
OSS je elektronický systém, který zjednodušuje až 95 % 

povinností souvisejících s DPH pro prodejce zboží (včetně 

elektronických rozhraní usnadňujících prodej) kupujícím 

v celé EU, protože jim umožňuje:

 elektronickou registraci k DPH v jediném členském státě 

pro prodej na dálku zboží v EU;

 přiznat a odvést DPH splatnou ze všech těchto prodejů 

zboží 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)?

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

Pokud bude od 1. července 2021 elektronické rozhraní 

(tržiště, platforma atd.) usnadňovat prodej zboží na dálku 

prodávajícím, kteří nemají sídlo v EU, kupujícímu v EU, je 

elektronické rozhraní považováno za prodávajícího a je 

zodpovědné za platbu DPH. 

Aby bylo možné přiznat a zaplatit tuto DPH, bude možné 

elektronické rozhraní snadno zaregistrovat ve speciálním 

elektronickém systému s názvem jedno správní místo (OSS). 

Co se mění od 1. července 2021?

ODHADUJE SE, 
ŽE OSS SNÍŽÍ 
ADMINISTRATIVNÍ 
ZÁTĚŽ U ONLINE 
OBCHODŮ AŽ 
O 95 %.
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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.

Domácí dodání zboží znamená 
zboží, které se nachází ve stejném 
členském státě jako zákazník, 
kterému je odesláno. Tyto dodávky lze 
výjimečně přiznat na OSS, ale pouze 
prostřednictvím elektronického rozhraní 
pro dodávky, které usnadňuje.

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.

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

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

elektronická rozhraní registrovat od 1. dubna 2021. Tato 

jediná registrace bude platná pro všechny dodávky, které 

elektronické rozhraní usnadňuje, jakož i pro všechny dodávky 

zboží nebo služeb v rámci EU, které samo uskutečňuje. 

 Jak se může elektronické 
rozhraní registrovat na OSS?

Pokud elektronické rozhraní používá OSS, mělo by dělat 

následující:

 vykázat/zobrazit částku DPH, kterou má kupující zaplatit, 

nejpozději při dokončení procesu objednávky. Sazba DPH 

je sazba členského státu, do kterého je zboží odesíláno 

nebo přepravováno;

 zajistit výběr DPH od kupujících za prodej zboží na dálku 

v rámci EU a při domácích dodávkách, které usnadňuje; 

 odeslat elektronické čtvrtletní přiznání k DPH 

prostřednictvím portálu OSS členského státu, ve kterém 

je elektronické rozhraní na OSS registrováno;

 provádět čtvrtletní platbu DPH uvedené v přiznání k DPH 

členskému státu, kde je elektronické rozhraní registrováno 

na OSS;

 uchovávat záznamy o všech prodejích spadajících pod 

OSS po dobu 10 let.

Informace o sazbách DPH v celé EU lze nalézt na internetových 

stránkách každého členského státu a na internetových 

stránkách Evropské komise1.

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

 Co musí elektronické 
rozhraní splňovat, pokud 
používá OSS?

Elektronické rozhraní je odpovědné za DPH, pokud usnadňuje 

následující dodávky zboží uskutečněné skutečným prodejcem, 

který nemá sídlo v EU, kupujícím v EU:

 prodej na dálku zboží v rámci EU (např. objednávání a odesílání 

z jiného členského státu EU, než kde se nachází kupující); 

 domácí dodání zboží (např. objednávání a odesílání ze 

stejného členského státu EU, kde se nachází kupující). 

Elektronické rozhraní je považováno za zařízení, které 

usnadnilo prodej(e) zboží, pokud kupujícímu a prodejci 

umožňuje kontakt prostřednictvím tohoto elektronického 

rozhraní, kdy konečným výsledkem je prodej zboží kupujícímu.

Pro informace o poskytování služeb a prodeje na dálku 

prováděné samotným elektronickým rozhraním – viz 

informační list pro OSS pro dodavatele.

 Kdy je elektronické rozhraní 
odpovědné za DPH z prodeje 
zboží na dálku prováděného 
prodejci?


