Pokladní systémy
GASTRO | OBCHOD | SLUŽBY
• řešení na míru i na stávajícím HW
• maximální využitelnost bez zbytečných nákladů
• platební terminály s nízkými poplatky
• podpora EET
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Registrační pokladna
NEJLEVNĚJŠÍ EET KASA
Registrační pokladna
• Základní pokladna pro vaše podnikání
• Ideální pro menší obchodní provozy i stánkový prodej
• Provoz na baterii (volitelně)
• Jednoduchá obsluha i údržba
• Přehledné menu
• Automatické bezplatné aktualizace
• Cena od 6 970 Kč bez DPH / 8 434 Kč s DPH
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3v1 – chytrý terminál
POKLADNA + TISKÁRNA + PLATBY
Registrační pokladna

Výkonná registrační pokladna splňující podmínky zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (EET). Má

jednoduché a intuitivní ovládání a lze k ní připojit externí zařízení (snímač čárových kódů, pokladní
zásuvku, programovatelnou klávesnici a jiné). Cena již od 6 990 Kč bez DPH (varianta BASIC).

Tiskárna účtenek

Máte stávající řešení, které nelze upgradovat tak, aby vyhovovalo EET? FiskalPRO, připojená jako

tiskárna, tento problém vyřeší. Tisk probíhá standardním EPSON protokolem. Stačí z Vaší poklady
vytisknout na FiskalPRO a EET máte vyřešeno.

Platební terminál s nízkými poplatky

Česká republika patří mezi země s nejvíce využívanou platbou kartou. Chcete mít možnost přijímat

platební karty bez ohledu na to, ve které bance máte dnes účet a zda banku někdy změníte? Používejte
FiskalPRO jako platební terminál, prověřený milióny zákazníků po celém světě.
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Stvořen pro gastro
SYSTÉM PRO RESTAURACE A HOTELY
Program Agnis

Je český software s více než 20-ti letou tradicí. Díky úpravě standardní restaurační pokladny
můžeme nově nabídnout modul Registrační pokladna EET, který je vhodný především pro

uživatele potřebující splnit zákonnou povinnost s minimálními náklady. Zároveň je k dispozici

možnost rozšíření registrační pokladny EET o další námi nabízené moduly a tím získat všechny
výhody robustního řešení restauračního nebo hotelového informačního systému:
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Univerzální řešení
RESTAURACE | MALOOBCHOD | SLUŽBY
KASAmax GASTRO
Spolehlivý a snadno ovladatelný pokladní systém pro všechny typy restauračních zařízení. Vyberete si, ať už

provozujete stánek s rychlým občerstvením nebo síť restaurací. Náš pokladní systém jsme také pečlivě připravili
na elektronickou evidenci tržeb. Získejte více času na své podnikání, o pokladní systém se vám postaráme my.

KASAmax OBCHOD
Je unikátní český software pro vedení malých i větších obchodů. Markovat zboží můžete dotykem, čtečkou

čárového kódu nebo pomocí PLU. Ovládat jej lze ale i klávesnicí a myší, takže každý může začít s tím, co pro svůj
obchod potřebuje.

SKLADmax
Díky této nástavbě lze systém rozšířit také o skladovou evidenci s funkcemi: příjem a výdej zboží, dorovnávací
doklad, stav a pohyb zásob, průměrování nákupních cen a procentuální výpočet marže.
Cena doplňkového modulu SKLADmax Basic je 2 990 Kč bez DPH.
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Pro nenáročné
MOBILNÍ APLIKACE + TISKÁRNA
Bezplatná aplikace pro chytré telefony

Připravte se na EET včas. Profi Účtenka zvládne vše rychle a snadno rovnou z vašeho mobilu či tabletu. Od

vystavení účtenky po automatické odeslání Finanční správě. Profi Účtenka vás nejen zbaví starostí s EET, ale
zároveň nahradí i plnohodnotnou pokladnu. Navíc má spoustu chytrých funkcí, které vám usnadní prodej i
účetnictví. Aplikace je vhodná pro zařízení s OS Android, Apple iOS či Microsoft Windows.

