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Informácia k novým pravidlám a zmenám od 1.7.2021 v oblasti DPH 

 
Nové pravidlá a zmeny v oblasti DPH od 1.7.2021 umožnia dodávateľom tovaru a vybraných služieb  
pre zákazníkov z iných členských štátov využívať osobitné úpravy dane - One Stop Shop (OSS) a Import 
One Stop Shop (IOSS), ktoré im zjednodušia doterajší postup - odstránia registrácie, podávanie daňových 
priznaní a platenie daní za dodania tovaru alebo služieb zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní k DPH, 
v každom jednotlivom štáte Európskej únie (EÚ), inom ako je členský štát dodávateľa. 

Nové pravidlá a zmeny spôsobia, že od 1. júla 2021: 

- sa MOSS rozšíri na všetky služby poskytnuté inej ako zdaniteľnej osobe s miestom dodania podľa § 16 zákona 
o DPH v EÚ, o predaj tovaru na diaľku na území EÚ a na určité domáce dodania tovaru, ktorým sa rozumie 
dodanie tovaru na území EÚ zdaniteľnou osobou neusadenou na území EÚ osobe inej ako zdaniteľnej 
prostredníctvom zdaniteľných osôb, uľahčujúcich dodanie podľa § 8 ods. 7 prvej vety, ak sa odoslanie alebo 
preprava tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte. Týmto sa MOSS transformuje na jednotné 
kontaktné miesto - One Stop Shop (OSS).  

- vytvorí sa nová a samostatná osobitná úprava dane pre registráciu, podanie daňového priznania a platbu DPH  
z predaja tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov a má miesto dodania v členských štátoch, 
kde dodávateľ nie je usadený, ako jednotné kontaktné miesto pre dovoz - Import One Stop Shop (IOSS). 

Zmena sa bude týkať:  

1. predaja určitého tovaru na diaľku zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní k DPH, dovážaného z územia tretích 
štátov uskutočňovaný dodávateľmi a osobami považovanými za dodávateľov, resp. osobami uľahčujúcimi 
dodanie tovaru (osoba uvedená v bode 4.), pri ktorej sa bude uplatňovať IOSS, 

2. predaja určitého tovaru na diaľku zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní k DPH, v rámci územia EÚ 
uskutočňovaný dodávateľmi a osobami považovanými za dodávateľov, resp. osobami uľahčujúcimi dodanie 
tovaru, pri ktorej sa bude uplatňovať OSS, 

3. predaja tovaru v SR zahraničnou osobou z tretieho štátu zákazníkom, ktorí nie sú zdaniteľnými osobami, 
prostredníctvom osôb považovanými za dodávateľov, resp. osobami uľahčujúcich dodanie tovaru, pri ktorej  
sa bude uplatňovať OSS,  

4. predaja tovaru prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, 
elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok, pri ktorej sa budú uplatňovať 
obe osobitné úpravy dane - OSS a aj IOSS v závislosti od toho, či dodávateľ je alebo nie je usadený v EÚ  
a či tovar je dovážaný z územia tretích štátov alebo nie, 

5. poskytovania služieb s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v EÚ zákazníkom - nezdaniteľným osobám 
dodávateľmi neusadenými v členskom štáte zákazníka. 

Obe osobitné úpravy uplatňovania dane - OSS a IOSS zjednodušujú povinnosti v oblasti DPH dodávateľom alebo 
osobám považovaných za dodávateľov tovaru na diaľku (tzv. “zásielkový predaj“ alebo “on-line predaj“ alebo 
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“internetový predaj“) a služieb s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v EÚ, a to v tom zmysle,  
že im umožnia:  

a) zaregistrovať sa na účely DPH elektronicky k OSS alebo k IOSS v jednom členskom štáte,  

b) podať jedno elektronické daňové priznanie za OSS, v ktorom priznajú daň z tovarov a služieb dodaných 
z jedného členského štátu do ostatných členských štátov za príslušné zdaňovacie obdobie v členení 
podľa jednotlivých členských štátov a uskutočniť jednu platbu DPH, 

c) podať jedno elektronické daňové priznanie za IOSS, v ktorom priznajú daň z tovaru dodaného  
do všetkých členských štátov, ktorý bol dovezený z územia tretích štátov, za príslušné zdaňovacie 
obdobie v členení podľa jednotlivých členských štátov a uskutočniť jednu platbu DPH, 

d) spolupracovať s daňovou správou členského štátu, v ktorom sú zaregistrovaní v rámci OSS v jednom jazyku,  
aj keď ich dodávky tovarov a služieb sa realizujú aj v iných štátoch EÚ.  

Nové pravidlá a zmeny vyplývajúce zo smerníc sú už transponované do zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v z.n.p. jeho novelou – zákonom č. 344/2020 Z.z. a dodávatelia tovaru a osoby považované  
za dodávateľov tovaru od 01.04.2021 sa budú môcť registrovať k osobitnej úprave dane OSS a IOSS,  
aby ich mohli používať na dodania od 01.07.2021. 

Viac informácií k novým pravidlám a zmenám v elektronickom obchodovaní od 1.7.2021 nájdete na portáli finančnej 
správy (www.financnasprava.sk) v informácii s názvom “Informácia k zákonu č. 344/2020 Z. z., ktorým sa mení  
a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov“, ktorá je zverejnená 
v časti Odborná verejnosť/Dane/Novinky z legislatívy v podoblasti nepriame dane.  
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