Metodický pokyn 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 znení neskorších predpisov
Úvod
Zákonom č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o DPH“), bola
okrem iného s účinnosťou od 1.10.2014 a 1.1.2015 transponovaná osobitná úprava uplatňovania dane pre
telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby (ďalej
„digitálne služby“), ktoré dodávajú zdaniteľné osoby usadené na území Európskej únie, ale neusadené
v členskom štáte spotreby (ďalej len „ osobitná úprava MOSS“).
Cieľom novely zákona o DPH bolo prebrať do slovenskej právnej úpravy čl. 5 smernice Rady 2008/8/ES z 12.
februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej
hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“), pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb.
Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ už takmer pred 7 rokmi identifikovala nesmierne zmeny
v objeme a štruktúre obchodu so službami, ktoré spôsobilo najmä vytváranie vnútorného trhu, globalizácia,
deregulácia a technologické zmeny. V čoraz väčšej miere je možné, aby sa mnohé služby poskytovali na diaľku.
V tejto súvislosti bolo takmer nevyhnutné, aby sa členské štáty EÚ v čo najkratšom možnom termíne dohodli na
rozšírení pôsobnosti digitálnych služieb už v tom čase platnej a účinnej osobitnej úpravy uplatňovania dane pre
nezaložené osoby, ktoré elektronicky dodávali služby. Okrem toho v súlade s prijatými závermi ministerskej
konferencie OECD v Ottawe v roku 1998, kde bolo dohodnuté, že pri cezhraničnom digitálnom obchode so
službami by miestom zdaňovania malo byť v zásade miesto, kde dochádza ku skutočnej spotrebe, sa členské
štáty zhodli, že pri určitých typoch služieb sa bude uplatňovať osobitná výnimka zo základného pravidla pri
určovaní miesta dodania služieb. Jedna z takýchto výnimiek sa vzťahuje na poskytovanie telekomunikačných
služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb, tzv. digitálne služby. Ak sa tieto
služby budú poskytovať nezdaniteľným osobám, od 1. januára 2015 bude miestom ich dodania miesto, kde má
nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Upozorňujeme, že osobitná úprava
MOSS sa vzťahuje výlučne na B2C obchodné transakcie1, a teda je ju možné využívať len v prípade, keď
zdaniteľná osoba dodáva digitálne služby nezdaniteľnej osobe, ktorá má sídlo, trvalé bydlisko alebo
miesto, kde sa obvykle zdržiava na území Európskej únie. Ďalej sa v texte Metodického pokynu zavádza
skratka a pod pojmom „nezdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, trvalé bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle
zdržiava na území Európskej únie“ sa bude rozumieť aj pojem „konečný spotrebiteľ usadený v EÚ“ alebo
„zákazník usadený v EÚ“.
V zmysle vyššie uvedených skutočností vznikla osobitná úprava MOSS. Využívanie tejto úpravy je dobrovoľné.
Ak si ju však zdaniteľná osoba zvolí, je povinná uplatniť ju na všetky digitálne služby, ktoré na území Európskej
únie poskytuje.
Najväčšou výhodou využívania osobitnej úpravy MOSS by malo byť zbavenie sa administratívnej záťaže v
podobe povinnosti zdaniteľnej osoby - poskytovateľa týchto služieb registrovať sa v každom členskom štáte
spotreby. To znamená, že zdaniteľné osoby - poskytovatelia usadení na území Európskej únie, ktorí budú
poskytovať digitálne služby zákazníkom usadeným v Európskej únii, sa nebudú musieť komplikovane registrovať
pre daň z pridanej hodnoty vo všetkých členských štátoch EÚ, kde sú usadení ich zákazníci a kde je miesto
dodania týchto služieb. Svoju povinnosť priznať a uhradiť DPH, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, si
splnia poskytovatelia využívajúci túto úpravu prostredníctvom osobitného jednotného daňového priznania
podaného cez elektronický portál (ďalej len „daňové priznanie MOSS“) v členskom štáte, kde sa identifikujú pre

1

Business to customer (B2C) obchodné transakcie sa v systéme dane z pridanej hodnoty označujú dodávky tovarov alebo služieb dodané
zdaniteľnými osobami identifikovanými pre daň (platiteľmi dane) pre konečných zákazníkov, konečných spotrebiteľov – nezdaniteľné
osoby.
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využívanie tejto úpravy (tzv. členský štát identifikácie). Zároveň v členskom štáte identifikácie uhradia príslušnú
DPH. Zodpovednosťou členského štátu identifikácie bude následne rozposlať príslušné časti daňových priznaní
spolu s príslušnou výškou sumy dane do všetkých členských štátov spotreby v rámci Európskej únie.
Podľa posledných informácií je v záujme Európskej komisie v budúcnosti postupne rozširovať pôsobnosť
osobitnej úpravy MOSS aj na ostatné služby, teda iné ako sú digitálne služby. Ak by sa však už dnes malo
základné pravidlo o mieste dodania služieb zmeniť a začala by sa osobitná úprava MOSS uplatňovať na všetky
dodané služby, spôsobilo by to z administratívnych ako aj politických dôvodov nutnosť opätovne zaviesť rôzne
výnimky z nového všeobecného pravidla. Práve preto sa členské štáty EU spolu s Európskou komisiou zhodli len
na uplatňovaní osobitných úprav pri niektorých vybraných službách – a to digitálnych službách.
V metodickom pokyne sú použité informácie z nasledovných právne záväzných aktov ako aj jednotlivých
odporúčaní Európskej komisie, ktoré nie sú právne záväzné:
- Smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide
o miesto poskytovania služieb,
- Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (zmenená a doplnená
smernicou Rady 2008/8/ES),
- Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v
oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie Rady 904/2010“),
- Nariadenie Rady (EÚ) č. 967/2012 z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie
(EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú
telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby
nezdaniteľným osobám (ďalej len „nariadenie Rady 967/2012“),
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 815/2012 z 13. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre neusadené
zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania
alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám (ďalej len „nariadenie EK“),
- Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie
opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „nariadenie Rady
282/2011“),
- Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1042/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa mení vykonávacie
nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (ďalej len „nariadenie Rady
1042/2013“),
- Príručka k zjednodušenému režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH (ďalej len „príručka“),
- Vysvetlivky k zmenám DPH EÚ, pokiaľ ide o miesto poskytovania telekomunikačných služieb, služieb
rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2015
[Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1042/2013] (ďalej len „vysvetlivky“).
Keďže problematika osobitnej úpravy MOSS je v celku rozsiahla a je upravená nielen v novele zákona o DPH,
ale aj v iných európskych legislatívnych aj nelegislatívnych aktoch, cieľom tohto metodického pokynu je
zabezpečiť komplexné spracovanie a poskytnutie potrebných informácií pre správne chápanie osobitnej úpravy
MOSS v zmysle § 68, § 68b a § 68c zákona o DPH a jej aplikácie v praktickom živote, a to najmä v postupoch pri
registrácií vrátane zrušenia registrácie. Okrem toho bude vydaný v krátkej dobe metodický pokyn, ktorý bude
detailne upravovať postupy pri podávaní daňových priznaní a postupy súvisiace s platbami ako aj vrátením dane
a rôznymi inými postupmi.
2