Síťová / Bluetooth tiskárna
DOPORUČUJEME: X-POS EASY EET
promo cena 4 999 Kč bez DPH / 6 049 Kč s DPH
Mobilní tiskárna EPSON TM-P20 připojitelná přes Bluetooth technologii k Vašemu zařízení (PC, NB,
tablet, mobilní telefon) a SW, který si můžete bezplatně stáhnout a používat.
Systém můžeme zprovoznit i s Vaší stávající síťovou / BT tiskárnou.
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Počítač již mám
I S TOUTO VARIANTOU POČÍTÁME
Nechte to na nás!
• Dodáme vhodný software – AMAX, AGNIS nebo CIGLER SOFTWARE
• Nabídneme rychlou tiskárnu pro úsporný provoz
• Stávající P nebo notebook odborně optimalizujeme a vyčistíme
• Nabídneme doplňky – čtečku karet, pokladní zásuvku, kameru(y) pro dozor nad provozem
• Nastavíme zálohování, aby Vaše data byla v bezpečí
• Vše zkompletujeme, nainstalujeme a zaškolíme
• Vyřešíme potřebné internetové připojení
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Otázky a odpovědi
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Od kdy musím evidovat tržby?
1.12.2016 – Stravovací a ubytovací služby | 1.3.2017 – Maloobchod a velkoobchod

1.3.2018 – Všichni poplatníci s výjimkou těch, kteří jsou uvedeni od 1.6.2018 (svobodná povolání, pekaři, cukráři, řezníci, taxi, doprava, právníci, účetní, dentisté,
zemědělství). | 1.6.2018 – Výroba textilu, výroba oděvů, výroba usní, zpracování dřeva, výroba papíru, výroba mýdel, parfémů a toaletních výrobků, výroba

minerálních výrobků, výroba nábytku, opravy a instalace strojů a zařízení, specializované stavební činnosti (elektrikář, obkladač, malíř, pokrývač), oprava počítačů
a výrobků pro osobní potřebu a pro domácnost, osobní služby (kadeřnice, maséři,...)

Ke své hlavní činnosti provozuji doplňkový prodej – kdy musím začít evidovat?
Tzv. minoritní činnost bude podléhat evidenci tržeb až v okamžiku, kdy budou podléhat evidenci tržeb tržby z hlavní činnosti. Příkladem je kadeřnice, která má

doplňkový prodej vlasové kosmetiky. Její hlavní činnosti připadá termín 1.6.2018. Pokud příjmy/výnosy z doplňkového prodeje nepřesáhnou 49% celkových plateb
provozovny a současně nepřevyšují částku 175 tis. Kč v dané provozovně za předešlý rok, pak tyto příjmy nemusí evidovat dříve. V opačném případě musí
evidovat tyto tržby již od 1.3.2017 – maloobchodní prodej.

Provozuji více činností, mohu evidovat tržby dříve – vše začnu najednou?
Ano, poplatník se může rozhodout, že bude evidovat tržby i dříve (od 1.12.2016). Vhodné zejména pokud eviduje různé druhy tržeb. Např. restaurace + prodej
zboží.

M: 775 774 785 | T: 498 100 888 | E: pos@vmshop.cz

Otázky a odpovědi
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
A co nevýdělečné organizace?
Jejich hlavní činnost nepodléhá EET. Vedlejší činnost podlehá EET v případě, že celkový příjem/výnos z vedlejší činnosti přesáhne 175 tis. Kč (v předešlém roce)
nebo převyšuje 5% z celkového příjmu/výnosu.

Co když dojde k poruše / výpadku internetu / kolizi serveru Finanční správy?
Prodej probíhá dále v dočasném off-line režimu. Pak systém na účtenku generuje (náhradní) podpisový kód poplatníka - PKP. Po obnovení spojení dojde
automaticky k odeslání jednotlivých účtenek.

Pokud kolizní stav, pro který není možné plnit povinnost vyplívající ze zákona č.112/2016 Sb., trvá déle jak 48h, měl by podnikatel oznámit situaci správci daně. V

tomto případě podnikatel musí prokázat, že vynaložil veškeré možné úsilí, aby porušení povinnosti zabránil. Údaje o přijatých platbách je však podnikatel povinen
i v tomto případě správci daně po odstranění závady zaslat elektronickou cestou z funkčního pokladního zařízení.

