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Informácia k podávaniu  daňového priznania k DPH                                                                              

v rámci osobitnej úpravy uplatňovania dane - One Stop Shop (OSS) 

 
 

Táto informácia je určená pre 

- dodávateľov realizujúcich predaj tovaru na diaľku na území EÚ pre zákazníkov z iných členských štátov 

neidentifikovaných pre DPH, 

- poskytovateľov služieb nezdaniteľným osobám z iných členských štátov s miestom dodania služby 

určeným podľa § 16 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o DPH“) na území iného členského štátu, 

- zdaniteľné osoby uľahčujúce dodanie tovaru na území EÚ uskutočnené zdaniteľnou osobou  neusadenou 

na  území EÚ, osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom využitia elektronického komunikačného 

rozhrania, 

ktorí na základe príslušného povolenia vydaného daňovým úradom v SR uplatňovali už v zdaňovacom období 3. 

kalendárny štvrťrok 2021 osobitnú úpravu uplatňovania dane OSS na vyššie uvedené transakcie. 

 

Vyššie uvedeným subjektom vzniká prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie k OSS a zaplatiť daň  

z dodávok tovarov a služieb, z ktorých im vznikla daňová povinnosť v 3. kalendárnom štvrťroku roka 2021, t.j. 

v období od 01.07. do 30.09.2021, do 31.10.2021 tak, ako to vyplýva z ustanovení § 68b ods. 12 a 18 zákona 

o DPH, podľa ktorých: 

-  zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok a   

- daňové priznanie k OSS sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení 

zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva, a 

- daň sa platí v eurách na príslušný účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového 

priznania. 

Daňové priznanie k OSS sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu FS po prihlásení sa do Osobnej 

internetovej zóny vyplnením elektronického formulára DPOSS_EU.  

Daňové priznanie sa musí podať aj za zdaňovacie obdobie – kalendárny štvrťrok, v ktorom sa neuskutočnil predaj 

tovaru alebo služba nebola dodaná resp. nevznikla daňová povinnosť, t.j. podáva sa tzv. „nulové“ daňové 

priznanie. 

Po podaní  daňového priznania bude zaslané potvrdenie do schránky správ na portáli FS, ako aj na e-mail, ktorý 

je uvedený vo formulári žiadosti o registráciu do OSS, o prijatí daňového priznania (pozn.: podanie má pridelené 

evidenčné číslo). Predmetné potvrdenie ešte nemusí predstavovať aj jeho akceptovanie, keďže podané daňové 

priznanie k OSS môže byť aj zamietnuté alebo akceptované s chybou.  
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Ak daňové priznanie k OSS bude prijaté a akceptované, bude podanému daňovému priznaniu k OSS  

vygenerované a pridelené jedinečné referenčné číslo, ako jedinečný identifikátor podaného daňového priznania. 

Jedinečné referenčné číslo pozostáva z kódu krajiny, individuálneho identifikačného čísla pre DPH a zdaňovacieho 

obdobia. Príklad vygenerovaného a prideleného jedinečného referenčného čísla v rámci Úpravy pre Úniu: 

SK/SKXXXXXXXXXX/Q3.2021. Súčasťou zaslanej správy po podaní a prijatí daňového priznania k OSS 

budú, okrem vygenerovaného a prideleného jedinečného referenčného čísla,  aj informácie týkajúce sa 

spôsobu úhrady daňovej povinnosti a spôsobu označenia platby dane. Kópia všetkých týchto informácií bude 

zaslaná na e-mail, ktorý zdaniteľná osoba uviedla vo formulári žiadosti o registráciu do osobitnej úpravy. 

V prípade zamietnutia prijatia, a tým neakceptovania daňového priznania k OSS, bude uvedený v informácii aj 

dôvod zamietnutia. V prípade akceptovania daňového priznania DPH s chybou, bude v informácii uvedená aj 

chyba, resp. uvedené chyby, ktoré je možné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k OSS odstrániť 

podaním nového daňového priznania.  

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 a z tohto dôvodu je nevyhnutné platbu označiť 

jedinečným referenčným číslom daňového priznania k OSS vo formáte, v akom bolo oznámené po podaní 

daňového priznania, a to v časti Správa pre prijímateľa, a variabilným symbolom, napr. variabilný symbol za 

3. kalendárny štvrťrok roka 2021 je 1100432021.  

 

Upozornenie: Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného 

pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň, t.j. lehota sa neposúva na najbližší pracovný deň. Obdobne, ak koniec 

lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je 

tento deň, t.j. splatnosť sa neposúva na najbližší pracovný deň, pričom za deň platby sa považuje deň, keď platba 

bola pripísaná na účet daňového úradu, a preto pri úhrade je potrebné zohľadniť dobu trvania medzibankového 

prevodu. 
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