systému. Je třeba vyřešit i nezbytné formality, v nichž řada podnikatelů tápe. Získáváním autentizačních údajů a vyřizováním certifikace k EET je může krok za
krokem provést návodné video společnosti Dotykačka, které je k vidění na
www.dotykacka.cz.
„Podnikatelé se na nás stále obracejí
s dotazy, jak a kde získat autentizační
údaje. Zároveň si mnohdy pletou tyto
údaje s certifikací k EET. I proto jsme si
celý proces přípravy osobně vyzkoušeli a
všechny možnosti jsme zpracovali do přehledného videonávodu. S jeho pomocí by
přípravu měl zvládnout každý,“ říká Michal Wantulok, manažer pro vnější komunikaci společnosti Dotykačka.
Autentizační údaje, kterými se podnikatelé následně přihlásí na daňový portál www.daneelektronicky.cz, lze získat
dvěma způsoby – osobně na finančním
úřadu, nebo online.

„Rozhodně doporučujeme nenechávat tento krok na poslední chvíli. Je třeba si uvědomit, že během dvou měsíců
musí tuto povinnost vyřídit několik desítek tisíc podnikatelů a kapacita finančních úřadů je omezená. My sami jsme
si vyzkoušeli, že získat autentizační údaje osobně u přepážky zabere nejméně
20 minut. Všichni si asi umíme představit, jaké fronty se tam s blížícím se prosincem budou tvořit," varuje Michal
Wantulok.
Zcela bez komplikace není ani druhý
způsob - získání autentizačních údajů online: „Celý proces je poměrně snadný,
což dokládá i naše video. Když jsme však
tuto možnost testovali, trvalo tři pracovní dny, než nám po vyplnění formulářů
údaje přišly do datové schránky.“
Jakmile podnikatelé získají autentizační údaje, použijí je k přihlášení na portál www.daneelektronicky.cz, kam zaregistrují veškeré svoje provozovny a následně pro ně vygenerují tzv. certifikáty.
Ty posléze musí ještě nahrát do svého pokladního systému. I tady ale vězí jeden
háček. Jaký? Více na www.dotykacka.cz.
(KOMERČNÍ PREZENTACE)

