
Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2015 u digitálnych služieb. 
Poskytovateľom digitálnych služieb od 01.01.2015 úprava Mini One Stop Shop, teda jednotné 
kontaktné miesto, umožní podať daňové priznanie a zaplatiť daň za všetky ich dodávané 
digitálne služby nezdaniteľným osobám v rámci EÚ v krajine ich identifikácie, teda v našom 
prípade na Slovensku.  
Zmena sa týka poskytovateľov:  
- telekomunikačných služieb,  

- služieb rozhlasového a televízneho vysielania 
- elektronických služieb,  

pričom pod pojmom elektronicky dodávané služby sa rozumie poskytovanie webových stránok, 
hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia, dodanie 
programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia, dodanie obrázkov, textu a informácií 
a sprístupnenie databáz, dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier 
a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania 
udalostí a vyučovanie na diaľku. 
Avšak medzi elektronicky dodávané služby nepatrí internetový predaj tovaru alebo poskytovanie služieb 
hmotnej povahy, ktoré sú on-line objednané alebo rezervované cez elektronický systém (internet), ako 
sú kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia, ako  
aj ubytovanie, prenájom áut, reštauračné služby, preprava cestujúcich a podobné služby. 
Podrobnejší popis služieb, ktoré spadajú alebo nespadajú pod osobitnú úpravu MOSS, nájdete v sekcii 
Daňoví a colní špecialisti – Dane – Metodické pokyny – Nepriame dane v “Metodickom pokyne  
k osobitnej úprave Mini One Stop Shop – EÚ Schéma § 68. § 68b a § 68c zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v z.n.p.“, link: 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/
2014/2014.10.23_MOSS.pdf 

alebo v príkladoch v časti FaQ, v kategórii DPH – MOSS, v článku “Vymedzenie pojmu 
telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby“ link: 
https://podpora.financnasprava.sk/index.php?type=page&urlcode=788225&title=Vymedzenie-pojmu-
telekomunika%C4%8Dn%C3%A9-slu%C5%BEby-slu%C5%BEby-rozhlasov%C3%A9ho-a-telev%C3%ADzneho-vysielania-
a-elektronick%C3%A9-slu%C5%BEby 

Registrácia do zjednodušujúcej úpravy MOSS nie je povinná, avšak poskytovateľom digitálnych služieb 
uľahčí plnenie si ich daňových povinností.  
Aplikácia pre zjednodušujúcu úpravu MOSS je dostupná cez Portál finančnej správy akémukoľvek 
používateľovi autorizovaných elektronických služieb. Samotný postup podania žiadosti o registráciu  
je jednoduchý a jednotlivé kroky pri registrácii a návod na vyplnenie registračného formulára  
sú zverejnené a prístupné na webovej stránke FR SR, www.financnasprava.sk, v sekcii eSlužby, časti 
Príručky a návody v “Používateľskej príručke k aplikácii pre osobitnú úpravu Mini One Stop Shop 
(MOSS)“, link 
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/2014_10_15_Pouz
ivatelska_prirucka_MOSS_REG.pdf 

 
Príklad:  
subjekt, ktorý dodáva digitálne služby, ktoré spadajú pod túto zjednodušujúcu úpravu MOSS  
sa zaregistruje v MOSS. Finančná správa SR mu ako jeho členský štát identifikácie následne pošle 
oznámenie, že mu to povoľuje, oznámi mu číslo účtu na ktorý bude platiť daň a sprístupní mu aplikáciu 
na portáli, cez ktorú podá daňové priznanie.  
 
Okrem „Príručky ako používať aplikáciu MOSS“ sú pre podnikateľov v sekcii Podnikatelia a organizácie, 
v časti Dane – DPH – MOSS schéma k dispozícii dostatočné informácie o systéme MOSS aj o samotnej 
registrácii. Link: https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/moss-schema 
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Navyše, pre lepšie pochopenie fungovania osobitnej úpravy MOSS-u nájdu daňové subjekty 
v príkladoch, v sekcii FaQ, v kategórii DPH – MOSS konkrétne príklady, link: 
https://podpora.financnasprava.sk/index.php?type=page&urlcode=037593&title=MOSS 

 
Poznámka: jednotlivý link by mohol byť schovaný pod názvom metodického pokynu, článku a príručky – 
ako priame prepojenie kliknutím na názov pokynu, článku a príručky. Link na jednotlivé sekcie, 
podsekcie a časti web-stránky FR SR by mohol byť schovaný pod názvom príslušnej časti - ako priame 
prepojenie kliknutím na názov sekcie, podsekcie a časti web-stránky 
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