1. Pôsobnosť osobitnej úpravy MOSS – zoznam dotknutých digitálnych služieb
Pre správne uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS, a to najmä, aby bolo možné určiť, ktoré služby sa musia
zdaňovať v členskom štáte spotreby, je potrebné bližšie popísať všetky služby, ktoré spadajú pod osobitnú
úpravu MOSS. Okrem toho je potrebné objasniť si niektoré pojmy - definície, ktoré tvoria základné piliere tejto
osobitnej úpravy. V zákone o DPH sú pojmy – definície, ako aj príslušné digitálne služby upravené v ustanovení
§ 68.
Na úvod uvádzame služby, ktoré sú pokryté osobitnou úpravou MOSS, to znamená, pri poskytovaní ktorých budú
zdaniteľné osoby – poskytovatelia nižšie uvedených služieb za istých okolností môcť využívať osobitnú úpravu
MOSS. Zákon o DPH v ustanovení § 68 písm. a), b) a c) vymenúva taxatívne nasledujúce služby:
-

telekomunikačné služby,

-

služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,

-

elektronicky poskytnuté služby (ďalej len „elektronické služby“).

Telekomunikačné služby
Sú služby, ktoré sú už definované v § 16 ods. 19 zákona o DPH. Táto definícia sa do zákona o DPH dostala
transpozíciou článku 24 ods. 2 Smernice o DPH. Telekomunikačnými službami sa v zmysle vyššie uvedených
odkazov rozumejú služby spočívajúce v prenose, vo vysielaní alebo v prijímaní signálu, písaného textu, obrazov
a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom, opticky alebo pomocou ostatných
elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na
takýto prenos, vysielanie alebo príjem; telekomunikačné služby zahŕňajú aj poskytnutie prístupu ku globálnym
informačným sieťam.
Okrem vyššie uvedenej definície sú ešte v záujme presnosti v článku 6a nariadenia Rady 282/2011 vymenované
transakcie, ktoré sú považované pre účely systému DPH za telekomunikačné služby. Tento zoznam nie je
vyčerpávajúci a v prípade potreby vyvolanej technologickými zmenami sa bude aktualizovať. V záujme právnej
istoty sa uprednostnilo pozitívne vymedzenie nasledovných služieb:
Telekomunikačné služby sa v zmysle čl. 24 ods. 2 smernice o DPH vzťahujú najmä na :
a) pevné a mobilné telefonické služby na prenos a prepájanie hlasu, dát a videa vrátane telefonických
služieb s obrazovou zložkou (videofonické služby);
b) telefonické služby poskytované cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP);
c) hlasovú odkazovú schránku, čakanie na hovor, presmerovanie hovorov, identifikáciu volajúceho,
konferenčný hovor a iné služby riadenia hovorov;
d) služby pagingu;
e) audiotextové služby;
f)

fax, telegraf a telex;

g) prístup na internet vrátane world wide webu;
h) pripojenia súkromnej siete poskytujúce telekomunikačné spojenia na výhradné používanie zákazníkom.
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Telekomunikačné služby sa v zmysle čl. 24 ods. 2 smernice o DPH nevzťahujú na :
a) elektronicky poskytované služby,
b) služby rozhlasového a televízneho vysielania.

Služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania
V smernici o DPH a ani v zákone o DPH nie je vymedzený pojem služby rozhlasového a televízneho vysielania.
Definícia tohto pojmu sa nachádza len v článku 6b vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1042/2013, ktorým sa
mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb. Okrem toho sa ako pri
telekomunikačných službách uvádza aj nevyčerpávajúci zoznam pozitívnych príkladov služieb, ktoré sa
posudzujú ako služby rozhlasového a televízneho vysielania. Zároveň bol z dôvodu právnej istoty pridaný aj
negatívny zoznam, ktorý taxatívne vymenúva služby, ktoré sa nemôžu posudzovať ako služby rozhlasového
a televízneho vysielania. Vymedzenia služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania vychádzajú z
veľkej časti zo smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ako sa uvádza v odôvodnení 2 nariadenia Rady
1042/2013, nemajú však opakovať vymedzenia ustanovené na regulačné účely. Zmeny v tejto oblasti by preto
nemali ovplyvniť vymedzenia v nariadení Rady 1042/2013.
Základnou zásadou práva EÚ je, že pojmy alebo definície sa musia v právnych predpisoch používať
konzistentne. Znamená to, že v právnych predpisoch o DPH je pojem alebo definícia, ako napríklad služby
rozhlasového a televízneho vysielania, relevantný nielen na určenie miesta poskytovania služieb, ale aj v
súvislosti s určením správnej sadzby, ktorá sa na toto poskytnutie môže vzťahovať.
V zmysle článku 6b nariadenia Rady 1042/2013 zahŕňajú služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania
služby tvorené zvukovým a audiovizuálnym obsahom, ako sú napríklad rozhlasové alebo televízne programy,
ktoré poskytuje širokej verejnosti cez komunikačné siete poskytovateľ mediálnej služby a je za ne redakčne
zodpovedný, na simultánne počúvanie alebo sledovanie na základe programovej skladby.
Služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania sa v zmysle článku 6b nariadenia Rady 1042/2013
vzťahujú najmä na :
a) rozhlasové alebo televízne programy, v prípade ktorých sa prenos alebo retransmisia uskutočňuje cez
rozhlasovú alebo televíznu sieť;
b) rozhlasové alebo televízne programy šírené prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej
siete (IP streaming), ak sa vysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisií cez rozhlasovú alebo
televíznu sieť.

Služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania sa v zmysle článku 6b nariadenia Rady 1042/2013
nevzťahujú na:
a) telekomunikačné služby;
b) elektronicky poskytované služby;
c) poskytovanie informácií o konkrétnych programoch na požiadanie;
d) prevod práv rozhlasového a televízneho vysielania alebo prenosových práv;
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e) prenájom technického vybavenia alebo zariadení používaných na prijímanie vysielania;
f)

rozhlasové alebo televízne programy distribuované prostredníctvom internetu alebo podobnej
elektronickej siete (IP streaming), pokiaľ sa tieto programy nevysielajú simultánne pri ich prenose alebo
retransmisií cez rozhlasovú alebo televíznu sieť.

Elektronické služby
Definícia elektronických služieb je vymedzená v článku 7 nariadenia Rady 282/2011. Zoznam služieb, ktoré
možno posudzovať ako elektronické služby sa nachádza v zákone o DPH v ustanovení § 16 ods. 18, ďalej
v prílohe II k smernici o DPH (príloha č. 1 tohto metodického pokynu) ako aj v samotnom článku 7 nariadenia
Rady 282/2011 ods. 2 a 3 a napokon v prílohe I. k samotnému nariadeniu Rady 282/2011. Z doteraz uvedených
zoznamov je práve zoznam, ktorý upravuje elektronické služby najrozsiahlejší. Článok 7 nariadenia Rady
282/2011 poskytuje aj pozitívny ako aj negatívny zoznam.
V zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia Rady 282/2011 elektronicky poskytované služby uvedené v smernici o DPH
zahŕňajú služby poskytované cez internet alebo elektronickú sieť, ktorých poskytovanie je z dôvodu ich povahy
z veľkej časti automatizované s minimálnym ľudským zásahom, pričom je nemožné ich zabezpečiť bez
informačnej technológie.
Elektronické služby sa v zmysle článku 7 ods. 2 nariadenia Rady 282/2011 vzťahujú najmä na :
a) dodanie digitalizovaných produktov vo všeobecnosti vrátane softvéru a jeho modifikácií alebo
aktualizácií;
b) služby poskytujúce alebo podporujúce prítomnosť podnikov alebo jednotlivcov na elektronickej sieti, ako
je webová lokalita alebo webová stránka;
c) služby automaticky generované počítačom cez internet alebo elektronickú sieť ako reakcia na špecifické
údaje, ktoré vkladá odberateľ;
d) prevod práva – za protihodnotu – umiestniť tovar alebo služby určené na predaj na webovej lokalite,
ktorá funguje ako trh online, na ktorom potenciálni kupujúci robia automatizovaným postupom ponuky
a na ktorom sa zainteresovaným stranám oznamuje predaj elektronickou poštou automaticky
generovanou počítačom;
e) balíky internetových služieb týkajúce sa informácií, v ktorých je telekomunikačná zložka pomocná
a podradená [t.j. balíky, ktoré neponúkajú iba prístup na internet, ale zahŕňajú iné zložky, ako napríklad
stránky, ktorých obsah umožňuje prístup k správam, informáciám o počasí alebo o cestovaní, priestor
pre hry, prenájom webovej lokality (website hosting), prístup k diskusiám online a pod.];
f)

služby uvedené v prílohe I nariadenia Rady 282/2011 (pre uľahčenie a práce a komplexné spracovanie
metodického pokynu tvorí uvedená príloha prílohu č. 1 k metodickému pokynu)

Elektronické služby sa v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia Rady 282/2011 nevzťahujú na :
a) služby rozhlasového a televízneho vysielania;
b) telekomunikačné služby;
c) tovar, ktorého objednávka a spracovanie objednávky sa vykonáva elektronicky;
d) CD-ROM-y, diskety a podobné hmotné nosiče;
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e) tlačoviny, ako sú knihy, vestníky, noviny alebo periodiká;
f)

kompaktné disky (CD) a audiokazety;

g) videokazety a DVD;
h) hry na CD-ROM-e;
i)

služby profesionálov, ako sú právnici a finanční poradcovia, ktorí radia klientom prostredníctvom
elektronickej pošty;

j)

vzdelávacie služby, ak učiteľ poskytuje obsah kurzu cez internet alebo elektronickú sieť (t.j.
prostredníctvom spojenia na diaľku);

k) služby offline spočívajúce vo fyzických opravách počítačového zariadenia;
l)

služby offline spočívajúce v uskladnení údajov;

m) reklamné služby, najmä v novinách, na plagátoch a v televízií;
n) telefonické asistenčné služby;
o) vzdelávacie služby týkajúce sa výlučne korešpondenčných kurzov, ako sú poštové kurzy;
p) bežné služby spočívajúce vo verejnej dražbe a založené na priamom ľudskom zásahu, bez ohľadu na
spôsob zadávania ponuky;
t) lístky na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia
rezervované online;
u) ubytovanie, prenájom áut, reštauračné služby, preprava cestujúcich alebo podobné služby rezervované
online.
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2. Definície základných pojmov

