Elektronická evidence tržeb (EET)
na čerpacích stanicích s řídicími systémy UNIDATAZ s.r.o.

1. Týká se i Vaší čerpací stanice povinnost elektronické evidence tržeb?
ANO pokud používáte informační systémy WinMISS, XTR400+WinMISS klient nebo UniPOS
a současně zákazníci hradí odebrané zboží v hotovosti nebo platební kartou.Povinnost
elektronické evidence tržeb vzniká od 1.3.2016. Pokud nebudete na EET připraveni, nemůžete
prodávat v hotovosti či na bankovní karty, případně se vystavujete vysokým pokutám.
Podrobné informace naleznete na oficiálních stránkách EET
http://www.etrzby.cz/cs/podnikatel-firma
NE pokud využíváte informační systém WinTANK (tento systém nevystavuje daňové doklady),
případně využíváte čerpací stanici jen pro vlastní spotřebu případně pro fakturované
zákazníky.
2. Jaké systémy společnosti UNIDATAZ budou EET podporovat a od kdy?
Řídicí a pokladní systém UniPOS k termínu 31.12.2016.
3. Používáme systém UniPOS bez podpory EET, jak máme postupovat?
Vyžádejte si aktualizaci na nejnovější verzi systému UniPOS, podporující EET. Aktualizaci provedeme za paušální částku zohledňující práci a případně i dopravu technika. Náklady na aktualizaci Vám sdělíme na vyžádání.
4. Používáme systémy WinMISS a XTR400+WinMISS klient, jak máme postupovat?
Vyžádejte si cenovou nabídku na upgrade na řídící systém UniPOS. Cenovou nabídku Vám
zpracujeme na vyžádání s ohledem na nutnost provedení upgrade připojených kartových terminálů, výdejních stojanů a hladinoměrů. Cenová nabídka je specifická pro každou čerpací stanici.
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5. Další nutné kroky před zavedením elektronické evidence tržeb:
a) Získat přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) pro přihlášení na "portál správce
daně". Přihlašovací údaje získáte dvěma způsoby:
- dálkově na portálu správce daně pomocí datové schránky
- osobně na ﬁnančním úřadě
Přihlašovací údaje budou sloužit pro následující body b) a c).
Podrobné informace k bodu a) získáte na adrese:
http://www.etrzby.cz/cs/novinky_autentizacni-udaje-k-evidenci-trzeb
b) Na "portálu správce daně" zadáte údaje o Vašich provozovnách, kde budete evidovat tržby.
Provozovně bude přiděleno "identiﬁkační číslo", které sdělíte našim technikům a ti jej zadají do
systému UniPOS.
c) Na "portálu správce daně" stáhnete "certiﬁkát(y) pro evidenci tržeb", který předáte našim
technikům a ti jej nainstalují do systému UniPOS. Podrobné informace k bodům a), b) a c)
získáte na adrese: http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb
d) Zajistit trvalé připojení k internetu.
Nenechávejte kroky uvedené v bodu 5) na poslední chvíli nebo na den instalace či aktualizace
systému UniPOS. V tento den již musíte mít "identiﬁkační čísla provozoven" a "certiﬁkát(y) pro
evidenci tržeb" připraveny, aby vše proběhlo bez problémů k Vaší plné spokojenosti!
Prosíme uživatele systémů UNIDATAZ s.r.o., aby se na nás obrátili co nejdříve.
Zpracujeme Vám ekonomické řešení pro zajištění EET a předáme cenovou nabídku.
Také naplánujeme provedení upgrade systémů v požadovaných termínech.
V rámci cenové nabídky na provedení upgrade Vám zašleme i návrh servisní smlouvy
s garantovanou dobou dojezdu servisního technika a s přístupem na HOT LINE v režimu
24/7 pro zajištění špičkové servisní podpory našich systémů.
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