
VŠE, CO POTŘEBUJETE  
VĚDĚT O JEDNOM 
SPRÁVNÍM MÍSTĚ (OSS)
Informace pro prodejce 

OSS je elektronický systém, který zjednodušuje až 95 % 

povinností souvisejících s DPH pro prodejce zboží a služeb 

spotřebitelům v celé EU, protože jim umožňuje:

 zaregistrovat se elektronicky k DPH v jediném členském 

státě pro veškerý prodej zboží na dálku uvnitř EU a pro 

poskytování služeb mezi podnikem a spotřebitelem, 

a vyhnout se tak registraci k DPH ve více členských 

státech;

 přiznat a odvést DPH splatnou ze všech dodávek zboží 

a služeb v jediném elektronickém čtvrtletním přiznání;

 spolupracovat s daňovou správou svého vlastního 

členského státu ve svém vlastním jazyce, i když jejich 

prodeje jsou přeshraniční.

 Co je jedno správní 
místo (OSS)?

Pod OSS spadá následující:

 všechny služby pro spotřebitele v EU;

 prodej zboží na dálku kupujícím v EU.

 Které prodeje spadají 
pod OSS?

V současné době se podniky v EU, které uskutečňují prodej 

na dálku zboží v rámci EU nad určitou hranici (35 000 EUR 

nebo 100 000 EUR v závislosti na členském státě) kupujícím 

nacházejícím se v jiném členském státě EU musí registrovat 

a platit DPH v členském státě kupujícího. To je velmi nákladné 

a zatěžující. 

Od 1. července 2021 vstupují v platnost nová pravidla. Podle 

těchto nových pravidel může být DPH hrazeno členskému státu, 

ve kterém se nachází prodávající podnik, do výše 10 000 EUR. 

Nad tuto hranici se podniky budou moci snadno zaregistrovat 

na jednom správním místě (OSS) – kde mohou snadno přiznat 

a odvést DPH splatnou v jiných členských státech. 

Co se mění od 1. července 2021?

OSS USNADŇUJE OBCHOD 
UVNITŘ EU A PŘIZNÁNÍ 
K DPH
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elektronické obchodování jednoduše

nová  
pravidla pro DPH, 
která obstojí  
v budoucnosti



Prodej zboží na dálku v rámci 
EU znamená zboží (které již je ve 
volném oběhu v EU), které se nachází 
v jednom členském státě a které je 
prodáváno a zasíláno dodavatelem/
prodejcem nebo jeho jménem 
zákazníkovi v jiném členském státě.

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

Každý členský stát EU bude mít online portál OSS, kde se 

podniky mohou registrovat. Tato jediná registrace bude ale 

platná pro všechny prodeje spotřebitelům v jiných členských 

státech EU.

 Jak se zaregistrovat na OSS?

Pokud budete používat OSS, měli byste:

 uplatnit sazbu DPH členského státu, do kterého je zboží 

odesláno nebo kde jsou služby poskytovány;

 vybírat od kupujícího DPH za prodej zboží na dálku v rámci 

EU nebo za poskytnutí služeb;

 odeslat elektronické čtvrtletní přiznání k DPH 

prostřednictvím portálu OSS členského státu, ve kterém 

jste na OSS registrováni;

 provádět čtvrtletní platbu DPH uvedené v přiznání k DPH 

členskému státu, kde jste na OSS registrováni;

 uchovávat záznamy o všech prodejích způsobilých pro 

OSS po dobu 10 let.

  Co musíte udělat, pokud 
používáte OSS?

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

Informace o sazbách DPH v celé EU lze nalézt na internetových 

stránkách každého členského státu a na internetových 

stránkách Evropské komise.1

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


