SMSEET návod
Elektronická evidence tržeb (EET) prostřednictvím SMSEET probíhá zasláním evidenční SMS na telefonní
číslo 777080808 (příp. s předvolbou +420777080808). Číslo patří do sítě Vodafone.

Základní informace
A. Evidenční SMS začíná textem EET (Eet, eet) a evidovaná částka se uvádí včetně DPH.
Příklad: EET 1000 nebo Eet 1000
B. Částky a telefonní čísla uvádějte bez mezer či jiných znaků. V
 případě evidence tržby ve výši
11000 Kč uveďte částku jako 11000. Nepoužívejte 11 000,- nebo 11 000, ani jiné varianty.
Příklad: EET 11000

C. Za textem EET a mezi ostatními údaji v SMS musí být vždy jedna mezera. Výjimkou je uvedení
sazby DPH za dvojtečkou (body 2, 4, 5, 6 a 7) a evidence tržby za položky v různých sazbách DPH,
které se oddělují středníkem (body 5, příp. 6 a 7). Před znaky středníku a dvojtečky, ani za ně,
mezery nevkládejte.
Příklad: EET 1000:21 601654321 nebo EET 219:21;100:10
D. Kopii EET účtenky lze zaslat na telefon nebo email zákazníka (body 3 a 4). Zákazník získá
elektronickou verzi účtenky, kterou může od 1. 10. 2017 snadno a rychle přihlásit do účtenkové
loterie. Uvádějte telefon bez předvolby +420 a číslice pište za sebou, bez mezer.
Příklad: EET 1000 601123456 nebo EET 1000 jmeno@zakaznikuvemail.cz

E. V případě storna platby kvůli chybě nebo vrácení zboží se eviduje záporná částka se stejnou
sazbou DPH, s jakou byla původně evidována. Mezi mínus a částku nevkládejte mezeru.
Příklad: EET -1000 nebo EET -1000:21

F. Pokud máte chytrý telefon se systémem Android, doporučujeme použití naší aplikace SMSEET,
která zaručuje správný formát evidenční SMS. U starší verze je nutno v Nastavení aplikace změnit
telefonní číslo pro evidenci na 777080808.

Detailní popis variant evidenčních SMS
1. Základní evidence
Evidence pro neplátce DPH a evidence v přednastavené (nejčastěji používané) sazbě DPH:
EET 100
znamená evidenci tržby v hodnotě 100 Kč jste-li neplátce DPH, resp. evidenci tržby ve Vámi
přednastavené sazbě DPH, pokud jste plátcem DPH.

2. Evidence se zvolenou sazbou DPH (pouze pro plátce DPH)
Evidence s jinou sazbou DPH, než je přednastavená (zvolená jako nejčastější) v SMSEET:
EET 100:15
znamená evidenci tržby u plátce DPH v hodnotě 100 Kč v jiné sazbě, než je Vaše přednastavená sazba
DPH. Možné hodnoty sazby DPH jsou 21, 15, 10, příp. 0, pokud plátce DPH poskytuje plnění osvobozené od
daně.

3. Evidence a automatické odeslání účtenky zákazníkovi na mobil nebo emailem
Základní evidence s odesláním kopie EET účtenky zákazníkovi:
EET 100 cislo_zakaznika (číslo uvádějte bez předvolby +420 a v čísle nepoužívejte mezery)
EET 100 email_zakaznika
znamená evidenci tržby 100 Kč jste-li neplátce DPH, resp. evidenci tržby ve Vámi přednastavené sazbě
DPH, pokud jste plátcem DPH. Kopie EET účtenky je poslána Vašemu zákazníkovi na jeho mobilní telefon
nebo emailem. Odeslání účtenky zákazníkovi v SMS je zpoplatněno navíc 1 Kč.
Příklad: EET 100 601123456 nebo EET 100 jmeno@zakaznikuvemail.cz

Zákazník najde odkaz na EET účtenku v SMS či emailu, např. https://eetsms.cz/s/UJX6TCRAB.

4. Evidence se zvolenou sazbou DPH a odeslání účtenky zákazníkovi na mobil
nebo emailem (pouze pro plátce DPH)
Evidence s jinou sazbou DPH, než je přednastavená a odeslání kopie EET účtenky zákazníkovi:
EET 100:15 cislo_zakaznika (číslo uvádějte bez předvolby +420 a v čísle nepoužívejte mezery)
EET 100:15 email_zakaznika
znamená evidenci tržby u plátce DPH v hodnotě 100 Kč v jiné sazbě, než je Vaše přednastavená sazba
DPH, se zasláním kopie EET účtenky Vašemu zákazníkovi na jeho mobilní telefon nebo emalem. Možné
hodnoty jsou 21, 15, 10, příp. 0, pokud plátce DPH poskytuje plnění osvobozené od daně. Odeslání účtenky
zákazníkovi v SMS je zpoplatněno navíc 1 Kč.
Příklad: EET 100:15 601123456 nebo EET 100:15 jmeno@zakaznikuvemail.cz

Zákazník najde odkaz na EET účtenku v SMS či emailu, např. https://eetsms.cz/s/UJX6TCRAB.