Smernica o DPH ako aj nariadenie Rady 967/2012 definovali niekoľko základných pojmov, ktoré sú využívané
v spojitosti s aplikáciou osobitnej úpravy MOSS. Definície zo smernice o DPH boli transponované do zákona
o DPH v ustanoveniach § 68 písm. d), § 68b ods. 1 písm. a) a b). Je veľmi dôležité porozumieť týmto základným
pojmom a princípom fungovania osobitnej úpravy, a to najmä z dôvodu správneho uplatňovania režimu DPH na
príslušné obchodné transakcie. Nižšie sú uvedené definície základných pojmov ako aj praktické príklady:
Osobitná úprava pre Úniu – EÚ schéma – je osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového
vysielania a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené
v Spoločenstve, ale neusadené v členskom štáte spotreby ( § 68b zákona o DPH, hlava XII kapitola 6 oddiel 3
smernice o DPH).
Neusadená zdaniteľná osoba – pod týmto pojmom sa rozumie zdaniteľná osoba, ktorá je neusadená v
členskom štáte spotreby, ale zároveň, ktorá má na území Európskej únie sídlo alebo prevádzkareň a nemá sídlo
ani prevádzkareň v členskom štáte spotreby (§ 68b ods. 1 písm. a) zákona o DPH, čl. 369a ods. 1 smernice
o DPH).
Ak bude členským štátom identifikácie Slovenská republika, pôjde v zásade o zdaniteľnú osobu identifikovanú pre
daň – slovenského podnikateľa, ktorý poskytuje digitálne služby, respektíve aspoň jeden druh z dotknutých
digitálnych služieb iným osobám ako zdaniteľným – konečným spotrebiteľom, ktorí majú sídlo, bydlisko alebo
miesto, kde sa obvykle zdržiavajú, v inom členskom štáte EÚ (ďalej len „zákazníci“). Podnikateľ musí mať na
území Slovenskej republiky zriadené svoje sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, no zároveň, ak chce
využívať osobitnú úpravu MOSS, nesmie mať v tom štáte, kde má konečných zákazníkov, zriadené svoje sídlo
a ani prevádzkareň.
Členský štát identifikácie – členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo,
a ak nemá sídlo na území Európskej únie, členský štát, v ktorom má prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba nemá
sídlo na území Európskej únie a má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň, rozumie sa členským
štátom identifikácie členský štát, v ktorom má prevádzkareň a ktorý si zvolí pre oznámenie, že bude uplatňovať
osobitnú úpravu MOSS (§ 68b zákona o DPH, čl. 369a ods. 2 smernice o DPH).
Členský štát identifikácie je členský štát EU, v ktorom je zdaniteľná osoba identifikovaná pre používanie osobitnej
úpravy MOSS a v ktorom podáva daňové priznanie MOSS a zároveň platí daň. V prípade, ak má zdaniteľná
osoba na území EÚ zriadené svoje sídlo, a má v úmysle uplatňovať osobitnú úpravu MOSS, členským štátom
identifikácie bude môcť byť len členský štát EÚ, v ktorom má zriadené svoje sídlo. Napríklad slovenská
zdaniteľná osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadené sídlo, pričom na území Českej republiky má
zriadené aj prevádzkarne, si bude môcť zvoliť pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS za svoj členský štát
identifikácie Slovenskú republiku.
Ak však zdaniteľná osoba nemá zriadené svoje sídlo na území Európskej únie, členský štát identifikácie je
členský štát, v ktorom má zdaniteľná osoba zriadenú prevádzkareň. V prípade, že má zdaniteľná osoba na území
EÚ zriadených viac ako jednu prevádzkareň, môže si vybrať za svoj členský štát identifikácie ktorýkoľvek členský
štát EÚ, v ktorom má zriadenú prevádzkareň.
Členský štát spotreby – členským štátom spotreby je členský štát, v ktorom je miesto dodania
telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania alebo elektronických služieb
osobám iným ako zdaniteľným ( § 68 písm. d) zákona o DPH).
Členský štát spotreby sa určí v závislosti od toho, kde má sídlo, trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava zákazník,
ktorý spotrebuje danú službu. V osobitnej úprave MOSS pre úniu nemôže mať zdaniteľná osoba však zriadené
svoje sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte spotreby. V praxi to znamená, že úprava pre úniu sa nebude
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vzťahovať na digitálne služby poskytované konečným zákazníkom v členskom štáte, v ktorom má zdaniteľná
osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo v ktorom má prevádzkareň. Poskytnutie týchto služieb sa
uvádza v daňovom priznaní DPH príslušnom pre bežný režim, ktoré sa podáva v zmysle § 78 ods. 1 zákona
o DPH.
Prevádzkareň – prevádzkarňou sa pre účely osobitnej úpravy MOSS, tak ako pre bežný režim DPH, rozumie
stále miesto podnikania, ktoré má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania. ( § 4 ods. 5
zákona o DPH).
Okrem toho je potrebné rozumieť pod pojmom prevádzkareň stále miesto vykonávania samostatnej a nezávislej
ekonomickej činnosti, z ktorej sa dosahuje príjem (vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze resp. opakovane) a
ktoré disponuje na jednej strane materiálnym vybavením potrebným na vykonávanie ekonomickej činnosti z tohto
miesta (napr. kancelárske priestory, v ktorých alebo z ktorých poskytuje svoje plnenia) a na strane druhej
personálnym vybavením (personál resp. zamestnanci, ktorí sú stále k dispozícii na uvedenom mieste) potrebným
na vykonávanie uvedenej ekonomickej činnosti z tohto miesta. Problematika prevádzkarne na účely dane z
pridanej hodnoty je riešená vo viacerých rozhodnutiach Súdneho dvora EÚ napr. C-168/84 Gunter Berkholz, C190/95 ARO Lease, C-390/96 Lease Plan Luxembourg, C-73/06 Planzer Luxembourg. Z judikatúry ESD vyplýva,
že na to, aby sa prevádzkareň mohla považovať za miesto, z ktorého sa poskytujú služby, musí na dostatočnej
úrovni zabezpečovať stálosť a organizáciu (dostatočný stupeň trvalosti), ktorá z hľadiska ľudského a
materiálneho vybavenia je schopná poskytovať predmetné služby samostatne (tzn. schopnosť, resp. možnosť z
uvedeného miesta uzatvárať a vyhotovovať zmluvy, uskutočňovať manažérske rozhodnutia, dojednávať obchody,
prijímať platby, vykonávať konkrétnu ekonomickú činnosť). Pritom musí ísť o ekonomickú činnosť, z ktorej sa
dosahuje príjem, teda nie činnosť vykonávanú napr. pre svojho zriaďovateľa so sídlom v zahraničí. Na účely
osobitnej úpravy MOSS je možné vziať do úvahy len tzv. aktívnu prevádzkareň, ktorá spĺňa kritériá uvedené v § 4
ods. 5 zákona o DPH. Ak zahraničná osoba má v tuzemsku zriadenú tzv. pasívnu prevádzkareň, ktorá je
schopná len prijímať a využívať služby, ktoré sú jej dodané, a nevykonáva na území SR ekonomickú činnosť za
protihodnotu, nie je možné takúto prevádzkareň využívať pre účely osobitnej úpravy MOSS. Skutočnosť, že
organizačná zložka zahraničnej osoby je zapísaná v Obchodnom registri SR, ešte neznamená, že spĺňa vyššie
uvedené kritériá prevádzkarne.
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3.

