
Postup podania žiadosti o registráciu do osobitnej úpravy v zmysle §68a (Úprava mimo Únie), 
§68b (Úprava pre Úniu) a §68c (Úprava pre dovoz) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení účinnom od 1. júla 2021  pre zdaniteľné osoby, na ktoré sa nevzťahuje 
povinnosť doručovať písomnosti elektronicky v zmysle §13 ods. 5 a 6 a §14 zákona  

č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
Zdaniteľné osoby, ktoré chcú uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa §68a, §68b a §68c zákona o DPH 
v znení účinnom od 1. júla 2021, a na ktoré sa zároveň nevzťahuje povinnosť doručovať písomnosti v zmysle §13 
ods. 5 a 6 a §14 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. podanie urobené elektronickými 
prostriedkami nemusí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, resp. nie je potrebné uzatvoriť so 
správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní, musia pri podaní žiadosti o registráciu v období od 
1. apríla 2021 do 10. júna 2021 postupovať v zmysle nasledovných krokov. 
 
Upozornenie: 
Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná pre uplatňovanie niektorej z osobitných úprav uplatňovania dane podľa § 
68a alebo § 68b zákona o DPH v znení účinnom do 30. júna 2021, je oprávnená príslušnú osobitnú úpravu 
uplatňovať aj od 1.7.2021, bez opätovného podania žiadosti o registráciu do príslušnej osobitnej úpravy.  
 
 

Slovenská jazyková verzia portálu finančnej správy (PFS) 
 

1. Pre tuzemské zdaniteľné osoby sú registračné formuláre do jednotlivých osobitných úprav zverejnené v 
slovenskej jazykovej verzii PFS v informačnej časti ..... vo forme hypertextových odkazov: 
 
REGOSS_EU 
- https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.480.html 
REGOSS_NONEU 
- https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.483.html 
REGOSS_IM_ZO 
- https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.484.html 
REGOSS_IS_SP 
- https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.485.html 

 
REGOSS_EU  Žiadosť o registráciu – Úprava pre Úniu (§68b zákona o DPH) 
REGOSS_NONEU Žiadosť o registráciu - Úprava mimo Únie (§68a zákona o DPH) 
REGOSS_IM_ZO Žiadosť o registráciu - Úprava pre dovoz - registrácia zdaniteľnej osoby (bez 

zastupovania sprostredkovateľom alebo zastupovanej sprostredkovateľom - 
§68c zákona o DPH) 

REGOSS_IS_SP Žiadosť o registráciu - úprava pre dovoz – registrácia sprostredkovateľa (§68c 
zákona o DPH) 

 
2. Po kliknutí na vybraný hypertextový odkaz sa otvorí príslušný formulár, do ktorého tuzemská zdaniteľná 

osoba vyplní všetky požadované, resp. potrebné údaje. 
 

Príklad formulára OSS - Žiadosť o registráciu - Úprava pre Úniu 



 
 

3. Tuzemská zdaniteľná osoba musí vyplniť všetky povinné údaje. V prípade nedostatočného/ 
nesprávneho vyplnenia formulára bude tuzemská zdaniteľná osoba o tejto skutočnosti informovaná už 
pri vyplňovaní formulára prostredníctvom podfarbenia príslušného poľa formulára a hlášky (chyba = 
červený text / upozornenie = oranžový text). 



 
 

 
 
Po správnom vyplnení formulára je potrebné formulár vytlačiť prostredníctvom na to určenej funkčnosti 
formulára (tlač priamo ako PDF, prípadne vytlačiť a naskenovať ako PDF/JPEG/TIFF). Upozorňujeme, 
aby zdaniteľné osoby na tlač správne a úplne vyplneného formulára používali výhradne zabudovanú 
funkčnosť formulára a nie funkčnosť samotného prehliadača. Nesprávne vyplnený formulár nebude 
možné vytlačiť.  
 
