Návod na zprovoznění EET
4 kroky k aktivaci
1.

Vygenerování certifikátu u Finanční správy

Nejdříve si zažádejte u Finanční správy o přihlašovací jméno a heslo do EET
aplikace (tzv. autentizační údaje). To je možné provést dvěma způsoby:
•E
 lektronicky, na stránkách Daňového portálu adiseet.mfcr.cz, pomocí
formuláře „Žádost o autentizační údaje“. Ta se podepisuje přihlašovacími údaji
do Datové schránky (ověřenou identitou podatele). Autentizační údaje budou
zaslány do této Datové schránky, a to bez zbytečného odkladu.
• Osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního
úřadu, kde žadatel získá autentizační údaje okamžitě v zapečetěné obálce.
Poté, co získáte autentizační údaje, je třeba si ve webové aplikaci Finanční
správy zaevidovat své provozovny a vygenerovat certifikát/certifikáty.
Podrobné informace a postup najdete na stránkách Finanční správy:
www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb.

2.

Registrace do EET Portálu KB SmartPay

Přihlaste se do EET Portálu KB SmartPay na stránkách
kbsmartpay.klientskyservis.eu pomocí přihlašovacích údajů, které jste obdrželi
e-mailem. V Portálu aktivujte provozovnu, zadejte/zaktualizujte DIČ a nahrajte
certifikát od Finanční správy ve formátu .p12.
Postupujte podle pokynů v e-mailu (@klientskyservis.eu).

3.

Aktivace zařízení v EET Portálu KB SmartPay

V EET Portálu KB SmartPay kbsmartpay.klientskyservis.eu nastavte náležitosti
pro svůj terminál (přiřaďte terminály k provozovnám, nastavte daňové sazby).
Postup najdete na EET Portálu v záložce „Uživatelské příručky“ – Elektronická
evidence tržeb (EET) – pro Worldline terminály.

4.

Aktualizace softwaru v platebním terminálu

Na terminálu proveďte EET inicializaci (tlačítko MENU na platebním terminálu,
následně volba č. 6 – EETapp, a volba č. 2 – Inicializace). Tím se stáhne nová
verze aplikace včetně konfigurace, kterou jste provedli přes EET Portál
KB SmartPay.

V případě, že potřebujete poradit a máte již stažený
certifikát od Finanční správy, volejte zdarma linku
technické podpory 228 883 241.
Nevíte si rady a chcete si raději objednat technika?
Pokud chcete zajistit zprovoznění služby EET na vašem terminálu technikem
na místě, objednejte si ho na lince technické podpory 228 883 241.
Cena instalace EET technikem na místě je 1 990 Kč bez DPH.

