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Postup podania žiadosti o registráciu do osobitnej úpravy dane OSS a IOSS       

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 1.7.2021 pre zdaniteľné osoby, na ktoré sa vzťahuje a aj nevzťahuje 

povinnosť doručovať písomnosti elektronicky v zmysle § 13 ods. 5 a 6 a § 14 

zákona č. 563/2009 Z. z. daňového poriadku v z.n.p. 

 

V prípade, že daňový subjekt sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy dane OSS alebo 

IOSS, podáva oznámenie – žiadosť o registráciu k osobitnej úprave uplatňovania dane 

nasledovne:  

1. ak má povinnosť doručovať písomnosti elektronicky, prihlási sa na internetovej stránke 

finančnej správy (www.financnasprava.sk) do svojej Osobnej internetovej zóny (cez  ID 

a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om), kde v časti Katalóg formulárov/Správa 

daní/Daň z pridanej hodnoty  
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vyhľadá a vyplní príslušný elektronický formulár, a to:  

● Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny 

údajov (REGOSS_EU) pre registráciu pre OSS, ktorá sa týka:  

- tuzemského poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje služby nezdaniteľným osobám 

s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovateľ 

nie je usadený, 

- tuzemského dodávateľa tovaru na diaľku, ktorý dodáva tovar zákazníkom 

neidentifikovaným k DPH, do členských štátov, v ktorom dodávateľ nie je usadený,  
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-  tuzemského prevádzkovateľa elektronického komunikačného rozhrania, ktorý síce 

nie je priamym dodávateľom tovaru, ale vo svojej podstate uľahčuje dodávanie tovaru na 

diaľku „pôvodným“ dodávateľom, a z tohto dôvodu sa považuje za dodávateľa tovaru na 

diaľku, ak „pôvodný“ dodávateľ nie je usadený v EÚ, 

Poznámka: poskytovatelia služieb, dodávatelia tovaru a prevádzkovatelia elektronického 

rozhrania, ktorí sú usadení v EÚ, majú povinnosť sa pre OSS zaregistrovať v členskom 

štáte, v ktorom sú usadení, a uvedené osoby, ktoré sú usadené mimo EÚ, majú formulár  

REGOSS_EU dvojjazyčne sprístupnený v anglickej verzii internetovej stránky finančnej 

správy – viac v nasledujúcom bode 2.,  

● Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastúpenej 

sprostredkovateľom pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny 

(REGOSS_IM_ZO) pre registráciu pre IOSS, ktorá sa týka:  

-  tuzemského dodávateľa tovaru na diaľku s hodnotou tovaru v zásielke do 150 eur, 

ktorý je zasielaný alebo prepravovaný - dovážaný do EÚ z územia tretích štátov pre 

zákazníkov – osoby k DPH neidentifikované,  

- tuzemského prevádzkovateľa elektronického komunikačného rozhrania, ktorý síce 

nie je priamym dodávateľom tovaru, ale vo svojej podstate uľahčuje dodávanie tovaru na 

diaľku pôvodnému vyššie uvedenému dodávateľovi tovaru, a z tohto dôvodu sa považuje 

za dodávateľa tovaru na diaľku,  

- tuzemského sprostredkovateľa, ktorý je poverenou osobou len na podávanie daňových 

priznaní k IOSS a úhrady platieb DPH z predaja tovaru na diaľku s hodnotou v zásielke 

do 150 eur,  ktorý je dovážaný z tretích krajín zákazníkom z EÚ dodávateľom tovaru na 

diaľku alebo prevádzkovateľom elektronického rozhrania, ktorí nie sú usadení v EÚ, a to 

v ich mene a na ich účet. 

Upozornenie: tuzemský sprostredkovateľ pred tým, ako bude registrovať k IOSS 

dodávateľov alebo prevádzkovateľov, ktorí nie sú usadení v EÚ, musí sa sám zaregistrovať  

ako sprostredkovateľ k IOSS, 

Poznámka: poskytovatelia služieb, dodávatelia tovaru a prevádzkovatelia elektronického 

rozhrania, ktorí sú usadení v EÚ, majú povinnosť sa pre OSS zaregistrovať v členskom 

štáte, v ktorom sú usadení, a uvedené osoby, ktoré sú usadené mimo EÚ, majú formulár  

REGOSS_IM ZO dvojjazyčne sprístupnený v anglickej verzii internetovej stránky 

finančnej správy – viac v nasledujúcom bode 2., 

● Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, 

oznámenie zmeny údajov (REGOSS_IS_SP) pre registráciu pre IOSS, ktorá sa týka 

tuzemského sprostredkovateľa, ktorý je poverenou osobou len na registráciu, podávanie 

daňových priznaní k IOSS a úhrady platieb DPH z predaja tovaru na diaľku s hodnotou 

tovaru v zásielke do 150 eur, ktorý je dovážaný z tretích krajín zákazníkom z EÚ 

dodávateľom tovaru na diaľku alebo prevádzkovateľom elektronického rozhrania, ktorí nie 

sú usadení v EÚ, a to v ich mene a na ich účet, 

● Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy mimo Únie, oznámenie 

zmeny údajov (REGOSS_NONEU) pre registráciu pre OSS, ktorá sa týka výlučne 

poskytovateľov služieb usadených mimo EÚ, ktorí poskytujú služby nezdaniteľným 

osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH na území EÚ. 

