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• Definícia predaja tovaru na diaľku 

• Zmena pravidiel pri predaji tovaru na diaľku v rámci EÚ 

• Jednotné kontaktné miesta „One Stop Shop“ (OSS), zjednodušenie platenia DPH 

• Praktická aplikácia OSS (DPH záznamy, fakturácia, priznanie) 

• Priestor na otázky

Čomu sa bude prednáška venovať:
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Sekcia 01:
Predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ z pohľadu dane z pridanej hodnoty
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Definícia predaja tovaru na diaľku

Predaj tovaru na diaľku v rámci územia EÚ

Definícia sa výrazne nemení, t.j. stále ide o dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z iného 
členského štátu, ako je členský štát skončenia prepravy, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru a 
dodanie sa uskutočňuje pre zákazníka, ktorým je: 

• nezdaniteľná osoba alebo 
• zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná PO, ak nadobudnutie tovaru z iného ČŠ nie je predmetom dane  

a zároveň predmetom dodania nie je tovar, ktorým sú nové dopravné prostriedky alebo tovar s inštaláciou a montážou.
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Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji do 30.06.2021

Predaj tovaru na diaľku v rámci územia EÚ

Ak je tovar dodaný z tuzemska do iného členského štátu, miestom dodania je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, ak 
hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú týmto členským štátom alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania 
tovaru tento členský štát. 

Zjednodušene - ak sa dodaním tovaru z územia SR v rámci zásielkového obchodu nedosiahne zákonný obrat (obyčajne 35 000 EUR, ale môže byť 
aj 100 000 EUR podľa ČŠ spotreby), miestom dodania je SR.  

Ak sa dodaním tovaru do iného ČŠ dosiahne obrat určený ČŠ spotreby alebo sa dodávateľ rozhodne pre miesto dodania v ČŠ spotreby, tak je 
miestom dodania ČŠ, kde sa skončí preprava tovaru. 

Pozor, od 1.7.2021 sa mení miesto dodania
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Miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku od 01.07.2021

Predaj tovaru na diaľku v rámci územia EÚ

1. Základné pravidlo určenia miesta dodania 

Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru 
k zákazníkovi skončí, ak § 16a ods. 1 neustanovuje inak. 

2. Osobitné pravidlo určenia miesta dodania 

Miestom dodania tovaru je miesto, kde sa preprava/odoslanie pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ začína (musí byť zhodné s ČŠ usadenia 
dodávateľa) ak: 

a) dodávateľ je usadený len v 1 ČŠ 

b) tovar sa odosiela do iného ČŠ ako je ČŠ usadenia dodávateľa 

c) celková hodnota dodaní tovaru predávaného na diaľku na území EÚ dodávaných do ČŠ spotreby iných, ako ČŠ usadenia dodávateľa 
nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku 10 000 EUR a túto hodnotu nepresiahla ani v predchádzajúcom kal. roku. 
Pozor, do hodnoty 10 000 EUR sa započítavajú už nielen dodania tovarov ale aj dodania služieb akými sú telekomunikačné, rozhlasové a 
elektronických služieb dodávané iným ako zdaniteľným osobám.  

Ak sa presiahne dodávkou tovaru alebo služby 10 000 EUR, miesto dodania tovaru od tohto dodania (vrátane) sa určí podľa základného pravidla.  

Zdaniteľná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre osobitné pravidlá sa môže rozhodnúť uplatňovať základné pravidlá miesta dodania, ale je povinný 
tieto miesta uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.
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Osobitné úpravy platenia dane

Uplatňovanie osobitných úprav platenia dane

• Sú na princípe dobrovoľnosti 

• Eliminujú administratívnu a finančnú náročnosť a povinnosť registrácie v jednotlivých ČŠ 

• Predstavujú zjednodušenie súčasných pravidiel 

• Aplikuje sa zjednodušený spôsob, kde sa budú daňové povinnosti plniť iba v jednom ČŠ, a to v členskom štáte identifikácie (sídla, prevádzkarne) 

Osobitná úprava uplatňovania dane tzv. EÚ schéma -  jednotné kontaktné miesto One Stop Shop (OSS) - §68b ZDPH 
• bude sa týkať predaja tovaru na diaľku na území EÚ osobami usadenými v EÚ,  
• dodanie služieb pre inú ako zdaniteľnú osobu s miestom dodania v štáte spotreby, ak ide o iný ČŠ ako je ČŠ v ktorom je poskytovateľ tejto 

služby usadený (telekomunikačné, elektronické služby),  
• môžu ho využiť aj zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené v EÚ a uskutočňujú predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ 

Osobitná úprava sa povinne uplatňuje na všetky dodania tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje, t. j. nie je možné uplatňovať EÚ schému napr. len 
na dodanie relevantných služieb a na predaj tovaru na diaľku na území EÚ sa registrovať v príslušných ČŠ.