5. Evidence tržby za zboží nebo služby v různých sazbách DPH (pouze pro plátce
DPH)
Evidence tržby s různými sazbami DPH:
EET 219:21;100:10

znamená evidenci platby za
●
●
●

balíček kávy za 99 Kč (v sazbě DPH 21 %),
orchidej za 120 Kč (v sazbě DPH 21 %) a
dětskou výživu (v sazbě DPH 10 %).

Tržby za položky v různých sazbách DPH se evidují jako celkové částky v jednotlivých sazbách. Tato
varianta se nepoužívá, jste-li neplátci DPH. Ti vždy posílají jen celkovou částku tržby.
Připsáním telefonního čísla nebo emailu podle vzoru v bodech 3 a 4 bude zákazníkovi odeslána kopie EET
účtenky.
POZOR! Mezi jednotlivými položkami částka:sazba používejte ; a nikoli mezeru, jinak bude zaevidována
jen první položka. Zároveň před ani za ; nesmí být mezera.

6. Storno evidované tržby
Pro stornování evidované tržby připište do SMS před částku znaménko mínus. Mezi znaménkem mínus a
částkou nesmí být mezera.
Např.:
●
●
●

pro storno tržby ve výši 100 Kč (jste-li neplátce DPH, resp. ve Vaší přednastavené sazbě DPH
v případě plátce): EET -100
pro storno platby nebo její části dříve zaúčtované v sazbě DPH 15 %: EET -100:15
pro storno platby dříve zaúčtované v několika sazbách DPH: EET -219:21;-100:10

Příklad: Pokud by v příkladu z varianty 6 zákazník reklamoval zvadlou orchidej, stornujte tuto část tržby
zasláním SMS: EET -120:21
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Detailní popis variant evidenčních SMS podle § 90
7. Prodej použitého zboží podle § 90 zákona o DPH
Tato situace nastává pouze v případě, kdy komitent (původní majitel) není plátce DPH a komisionář
(bazar) je plátce DPH. Pak komisionář použije zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím podle § 90
zákona o DPH.
Komisionář zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím nepoužije, pokud:

● Komitent ani komisionář nejsou plátci DPH. V tomto případě prodej zboží nepodléhá DPH.
● Komitent je plátce DPH a komisionář není plátce DPH. V tomto případě prodej zboží komisionářem
nepodléhá DPH.
● Komitent i komisionář jsou oba plátci DPH. V tomto případě nelze použít zvláštní režim
pro obchodníky s použitým zbožím.

Vztahuje-li se na Vás prodej použitého zboží podle § 90, použije se dle metodiky Finanční správy vždy
celková částka v režimu DPH pro prodej použitého zboží s příslušnou sazbou DPH.
V evidenční SMS proto uvádějte celkovou prodejní cenu zahrnující pořizovací cenu použitého zboží a
přirážku, včetně příslušné DPH.
Podle toho, do které sazby DPH zboží spadá, použijte :p21 pro 21 %, :p15 pro 15 % a :p10 pro 10 %.
EET 1200:p21
znamená evidenci celkové tržby 1200 Kč při prodeji použitého zboží v sazbě 21 %.
V jedné zprávě je možno sazby kombinovat:
EET 100;121:p21;115:p15
znamená prodej nového zboží za 100 Kč, použitého zboží v sazbě 21 % v celkové ceně, tzn. vč. přirážky,
121 Kč a použitého zboží v sazbě 15 % v celkové ceně 115 Kč.
Připsáním telefonního čísla nebo emailu podle vzoru v bodech 3 a 4 bude zákazníkovi odeslána kopie EET
účtenky.
Pro storno platby (nebo její části) je nutno poslat zprávu se zápornou částkou a stejnou sazbou za :p, se
kterou byla původně evidována.
Příklad: EET -400:p21 nebo EET -400:p15
Více informací a příkladů najdete v upřesnění Generálního finančního ředitelství z 14. 6. 2017 na adrese
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Priklady_datove_zpravy_II.pdf (strany 27 a 28).

Potvrzovací SMS
Po odeslání evidenční SMS se Vám během 10–20 vteřin vrátí potvrzovací SMS v následujícím tvaru:
sFIK:UJX6TCRAB - Vase trzba byla zaevidovana. https://eetsms.cz/s/UJX6TCRAB cas: 17:53:02 zaslano: "5"
Uvedený sFIK UJX6TCRAB ručně připište na standardní paragon či příjmový (daňový) doklad, pokud o něj
zákazník projeví zájem. Nejlépe s celou internetovou adresou, tj. https://eetsms.cz/s/UJX6TCRAB nebo
zkráceně eetsms.cz/s/UJX6TCRAB.

EET účtenka je vždy k nalezení v internetovém úložišti (cloudu) https://eetsms.cz pod zaslaným odkazem
(např. https://eetsms.cz/s/UJX6TCRAB).
Pokud do SMS připíšete kontakt na Vašeho zákazníka (telefonní číslo nebo email), doručíme mu účtenku
přímo na tento kontakt a sFIK již nemusíte připisovat na doklad.

Doporučení
Pro test nastavení doporučujeme z telefonu určeného k evidenci zaslat SMS EET 1 na telefonní číslo
uvedené v úvodu návodu. Jelikož se jedná o "ostrou" evidenci, zasláním SMS EET -1 tuto platbu stornujte.
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