Poznámka: poskytovatelia služieb, ktorí sú usadení mimo EÚ, majú formulár  

REGOSS_NONEU dvojjazyčne sprístupnený v anglickej verzii internetovej stránky 

finančnej správy – viac v nasledujúcom bode 2.. 
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Príklad vypĺňania žiadosti o registráciu pre OSS - formulár REGOSS_EU: 

 

 
 

Tuzemská zdaniteľná osoba má niektoré údaje predvyplnené, dopĺňa chýbajúce údaje (napr. 

mesto a štát, v ktorom má sídlo) a ostatné povinné údaje (sú označené červenou hviezdičkou) 

musí vyplniť. V prípade nedostatočného/nesprávneho vyplnenia formulára bude tuzemská 
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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 “Podpísať KEP-om“ a 

následne “Podať podpísané KEP-om“ alebo “Podpísať a podať EZ-ou“ - ak má žiadateľ 

uzatvorenú so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní (funkcie 

formulára - tlačidlá sú na ľavej strane formulára). 

V prípade, že žiadateľ si chce formulár vytlačiť, použije funkciu formulára “Vytlač 

formulár“ – tlačidlo na ľavej strane formulára.   

Poznámka: pri tlači formulára sa nepoužíva tlač prostredníctvom funkcie webového 

prehliadača. 
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2. ak nemá povinnosť doručovať písomnosti elektronicky (pozn.: týka sa to prevažne 

zahraničných dodávateľov tovaru na diaľku alebo prevádzkovateľov elektronických 

rozhraní), na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk):   

a) v časti Formuláre (na hornej lište) - Colné a daňové formuláre - Elektronické formuláre -

Správa daní - Daň z pridanej hodnoty vyhľadá príslušný elektronický formulár (aký 

formulár sa má použiť je uvedené vyššie v bode 1.) alebo  

b) klikne na hypertextový odkaz, po ktorom sa mu otvorí príslušný elektronický 

formulár (aký formulár sa má použiť je uvedené vyššie v bode 1.):  

 Žiadosť o registráciu – Úprava pre Úniu (§ 68b zákona o DPH) pre OSS: 

Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu, oznámenie zmeny 

údajov  - REGOSS_EU [nové okno] 

 Žiadosť o registráciu - Úprava mimo Únie (§ 68a zákona o DPH) pre OSS: 

Žiadosť o registráciu pre uplatňovanie osobitnej úpravy mimo Únie, oznámenie zmeny 

údajov - REGOSS_NONEU [nové okno] 

 Žiadosť o registráciu - Úprava pre dovoz - registrácia zdaniteľnej osoby (bez 

zastupovania sprostredkovateľom alebo zastupovanej sprostredkovateľom - § 68c 

zákona o DPH) pre IOSS: 

Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastúpenej 

sprostredkovateľom pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, oznámenie zmeny 

údajov - REGOSS_IM_ZO [nové okno] 

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

o DPH) pre IOSS: 

Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz, 

oznámenie zmeny údajov - REGOSS_IS_SP [nové okno] 

do ktorého žiadateľ vyplní všetky požadované, resp. potrebné údaje.  

 

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 

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.480.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.480.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.483.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.483.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.484.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.484.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.484.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.485.html
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/INE/form.485.html
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• Vytlač – umožní vytlačiť len správne vyplnený formulár vo formáte PDF 

• Vyčisti – vymaže všetky dovtedy vyplnené údaje z formulára 

 

Správne a úplne vyplnený a vytlačený registračný formulár je potrebné zaslať na emailovú 

adresu Finančnej správy SR : oss.registracia@financnasprava.sk a jeho odoslaním sa žiadosť 

o registráciu k OSS alebo k IOSS považuje za podanú. 

 

Upozornenie: tuzemský sprostredkovateľ pred tým, ako bude registrovať pre IOSS 

dodávateľov alebo prevádzkovateľov, ktorí nie sú usadení v EÚ, musí sa sám zaregistrovať  

ako sprostredkovateľ k IOSS, a to spôsobom, ako je uvedené v bode 1.. 

 

Poznámka: poskytovatelia služieb, dodávatelia tovaru a prevádzkovatelia elektronického 

rozhrania, ktorí sú usadení mimo EÚ, majú formulár REGOSS_NONEU, REGOSS_EU a 

REGOSS_IM_ZO dvojjazyčne sprístupnený v anglickej verzii internetovej stránky finančnej 

správy.  

mailto:oss.registracia@financnasprava.sk