Sekcia 02:
One Stop Shop (OSS) pravidlá od 1.7.2021 – praktická aplikácia
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Postup registrácie na OSS a termíny

Uplatňovanie OSS

• Zdaniteľná osoba, ktorá spĺňa podmienky na uplatnenie OSS od 01.07.2021, musí elektronicky oznámiť daňovému úradu začatie činnosti a to 
najskôr 01.04.2021 a najneskôr 10.06.2021. 

• Ak daňový úrad povolí uplatňovanie OSS v tuzemsku, zdaniteľná osoba je viazaná svojím rozhodnutím uplatňovať osobitnú úpravu v tuzemsku 
do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začala osobitnú úpravu uplatňovať. Zdaniteľná osoba sa 
nesmie identifikovať pre EÚ schému v inom ČŠ. 

• Pri registrácii na OSS sa nebude meniť IČ DPH, ktoré bolo pridelené platiteľovi v tuzemsku. To znamená, že sa nebude generovať žiadne 
špeciálne nové IČ DPH, ale sa bude naďalej používať aktuálne platné IČ DPH platiteľa. 

• Registrácia sa vykoná elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy (“FS”) – registračný formular na OSS sa podáva cez portal finančnej 
správy 

• Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatnenie OSS, daňový úrad o tejto skutočnosti vydá rozhodnutie. 

• Zdaniteľná osoba registrovaná pre OSS je povinná oznámiť daňovému úradu každú zmenu údajov, ktoré uviedla v oznámení o začatí činnosti. 
Tiež je povinná oznámiť skončenie či zmenu činnosti v takom rozsahu, že už naďalej nebude spĺňať podmienky pre uplatňovanie EÚ schémy.
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Postup registrácie na OSS - postup

Uplatňovanie OSS

• prihlásenie sa na portal finančnej správy www.financnasprava.sk 

• FRSR vydalo v minulosti príručku k MOSS 

• Plánuje sa metodický pokyn k OSS

http://www.financnasprava.sk/
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Postup registrácie na OSS – registračná prihláška

Uplatňovanie OSS
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Postup registrácie na OSS  
– registračná prihláška

Uplatňovanie OSS
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Postup registrácie na OSS  
– registračná prihláška

Uplatňovanie OSS
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Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a lehota na jej podanie

Uplatňovanie OSS

Zdaňovacie obdobie 

Zdaňovacie obdobie, za ktoré je zdaniteľná osoba uplatňujúca OSS povinná podať daňové priznanie, je kalendárny štvrťrok. 

Lehota na podanie daňového priznania 

Lehota na podanie daňového priznania je koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak koniec lehoty 
na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. 

Daňové priznanie je zdaniteľná osoba povinná podať aj v prípade, ak v príslušnom zdaňovacom období neuskutočnila dodávky, na ktoré sa EÚ 
schéma vzťahuje. 

Lehota na zaplatenie dane 

Sumy v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách. Daň sa platí v eurách na príslušný účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie 
daňového priznania s uvedením odkazu na príslušné daňové priznanie. 

Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň 
platby sa považuje deň, keď platba bola pripísaná na účet daňového úradu.
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Daňové priznanie - OSS

Uplatňovanie OSS

• Štruktúra daňového priznania je upravená vo Vykonávacom Nariadení Komisie EÚ 2020/194 

V daňovom priznaní pri uplatnení OSS sa uvádzajú nasledovné údaje: 

1. IČ DPH platiteľa pre uplatňovanie EÚ schémy 

2. Hodnotu dodaných tovarov a služieb, na ktoré sa EÚ schéma uplatňuje bez dane, výšku dane pre každú sadzbu dane, sadzbu dane a celkovú 
výšku splatnej dane v členení podľa ČŠ spotreby  

3. Ak sa odoslanie alebo preprava tovaru, na dodanie ktorého sa vzťahuje EÚ schéma, začala na území iného ČŠ, zdaniteľná osoba uvádza v 
daňovom priznaní údaje aj v členení podľa jednotlivých ČŠ, z ktorých odosiela alebo prepravuje tovar - viď. bod 2. a identifikačné číslo pre daň 
alebo daňové identifikačné číslo pridelené členským štátom, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil. 