Funkcie formulára sú dostupné v jeho spodnej časti: 
 

 
 

• Ulož – umožní používateľovi uložiť údaje vyplnené vo formulári v súbore formátu XML, 
• Načítaj – umožní používateľovi načítaj do formulára údaje zo súboru vo formáte XML, 



• Skontroluj – spustí kontrolu správnosti vyplnenia údajov vo formulári. Výsledkom kontroly je zoznam 
chýb (červené = bránia tlači formulára) a upozornení (oranžové = nebránia tlači formulára), resp. hláška 
o správnom vyplnení formulára 

• Vytlač – umožní vytlačiť len správne vyplnený formulár vo formáte PDF 
 

 
• Vyčisti – vymaže všetky dovtedy vyplnené údaje z formulára 

 
 
 

4. Správne a úplne vyplnený registračný formulár je potrebné zaslať na emailovú adresu Finančnej správy 
SR : oss.registracia@financnasprava.sk 

5. Odoslaním registračného formuláru na príslušnú emailovú adresu Finančnej správy SR je žiadosť 
o registráciu do dotknutej osobitnej úpravy podaná. 

 
 

Anglická jazyková verzia portálu finančnej správy (PFS) 
 

1. Pre zahraničné zdaniteľné osoby sú registračné formuláre do jednotlivých osobitných úprav zverejnené 
v anglickej jazykovej verzii PFS (www.financnaspra.sk/en) v časti Taxes v informačnej časti .....  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
vo forme hypertextových odkazov: 
 
REGOSS_EU 
- https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.480.html 
REGOSS_NONEU 
- https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.483.html 
REGOSS_IM_ZO 
- https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.484.html 
REGOSS_IS_SP 
- https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.485.html 

 
REGOSS_EU  Žiadosť o registráciu – Úprava pre Úniu (§68b zákona o DPH) 
REGOSS_NONEU Žiadosť o registráciu - Úprava mimo Únie (§68a zákona o DPH) 
REGOSS_IM_ZO Žiadosť o registráciu - Úprava pre dovoz - registrácia zdaniteľnej osoby (bez 

zastupovania sprostredkovateľom alebo zastupovanej sprostredkovateľom - 
§68c zákona o DPH) 

REGOSS_IS_SP Žiadosť o registráciu - úprava pre dovoz – registrácia sprostredkovateľa (§68c 
zákona o DPH) 

 
2. Po kliknutí na vybraný hypertextový odkaz sa otvorí príslušný formulár, do ktorého zahraničná  

zdaniteľná osoba vyplní všetky požadované, resp. potrebné údaje. 
 

Príklad formulára OSS - Žiadosť o registráciu - Úprava mimo Únie 

 



 
 

3. Zahraničná zdaniteľná osoba musí vyplniť všetky povinné údaje. V prípade nedostatočného/ 
nesprávneho vyplnenia formulára bude zahraničná zdaniteľná osoba o tejto skutočnosti informovaná už 
pri vyplňovaní formulára prostredníctvom podfarbenia príslušného poľa formulára a hlášky (chyba = 
červený text / upozornenie = oranžový text). 

 
 



 
 

Po správnom vyplnení formulára je potrebné formulár vytlačiť prostredníctvom na to určenej funkčnosti 
formulára (tlač priamo ako PDF, prípadne vytlačiť a naskenovať ako PDF/JPEG/TIFF). Upozorňujeme, 
aby zdaniteľné osoby na tlač správne a úplne vyplneného formulára používali výhradne zabudovanú 
funkčnosť formulára a nie funkčnosť samotného prehliadača. Nesprávne vyplnený formulár nebude 
možné vytlačiť.  
 
 
Funkcie formulára sú dostupné v jeho spodnej časti: 
 

 
 

• Ulož – umožní používateľovi uložiť údaje vyplnené vo formulári v súbore formátu XML, 
• Načítaj – umožní používateľovi načítaj do formulára údaje zo súboru vo formáte XML, 
• Skontroluj – spustí kontrolu správnosti vyplnenia údajov vo formulári. Výsledkom kontroly je zoznam 

chýb (červené = bránia tlači formulára) a upozornení (oranžové = nebránia tlači formulára), resp. hláška 
o správnom vyplnení formulára 

• Vytlač – umožní vytlačiť len správne vyplnený formulár vo formáte PDF 
 

 
• Vyčisti – vymaže všetky dovtedy vyplnené údaje z formulára 

 
 
 
 



4. Správne a úplne vyplnený registračný formulár je potrebné zaslať na emailovú adresu Finančnej správy 
SR : oss.registracia@financnasprava.sk 

5. Odoslaním registračného formuláru na príslušnú emailovú adresu Finančnej správy SR je žiadosť 
o registráciu do dotknutej osobitnej úpravy podaná. 

 