Mám nárok na slevu na dani ve výši 5000 Kč?
Sleva se týká pouze podnikajících fyzických osob (OSVČ), kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb
povinnost evidovat (max. do kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka). Právnické osoby nárok na

slevu na dani v souvislosti se spuštěním EET nemají. V případě více provozoven nelze uplatnit vícekrát. Sleva nelze přesunout do dalšího zdaňovacího období.
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Otázky a odpovědi
ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Musím si jako zákazník účtenku převzít?
Nikoliv, podnikatel má ovšem povinnost umožnit zákazníkovi, aby si účtenku mohl převzít. Pokud podnikatel odmítne účtenku vydat, zákazník může skutečnost
nahlásit na portále daňové správy.

Pozor na sankce!
Za přestupek či správní delikt při ztížení nebo zmaření evidence tržeb může být uložena poplatníkovi sankce, a to až do výše 500 000 Kč, případně hrozí až
uzavření provozovny nebo zákaz výkonu činnosti.

Proč EET?
Dlouhodobé a systematické krácení daňové povinnosti se v některých oblastech podnikání stalo v České republice téměř běžnou záležitostí. Nevykázané příjmy
tak podle Českého statistického úřadu dosahují v České republice částky cca 170 mld. Kč ročně, tedy více než dvojnásobek schodku státního rozpočtu.

Kde najdu více informací?
Na portále Finanční správy ČR: www.etrzby.cz
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Kolik to bude stát?
PROMO CENY - 1.Q 2017
3v1 X-POS PT

Verifone VX520 LAN

KASA X-POS RL

TABLET X-POS WIFI

Compustick X-POS L

Novum CHD3050

Lenovo MiiX 300

Intel Atom x5-Z8300

miniPC X-POS S

X-POS AIO S

Gigabyte Brix 3955U

AIO PP9635AV

X-POS EASY EET

Epson TM-P20 BT

pokladna s tiskárnou

základní registrační

univerzální dotykové

cenově dostupné řešení

výkonnější varianta

robustní dotykové řešení

uděláme pokladnu z

a plateb. terminálem

pokladna s tiskárnou

řešení s WIFI / GPRS

s velkým dotykovým

s velkým dotykovým

„vše v monitoru“

Vašeho chytrého telefonu

s nízkými poplatky

a UV detekt. pravosti

+ robustní stojan

LCD 15,6“

LCD 15,6“

od 6 990 Kč

od 6 970 Kč

od 14 962 Kč

od 16 282 Kč

od 18 802 Kč

ALTERNATIVY:

ALTERNATIVY:

či tabletu

od 37 132 Kč

od 4 999 Kč

ALTERNATIVY:

ALTERNATIVY:

ALTERNATIVY:

ALTERNATIVY:

ALTERNATIVY:

• mobilní varianta s baterií • robustní pokladna

• volitelně čtečka kódů,

• varianty s odolnějším

• varianta s odolnějším

• varianta s odolnějším

• na přání nabídneme

a datovou SIM

pok. zásuvka či baterie

displejem 15 nebo 17“

displejem 15 nebo 17“

displejem 15“ Toshiba

i vhodný telefon/tablet

s dvěma displeji a WIFI

• volitelně čtečka čár. kódů • volitelně čtečka kódů,

• rozšířitelnost o kamerový • volitelně čtečka kódů,

s vhodnou pokladní

a pok. zásuvka

systém

aplikací

pok. zásuvka či baterie

pokladní zásuvka či WIFI

Ceny uvedeny bez 21% DPH | Kompletní ceník a konfigurátor naleznete na webu www.x-pos.cz
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Víte že … ?
JSME TU S VÁMI 11 LET
Nabízíme kompletní portfolio pro IT
• POČÍTAČE | NOTEBOOKY | TABLETY | CHYTRÉ TELEFONY
• TISKÁRNY | MONITORY | PŘÍSLUŠENSTVÍ | SOFTWARE
• SÍTĚ | SERVEROVÁ ŘEŠENÍ | KAMEROVÉ SYSTÉMY
• VŠE PRO PROVOZ – TONERY | INK. NÁPLNĚ | PAPÍRY | LED ŽÁROVKY
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INTERNETOVÉ KONEKTIVITY
• SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY A MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ
• PRODEJNA v Novém Městě nad Metují, ul. 28.října 168 | Po-Pá 9-18, So 9-11
• E-SHOP www.vmshop.cz
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