Mechanizmus fungovania MOSS – praktické príklady

Pre lepšie porozumenie správneho uplatňovania osobitnej úpravy MOSS v praxi uvádzame možné varianty
scenárov:
Príklad č. 1
Zdaniteľná osoba – platiteľ dane, spoločnosť ABC s.r.o., dodáva svojim konečným zákazníkom – nezdaniteľným
osobám online počítačové hry, ktoré spadajú pod elektronické služby. Okrem toho dodáva aj tlačené knihy.
Zákazníci sú usadení v 5 členských krajinách EÚ vrátane Slovenskej republiky. Spoločnosť ABC s.r.o. má sídlo
v Košiciach. Spoločnosť nemá žiadne prevádzkarne na území EÚ. Spoločnosť sa v októbri 2014 rozhodla, že
využije osobitnú úpravu MOSS, aby sa nemusela registrovať v 4 krajinách EÚ.
Grafické zobrazenie
Pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS sa musí
spoločnosť najskôr registrovať, pričom členským
štátom identifikácie môže byť len Slovenská
republika, keďže má v tuzemsku zriadené svoje
sídlo. Členskými štátmi spotreby sú v tej dobe
Nemecko, Taliansko, Írsko, a Fínsko.

Spoločnosť ABC dodáva elektronické služby –
online počítačové hry do 4 členských štátov EÚ a
Slovenska. To znamená, že členskými štátmi
spotreby pri uplatňovaní osobitnej úpravy MOSS sú
v tomto prípade Fínsko, Írsko, Nemecko, Taliansko.
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Okrem elektronických služieb dodáva spoločnosť
ABC aj klasické tlačené knihy zákazníkom usadeným
na Slovensku a v Nemecku.

Spoločnosť je povinná podať v Slovenskej republike
elektronické daňové priznanie MOSS najneskôr do
20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa daňové priznanie
MOSS podáva. V daňovom priznaní MOSS uvedie
spoločnosť jednotlivo dodávky elektronických služieb
pre každý členský štát spotreby, v ktorom je daň
splatná (Nemecko, Taliansko, Írsko a Fínsko).
Zároveň je spoločnosť povinná v tej istej lehote aj
priznanú daň v Slovenskej republike zaplatiť na účet
správcu dane.

Finančná správa SR následne informácie uvedené v
daňovom priznaní MOSS pošle každému členskému
štátu spotreby uvedenému v špeciálnom daňovom
priznaní (Nemecko, Taliansko, Írsko a Fínsko).
Službu zabezpečí informačný systém – aplikácia
MOSS prostredníctvom siete CCN/CSI pomocou
jednotnej elektronickej správy.
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Okrem toho finančná správa SR prerozdelí príslušné
výšky platby dane podľa výšky spotreby pre každý
členský štát spotreby. Následne finančná správa SR
bezhotovostným platobným stykom zašle príslušnú
výšku dane členským štátom spotreby.

Spoločnosť je ďalej povinná podať bežné daňové
priznanie v zmysle § 78 ods. 1 zákona o DPH,
v ktorom okrem iných transakcií vykáže dodania
elektronických služieb konečným zákazníkom
usadeným v tuzemsku. Zároveň spoločnosť vykáže
v daňovom priznaní aj dodávky klasických
tlačených kníh v tuzemsku. Dodania klasických
tlačených kníh do Nemecka spoločnosť vykáže buď
v bežnom daňovom priznaní v tuzemsku, alebo
v bežnom daňovom priznaní v Nemecku v závislosti
od toho, či je v Nemecku registrovaná z titulu
zásielkového predaja (podľa obdobného
ustanovenia ako je § 6 zákona o DPH). Daň
z týchto dodávok je spoločnosť povinná zaplatiť
v bežnom daňovom priznaní. V tomto prípade nie je
možné využiť osobitnú úpravu, keďže nejde o digitálne služby.
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Príklad č. 2
Zdaniteľná osoba – platiteľ dane, spoločnosť ABC s.r.o., so sídlom na Slovensku dodáva svojim konečným
zákazníkom – nezdaniteľným osobám elektronické knihy a rôzny software, pričom obe služby spadajú pod
elektronické služby. Zákazníci sú usadení v niekoľkých členských krajinách EÚ okrem Slovenskej republiky.
Spoločnosť má dve prevádzkarne na území EÚ, z toho jednu v Českej republike a druhú v Anglicku, ktoré
poskytujú právne služby s miestom dodania v zmysle čl. 45 smernice o DPH (§ 15 ods. 2 zákona o DPH).
Spoločnosť sa v novembri 2014 rozhodla, že na dodávky elektronických služieb využije osobitnú úpravu MOSS.

