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Elektronická evidence tržeb se
od 1. 5. 2020 týká všech
ostatních
činností
(např.
svobodná povolání, doprava,
zemědělství, řemesla a výrobní
činnosti). Do elektronické
evidence tržeb spadají všechny
tržby,
které
pocházejí
z podnikatelské
činnosti,
a zároveň
byly
uhrazeny
v hotovosti, směnkou, šekem,
platbou v tzv. omezené síti
(stravenkou,
elektronickou
peněženkou, voucherem) nebo
jiným obdobným způsobem.
Nezahrnují se zde pouze platby
platební kartou, převodem
z účtu na účet, inkasem
a vkladem hotovosti na účet.

EET a systém SQL Ekonom
 zajišťuje komunikaci s finančním ředitelstvím
 systém je automaticky propojen s moduly Pokladna, Vydané faktury a Prodej
 umožňuje dodatečné odeslání tržeb
 přehledné zobrazení odeslaných a neodeslaných tržeb
 nastavení pro více provozoven
 při startu systému provádí kontrolu, zda nějaký doklad připravený k odeslání tržby ještě nebyl odeslán
 možnost hromadného odeslání všech neodeslaných dokladů
On-line evidence tržeb
1. podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML
do systému Finanční správy
2. ze systému Finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí
s fiskálním identifikačním kódem

3. podnikatel vystaví účtenku, kterou předá zákazníkovi
4. zákazník obdrží účtenku
5. zákazník si může ověřit svoji účtenku na Daňovém portále,
podnikatel si ověří tržby ve webové aplikaci Elektronická
evidence tržeb

On-line evidence tržeb

Ceník modulu EET
Funkcionalita EET
pro 1 PC

2.900,- Kč

Rozšíření licence na
další PC

199,- Kč

Roční poplatek
v následujících
letech

Povinné údaje na dokladech EET

25 % z ceny
softwaru bez
slevy

Neodeslané tržby

Proč si vybrat naši
společnost

Informační systém
SQL Ekonom

VEMA HR
partner

Specializujeme se na vývoj a
dodávky informačních systémů
více jak 28 let a umíme nabídnout
komplexní řešení našich služeb
odpovídající přesně potřebám
našich zákazníků.

Vyvíjíme a dodáváme komplexní informační
systém SQL Ekonom pro všechny typy společností
– hospodářské, příspěvkové i pro veřejnou správu.
Na programu pracuje neustále tým odborníků, kteří
přizpůsobují celý systém novým požadavkům
zákazníků a změnám v platné legislativě.

Jsme
servisním
a
obchodním partnerem
společnosti VEMA a.s.
pro komplexní systém
řízení lidských zdrojů
VEMA HR.
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Máme řešení i
pro Vaši Společnost

