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Informácia k podávaniu daňového priznania 

 pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta - Mini One Stop Shop 

 

 

 
Zdaniteľná osoba registrovaná a využívajúca osobitnú úpravu Mini One Stop Shop 

(MOSS) je povinná predložiť elektronicky daňové priznanie k DPH pre zjednodušený 

režim jednotného kontaktného miesta za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či 

skutočne poskytovala telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania 

alebo elektronické služby, čo znamená, že v prípade neposkytnutia týchto služieb v EÚ 

v danom štvrťroku predkladá aj nulové daňové priznanie. 

 

Daňové priznanie k DPH pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta sa 

predkladá vždy v lehote 20 dní od konca obdobia, na ktoré sa daňové priznanie vzťahuje, 

čo znamená, že ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu 

alebo deň pracovného pokoja, lehota sa neposúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.  

 

Keďže zdaňovacie obdobie je jeden kalendárny štvrťrok, prvé obdobie, za ktoré 

poskytovateľ elektronických služieb bude podávať daňové priznanie, je od 1. januára do 31. 

marca, druhé od 1. apríla do 30. júna, tretie od 1. júla do 30. septembra a štvrté od 1. októbra 

do 31. decembra. Preto pre rok 2015 dátumy predkladania za jednotlivé obdobia sú 20. apríla 

2015, 20. júla 2015, 20. októbra 2015 a 20. januára2016. 

 

           Zdaniteľná osoba daňové priznanie osobitnej úpravy MOSS môže podať po prihlásení 

sa do svojej osobnej internetovej zóny na webovej stránke FS SR, kde v časti Autorizované 

služby si vyberie možnosť „MOSS“. Podrobnejšie informácie o spôsobe podávania daňových 

priznaní nájdete v sekcii eSlužby, v kategórii Rýchle odkazy – Príručky a návody, 

v používateľskej príručke „Aplikácia pre osobitnú úpravu Mini One Stop Shop (MOSS)“  

 

Daňovú povinnosť (celkovú daň) vyplývajúcu z podaného daňového priznania pre 

zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta je poskytovateľ elektronických služieb 

povinný uhradiť vždy v lehote do 20 dní od konca obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje, 

avšak za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane, a 

ak lehota splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, lehota sa 

neposúva na najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 

Platba dane musí byť označená jedinečným referenčným číslom a verziou 

príslušného daňového priznania, ktoré budú oznámené pri podaní daňového priznania.  

 

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicke_sluzby/Elektronicka_komunikacia/Elektronicka_komunikacia_dane/prirucky_navody/2015/Používateľská%20príručka%20MOSS%20VAT.pdf
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Jedinečné referenčné číslo a verzia daňového priznania sa pri úhrade uvedú do informácie pre 

príjemcu. 

 

 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  

Odbor podpory a služieb pre verejnosť  

Apríl 2015 

 

 

 