Grafické zobrazenie
Pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS sa musí
spoločnosť najskôr registrovať, pričom členským
štátom identifikácie môže byť len Slovenská
republika, keďže má v tuzemsku zriadené svoje
sídlo. Členskými štátmi spotreby sú v tej dobe
Fínsko, Švédsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko,
Nemecko, Cyprus, Francúzsko, a Španielsko.
Členskými štátmi usadenia sú Česká republika a
Anglicko.

Spoločnosť ABC dodáva elektronické služby –
elektronické knihy a rôzny softvér a to do
nasledujúcich členských štátov spotreby - Fínsko,
Švédsko,
Poľsko,
Slovinsko,
Chorvátsko,
Nemecko, Cyprus, Francúzsko, Česká republika,
Anglicko a Španielsko, okrem Slovenska.
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Okrem elektronických služieb poskytuje spoločnosť
ABC aj právne služby zo svojich prevádzkarní
v Českej republike a v Anglicku. Tieto služby
poskytuje do Francúzska, Nemecka, Švédska
a Cypru z prevádzkarni v Anglicku. Z prevádzkarni,
ktorú má spoločnosť v Českej republike, poskytuje
právne služby na Slovensko, Chorvátsko
a Slovinsko.

Spoločnosť je povinná podať v Slovenskej
republike elektronické špeciálne daňové priznanie
najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa
špeciálne daňové priznanie podáva. V špeciálnom
daňovom priznaní uvedie spoločnosť jednotlivo
dodávky elektronických služieb pre každý členský
štát spotreby, v ktorom je daň splatná (Fínsko,
Švédsko,
Poľsko,
Slovinsko,
Chorvátsko,
Nemecko, Cyprus, Španielsko a Francúzsko.
Okrem Českej republiky a Anglicka.). Zároveň je
spoločnosť povinná v tej istej lehote aj daň
v Slovenskej republike zaplatiť na účet správcu
dane.

Finančná správa SR následne informácie uvedené
v špeciálnom daňovom priznaní pošle každému
členskému
štátu
spotreby
uvedenému
v špeciálnom daňovom priznaní (Fínsko, Švédsko,
Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Nemecko, Cyprus,
Španielsko a Francúzsko). Službu zabezpečí
informačný systém – aplikácia MOSS
prostredníctvom siete CCN/CSI pomocou jednotnej
elektronickej správy.
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Okrem toho finančná správa SR prerozdelí príslušné
výšky platby dane podľa výšky spotreby pre každý
členský štát spotreby. Následne finančná správa SR
bezhotovostným platobným stykom zašle príslušnú
výšku dane členským štátom spotreby.

Spoločnosť(príslušné prevádzkarne) sú ďalej
povinné podať bežné daňové priznania v Českej
republike a v Anglicku, v ktorých okrem transakcií
týkajúcich sa dodaní elektronických služieb zo
svojho sídla na Slovensku vykážu dodania
právnych služieb konečným zákazníkom usadeným
v členských štátoch spotreby a to, Francúzsko,
Cyprus, Nemecko a Švédsko – prevádzkareň
v Anglicku a Slovensko, Chorvátsko a Slovinsko –
prevádzkareň v Českej republike. Daň z týchto
dodávok je spoločnosť (prevádzkarne) povinná
zaplatiť v bežnom daňovom priznaní v Českej
republike a Anglicku. V tomto prípade nie je možné
využiť osobitnú úpravu, keďže nejde o digitálne
služby.
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Príklad č. 3
Zdaniteľná osoba spoločnosť ABC dodáva svojim konečným zákazníkom – nezdaniteľným osobám elektronické
knihy, software, telekomunikačné služby a tlačené knihy. Zákazníci sú usadení v niekoľkých členských krajinách
EÚ vrátane Slovenskej republiky. Spoločnosť ABC má zriadené svoje sídlo v Nórsku. Spoločnosť má okrem toho
na území EÚ tri prevádzkarne, z toho jednu na Slovensku, druhú v Anglicku a tretiu v Českej republike.
Spoločnosť sa v novembri 2014 rozhodla, že na dodávky digitálnych služieb v EÚ využije osobitnú úpravu MOSS.
Za členský štát identifikácie si zvolila Slovenskú republiku.
Grafické zobrazenie
Pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS sa musí
spoločnosť registrovať, pričom členským štátom
identifikácie môže ktorýkoľvek členský štát EÚ,
v ktorom má spoločnosť zriadenú prevádzkareň,
keďže sídlo spoločnosti sa nachádza mimo EÚ.
Spoločnosť sa rozhodla, že členským štátom
identifikácie pre uplatňovanie osobitnej úpravy
MOSS bude Slovenská republika. Členskými štátmi
spotreby sú v tej dobe viaceré členské štáty EÚ.

Spoločnosť ABC dodáva elektronické knihy zo
Slovenskej republiky do nasledujúcich členských
štátov spotreby - Švédsko, Poľsko, Česká republika,
Nemecko, Holandsko, Belgicko, Anglicka, Rakúsko,
Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko
a Portugalsko, okrem Slovenska. Zároveň dodáva
elektronické knihy aj do štátov mimo EÚ a to Nórska
a Švajčiarska. Všetky spomenuté členské štáty
okrem Slovenskej republiky (Nórska a Švajčiarska)
sú členskými štátmi spotreby.
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Okrem elektronických služieb poskytuje spoločnosť
ABC aj telekomunikačné služby zo svojej
prevádzkarne v Anglicku. Tieto služby poskytuje do
Španielska, Francúzska, Českej republiky a na
Slovensko.

