
IOSS usnadňuje výběr, přiznání a odvod DPH pro elektronická 

rozhraní, která zajišťují kupujícím v EU prodej na dálku 

u dovezeného zboží. IOSS také usnadňuje postup kupujícímu, 

kterému je účtováno pouze v okamžiku nákupu, a tudíž se při 

dodání zboží nemusí vypořádávat s žádnými překvapivými 

poplatky. Pokud elektronické rozhraní není zaregistrováno na 

IOSS, musí kupující zaplatit DPH a obvykle také poplatek za celní 

odbavení účtovaný přepravcem v okamžiku dovozu zboží do EU.

 Co je jedno správní místo 
pro dovoz (IOSS)?

Pokud elektronické rozhraní usnadňuje prodej na dálku u zboží 

dovezeného prodejcem a zboží:

 je v době prodeje odesíláno nebo přepravováno z místa 

mimo EU;

 je odesíláno nebo přepravováno v zásilkách o hodnotě 

nepřevyšující 150 EUR;

 nepodléhá spotřební dani (ta se obvykle vztahuje na 

alkohol nebo tabákové výrobky).

Elektronické rozhraní je považováno za zařízení, které 

usnadnilo prodej na dálku u dovezeného zboží, pokud 

kupujícímu a prodejci umožňuje kontakt prostřednictvím 

tohoto elektronického rozhraní, kdy konečným výsledkem 

je prodej zboží kupujícímu.

 Kdy je elektronické 
rozhraní odpovědné za 
DPH při prodeji na dálku 
u dovezeného zboží?

VŠE, CO POTŘEBUJETE  
VĚDĚT O JEDNOM SPRÁVNÍM  
MÍSTĚ PRO DOVOZ (IOSS)
Informace pro elektronická rozhraní usnadňující prodej

Od 1. července 2021 bude odstraněna výjimka pro daň 

z přidané hodnoty (DPH) pro dovoz zboží do EU s hodnotou 

nepřevyšující 22 EUR. V důsledku toho bude veškeré zboží 

dovezené do EU podléhat DPH. Pokud je prodej zboží kupujícím 

v EU usnadněn prostřednictvím elektronického rozhraní, má 

se za to, že prodej uskutečnilo elektronické rozhraní, a je 

v podstatě odpovědné za odvod DPH.

Jedno správní místo pro dovoz (IOSS) bylo vytvořeno za účelem 

usnadnění a zjednodušení přiznání a odvodu DPH při prodeji 

na dálku u dovezeného zboží v hodnotě nepřevyšující 150 EUR.

Co se mění od 1. července 2021?

IOSS USNADŇUJE VÝBĚR, 
PŘIZNÁNÍ A PLATBU DPH.
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elektronické obchodování jednoduše

nová  
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která obstojí  
v budoucnosti



Prodej na dálku u zboží dovezeného 
ze třetích zemí nebo třetích území 
se týká dodávek zboží odeslaného 
nebo přepravovaného dodavatelem/
prodejcem nebo jeho jménem, včetně 
případů, kdy dodavatel nepřímo 
zasahuje do přepravy nebo odeslání 
zboží zákazníkovi v členském státě.

Elektronické rozhraní by mělo být 
chápáno jako široký pojem, který 
umožňuje dvěma nezávislým systémům 
nebo systému a koncovému uživateli 
komunikovat pomocí zařízení nebo 
programu. Elektronické rozhraní může 
zahrnovat webové stránky, portál, bránu, 
tržiště, aplikační programovací rozhraní 
(Application Program Interface, API) atd.

Zprostředkovatel je osoba povinná 
k dani se sídlem v EU. Tato osoba musí 
plnit povinnosti stanovené v IOSS, 

včetně přiznání a odvodu DPH při prodeji 
na dálku u dovezeného zboží. Tento 
zprostředkovatel obdrží identifikační 
číslo IOSS pro účely DPH (IOSS VAT) pro 
každou osobu povinnou k dani, za niž je 
daný zprostředkovatel jmenován.

Osoby povinné k dani, které 
nemají sídlo v EU, musí jmenovat 
zprostředkovatele, aby mohly využívat 
IOSS. Ostatní osoby povinné k dani 
mohou zprostředkovatele jmenovat, 
ale nejsou povinny tak učinit.

Členské státy EU jsou Belgie, Bulharsko, 
Česká republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, 
Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko a Švédsko.

Slovníček pojmů

  Další informace https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

Elektronická rozhraní registrovaná na IOSS budou odvádět 

DPH vybíranou při prodeji kupujícímu v členském státě EU 

namísto skutečného prodejce. Sazba DPH je sazba platná 

v členském státě EU, kam má být zboží dodáno. Informace 

o sazbách DPH v EU jsou k dispozici na internetových stránkách 

Evropské komise1 i na internetových stránkách vnitrostátních 

daňových správ..

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

 Jak IOSS funguje?

Elektronické rozhraní můžete zaregistrovat na portálu IOSS 

kteréhokoli členského státu EU od 1. dubna 2021. Pokud 

elektronické rozhraní není zřízeno v EU, budete obvykle muset 

jmenovat zprostředkovatele se sídlem v EU, který bude plnit 

povinnosti v oblasti DPH v souladu s IOSS.

Tato registrace na IOSS je platná pro prodej na dálku 

u dovezeného zboží kupujícímu v EU.

 Jak se může elektronické 
rozhraní registrovat na IOSS?

 vykázat/zobrazit částku DPH, kterou má zaplatit kupující 

v EU, nejpozději při dokončení procesu objednávky;

 zajistit výběr DPH od kupujícího při dodání veškerého 

způsobilého zboží, které má jako konečné místo určení 

členský stát EU;

 pokud je to možné, uvést na faktuře cenu zaplacenou 

kupujícím v EUR;

 odeslat elektronické měsíční přiznání k DPH prostřednictvím 

portálu IOSS členského státu, ve kterém je elektronické 

rozhraní na IOSS registrováno;

 Co musí elektronické rozhraní 
splňovat, pokud používá IOSS?

 provádět měsíční platbu DPH uvedené v přiznání k DPH 

členskému státu, kde je elektronické rozhraní registrováno 

na IOSS;

 uchovávat záznamy o všech prodejích způsobilých pro IOSS, 

které elektronické rozhraní usnadňuje, a to po dobu 10 let;

 spolupracovat se skutečným prodejcem zboží, aby se 

zajistilo, že informace požadované pro celní odbavení 

v EU, včetně identifikačního čísla IOSS pro účely DPH (IOSS 

VAT), dorazí na celní úřad EU, kam bude zboží dovezeno.

Elektronické rozhraní nemusí vybírat a/nebo 

vykazovat DPH při prodeji na dálku u dovezeného 

zboží za následujících okolností:

 Skutečný prodejce prodává několik druhů zboží 

stejnému kupujícímu a toto zboží je odesláno 

v balíku o hodnotě převyšující 150 EUR. Toto zboží 

bude zdaněno při dovozu v členském státě EU.

BUDOU PLATIT 
URČITÉ VÝJIMKY