4. Ak ide o dodanie služieb, na ktoré sa vzťahuje EÚ schéma, uskutočnené z prevádzkarne zdaniteľnej osoby zriadenej v inom ČŠ, uvádzajú sa 
údaje podľa bodu 2. za každý ČŠ, v ktorom má prevádzkareň a aj IČ DPH prevádzkarne.
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Daňové priznanie - OSS

Uplatňovanie OSS
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Daňové priznanie - OSS

Uplatňovanie OSS
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Uplatňovanie OSS

Daňové priznanie - OSS

Všeobecný prehľad vybraných transakcií podľa ich vykazovania v riadnom priznaní a priznaní k OSS je uvedený aj v tabuľke nižšie:

Transakcie vykazované v klasickom DPH priznaní Transakcie vykazované v osobitnom DPH priznaní pre OSS 

Intra - komunikárne dodania T a S zdaniteľným osobám v 
iných ČŠ (B2B dodania)

Všetky B2C služby s miestom dodanie v inom ČŠ, ako je ČŠ 
usadenia poskytovateľa (Spoločnosti) – miesto dodania sa určí 
podľa § 16 ZDPH

Intra-komunitárne nadobudnutie T a S od zdaniteľných osôb z 
iných ČŠ, premiestnenie vlastného tovaru v rámci EÚ (B2B 
dodania)

B2C dodanie tovaru s miestom dodania na Slovensku (v 
ktorom je Spoločnosť uplatňujúca osobitnú úpravu usadená) – 
vrátane slovenského predaja tovaru iným ako zdaniteľným 
osobám

Predaj tovaru na diaľku na území EÚ – teda B2C predaje tovaru 
zo skladu na Slovensku do iných ČŠ, ale zároveň aj predaj tovaru 
na diaľku z územia iných ČŠ v rámci EÚ

Dovoz/vývoz

Dodanie T a S v tuzemsku Opravy v súvislosti s predajom na diaľku po registrácii na OSS
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Daňové priznanie OSS – povinnosť vedenia záznamov

Uplatňovanie OSS

Zdaniteľná osoba je povinná viesť záznamy o dodaných tovaroch formou predaja na diaľku v rozsahu podľa osobitného predpisu, aby správca 
dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v osobitnom daňovom priznaní. 

Zdaniteľná osoba je povinná záznamy viesť elektronickými prostriedkami takým spôsobom, aby bola bezodkladne pripravená ich elektronicky 
sprístupniť na požiadanie daňového úradu. Ak tak neurobí do 20 dní odo dňa uvedeného v žiadosti, ČŠ identifikácie zasiela výzvu a informuje o 
tom všetky ČŠ spotreby (nesprístupnenie záznamov do 1 mesiaca od doručenia tejto druhej výzvy sa považuje za sústavné porušovanie pravidiel 
pri uplatňovaní osobitnej úpravy). 

Rozsah záznamov podľa čl. 63c ods.1  vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2026: 
a) členský štát spotreby, do ktorého sa dodal tovar alebo v ktorom sa poskytli služby;  
b) druh služieb alebo opis a množstvo dodaného tovaru;  
c) dátum dodania tovaru alebo poskytnutia služieb;  
d) základ dane s uvedením použitej meny;  
e) akékoľvek následné zvýšenie alebo zníženie základu dane;  
f) uplatnenú sadzbu DPH;  
g) sumu splatnej DPH s uvedením použitej meny;  
h) dátum a sumu prijatých platieb;  
i) akékoľvek platby na účet prijaté pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb;  
j) ak sa vystaví faktúra, informácie, ktoré sú v nej uvedené;  
k) v súvislosti so službami informácie použité na určenie miesta, kde je odberateľ usadený alebo kde má trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava, a v súvislosti s tovarom 

informácie použité na určenie miesta, kde sa začína a končí odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi;  
l) akýkoľvek dôkaz o prípadnom vrátení tovaru vrátane základu dane a uplatnenej sadzby DPH. 
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OSS – povinnosť vystavenia faktúr

Uplatňovanie OSS

V zmysle smernice o spoločnom systéme DPH 2006/112/ES, v prípade uplatňovania osobitnej úpravy platenia dane OSS, zdaniteľná osoba pri 
predaji tovaru na diaľku nemusí vyhotovovať faktúru. 

Pokiaľ sa zdaniteľná osoba rozhodne vystavovať faktúry, budú sa na ňu uplatňovať pravidlá fakturácie ČŠ, v ktorom je zdaniteľná osoba 
zaregistrovaná pre OSS. 

V prípade zdaniteľných osôb identifikovaných v SR sa pri dobrovoľnom vystavovaní faktúr môže postupovať ako pri vystavovaní bežných 
tuzemských faktúr, t.j. faktúry budú spĺňať náležitosti uvedené v § 74 ZDPH.



Sekcia 03:
Priestor na otázky
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