Ďalej spoločnosť ABC so svojho sídla v Nórsku
dodáva softvérové služby do Švédska, Anglicka,
Nemecka, Českej republiky a na Slovensko.

Napokon spoločnosť ABC so svojej prevádzkarne
v Českej republike dodáva klasické tlačené knihy do
Poľska, Nemecka, Anglicka a na Slovensko.
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Spoločnosť je povinná podať v Slovenskej
republike elektronické špeciálne daňové priznanie
najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
nasleduje po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa
špeciálne daňové priznanie podáva. V špeciálnom
daňovom priznaní uvedie spoločnosť jednotlivo
dodávky elektronických služieb pre každý členský
štát spotreby, v ktorom je daň splatná (Švédsko,
Poľsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko,
Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko
a Portugalsko, okrem Slovenska, Českej republiky,
Anglicka, Švajčiarska a Nórska).Ďalej v špeciálnom
daňovom priznaní uvedie spoločnosť jednotlivo
dodávky telekomunikačných služieb pre každý
členský štát spotreby, v ktorom je daň splatná
(Španielsko, Francúzsko, okrem Českej republiky
a Slovenska.). Napokon v špeciálnom daňovom priznaní uvedie spoločnosť jednotlivo dodávky softvérových
služieb pre každý členský štát spotreby, v ktorom je daň splatná (Švédsko, Nemecko, okrem Českej republiky,
Anglicka a Slovenska.). Zároveň je spoločnosť povinná v tej istej lehote daň v Slovenskej republike zaplatiť na
účet správcu dane.
Finančná správa SR následne informácie uvedené
v špeciálnom daňovom priznaní pošle každému
členskému
štátu
spotreby
uvedenému
v špeciálnom daňovom priznaní (Švédsko, Poľsko,
Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko,
Maďarsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko
a Portugalsko). Službu zabezpečí informačný
systém – aplikácia MOSS prostredníctvom siete
CCN/CSI pomocou jednotnej elektronickej správy.

Zároveň finančná správa SR prepošle informácie
týkajúce sa dodania telekomunikačných služieb aj
členským štátom usadenia (v tomto prípade len
Anglicku).
Členský štát identifikácie postúpi členskému štátu
spotreby a usadenia, v ktorom alebo z ktorého sa
služby poskytli len informácie, ktoré sa týkajú
daného konkrétneho členského štátu spotreby
alebo usadenia.
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Okrem toho finančná správa SR prerozdelí
príslušné výšky platby dane podľa výšky spotreby
pre každý členský štát spotreby. Následne finančná
správa SR bezhotovostným platobným stykom
zašle príslušnú výšku dane členským štátom
spotreby.

Spoločnosť(príslušné prevádzkarne) sú ďalej
povinné podať bežné daňové priznania v Českej
republike, v Anglicku a na Slovensku.

V Českej republike vykáže spoločnosť (česká prevádzkareň) v bežnom daňovom priznaní dodávky
telekomunikačných služieb poskytnutých z prevádzkarne v Anglicku, ďalej dodávky elektronických služieb – ebookov poskytnutých zo slovenskej prevádzkarne a nakoniec dodania softvéru poskytnuté zo svojho sídla
v Nórsku. Zároveň vykáže dodávky tlačených kníh podľa príslušného režimu, ktorý uplatňuje.
V Anglicku vykáže spoločnosť (anglická prevádzkareň) v bežnom daňovom priznaní dodávky elektronických
služieb – e-bookov poskytnutých zo Slovenskej prevádzkarne, ďalej dodania softvéru poskytnutého zo svojho
sídla v Nórsku.
Na Slovensku vykáže spoločnosť (slovenská prevádzkareň) v bežnom daňovom priznaní dodávky
telekomunikačných služieb poskytnutých z anglickej prevádzkarne a ďalej dodávky softvérových služieb
poskytnutých zo svojho sídla v Nórsku.
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4. Registrácia, Zmena registrácie, Zrušenie registrácie a vylúčenie z osobitnej úpravy
Osobitná úprava MOSS je pre zdaniteľné osoby voliteľnou úpravou, to znamená, že žiadna zdaniteľná osoba nie
je povinná registrovať sa pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť
hlavné dôvody, prečo bola takáto úprava ustanovená v legislatíve Európskej únie a zároveň aj v legislatíve
Slovenskej republiky. Primárny cieľ osobitnej úpravy je znížiť administratívnu záťaž spojenú s uplatňovaním
nového pravidla pri určovaní miesta dodania digitálnych služieb. Od 1.1.2015 sa určí miesto dodania digitálnych
služieb v zmysle § 16 ods. 14 zákona o DPH tak, že miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb
rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb, dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe, bude
miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko, miesto, kde sa obvykle zdržiava. V praxi to bude znamenať, že
ktorákoľvek zdaniteľná osoba poskytujúca napríklad elektronické služby (softvare, e-booky, aplikácie do
smartfónov atď..) pre konečných zákazníkov, ktorí majú napríklad trvalý pobyt v iných členských štátoch
Európskej únie sa v prípade, že sa rozhodne nevyužívať osobitnú úpravu MOSS, bude musieť registrovať pre
DPH vo všetkých členských štátoch spotreby Európskej únie.
Príklad č. 4
Zdaniteľná osoba – platiteľ dane – spoločnosť ABC s.r.o. so sídlom v Bratislave poskytuje svojim zákazníkom
(konečným spotrebiteľom – osobám iným ako zdaniteľným) antivírusový softvare – elektronickú službu.
Spoločnosť má zákazníkov, ktorí sú usadení vo všetkých členských krajinách Európskej únie a ktorí si pravidelne
prostredníctvom internetu sťahujú konkrétny softvare do svojich počítačov, mobilov alebo tabletov. Do 1.1.2015
sa miesto dodania takejto služby určilo veľmi jednoducho, miesto dodania bolo tam, kde mal sídlo poskytovateľ
tejto služby, čiže v našom prípade na Slovensku. Poskytovateľ preto účtoval slovenskú daň, ktorú následne
uviedol v slovenskom daňovom priznaní a aj uhradil na Slovensku v bežnom režime DPH. Po novom bude
musieť poskytovateľ okrem iných povinností na faktúrach účtovať daň v príslušnej výške sadzby dane členskej
krajiny EU, kde je usadený jeho zákazník – konečný spotrebiteľ.
Zmena nastáva z dôvodu zmeny pri určovaní miesta dodania digitálnych služieb. Pre spoločnosť ABC s.r.o.
existujú dve možnosti, ako bude po novom správne zdaňovať svoje služby a plniť si tak daňové povinnosti
v rámci spoločného systému DPH.
Prvá možnosť bude, že sa zdaniteľná osoba rozhodne neregistrovať do osobitnej úpravy MOSS v SR. V takom
prípade ale bude takáto osoba povinná registrovať sa v každom členskom štáte Európskej únie, v ktorom má
usadených svojich konečných zákazníkov. To znamená, že sa bude musieť registrovať pre daň z pridanej
hodnoty vo všetkých členských štátoch spotreby. Následne si bude musieť plniť všetky daňové povinnosti
(minimálne podávať príslušné daňové priznania a platiť príslušnú výšku DPH) vyplývajúce jej z príslušných
zákonov ostatných členských štátov. Respektíve sa môže takáto zdaniteľná osoba nechať zastúpiť zahraničným
zástupcom, ktorý bude za ňu konať v týchto veciach v ostatných členských štátoch spotreby.
Druhá možnosť bude, že sa zdaniteľná osoba rozhodne registrovať do osobitnej úpravy MOSS v SR. V takom
prípade vyplní formulár – žiadosť o registráciu na webovom portáli Finančnej správy SR a odošle ju. Všetky
povinnosti spojené s uplatňovaním daňových predpisov si takáto osoba splní následne jednoducho a efektívne
elektronickým spôsobom v SR. Podá špeciálne daňové priznanie a zaplatí daň v Slovenskej republike. Správca
dane následne prepošle príslušné časti daňových priznaní a príslušné výšky dane do všetkých členských štátov
spotreby a usadenia.
Každá zdaniteľná osoba, ktorá sa rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu MOSS, je povinná zaregistrovať sa
v členskom štáte identifikácie. V prípade osobitnej úpravy MOSS pre úniu to bude primárne členský štát, v ktorom
má zdaniteľná osoba zriadené svoje sídlo.
V prípade, ak nemá, tak to bude členský štát, v ktorom má zriadenú prevádzkareň. Ak má zdaniteľná osoba
viacero prevádzkární na území Európskej únie, môže si vybrať, ktorý členský štát si určí za svoj členský štát
identifikácie. Následne sa ale na takúto zdaniteľnú osobu viaže isté časové obmedzenie, v ktorom nemôže meniť
členský štát identifikácie. Zdaniteľná osoba môže mať vždy len jeden členský štát identifikácie a všetky
poskytnuté digitálne služby nezdaniteľným osobám v členskom štáte, v ktorom nie je usadená, musia byť
vykázané prostredníctvom osobitnej úpravy MOSS (§ 68b ods. 4 zákona o DPH a § 68b ods. 6 zákona o DPH).
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V zmysle § 68b ods. 7 zákona o DPH, ak povolil daňový úrad uplatňovanie osobitnej úpravy zdaniteľnej osobe,
ktorá nemá sídlo na území Európskej únie, ale má na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň, je táto
zdaniteľná osoba povinná uplatňovať osobitnú úpravu do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, v ktorom začala uplatňovať osobitnú úpravu.
Príklad č. 5
Zdaniteľná osoba – spoločnosť ABC s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá dodáva elektronické služby
nezdaniteľným osobám usadeným vo všetkých členských štátoch EÚ, sa v novembri 2014 rozhodla pre
uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS. Spoločnosť si nemá právo vyberať členský štát identifikácie, pretože má
na území SR zriadené svoje sídlo. To znamená, že členským štátom identifikácie spoločnosti bude Slovenská
republika. Spoločnosť musí podať elektronickým spôsobom žiadosť o registráciu do osobitnej úpravy, ktorá je
zverejnená na webovom portáli FS SR v autorizovanej zóne príslušnej spoločnosti.
Príklad č. 6
Zdaniteľná osoba - čínska telekomunikačná spoločnosť so sídlom v Pekingu sa rozhodla, že rozšíri svoje
pôsobenie aj na trh Európskej únie, pričom si v EÚ založila tri prevádzkarne. Prvú prevádzkareň založila
v Luxemburgu, druhú v Anglicku a tretiu na Slovensku. Čínska spoločnosť dodáva služby do viacerých členských
štátov EÚ, a preto sa rozhodla pre zjednodušený režim osobitnej úpravy. Za členský štát identifikácie si vybrala
Slovenskú republiku, ktorej dňa 5.11.2014 oznámila, že sa prihlasuje pre uplatňovanie osobitnej úpravy v SR.
Dňa 10.11.2014 podala spoločnosť elektronickým spôsobom žiadosť o registráciu prostredníctvom webovej
stránky FS SR. Dňa 15.11.2014 daňový úrad elektronickým spôsobom rozhodnutím oznámil tejto spoločnosti, že
jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS. V rozhodnutí je okrem iného uvedený aj dátum, od ktorého
môže spoločnosť na dodania telekomunikačných služieb začať uplatňovať osobitnú úpravu MOSS, pričom tento
dátum je 1.1.2015. Spoločnosť bude viazaná týmto rozhodnutím počas kalendárneho roka 2015 a počas
nasledujúcich dvoch kalendárnych rokov 2016 a 2017. Zmeniť členský štát identifikácie bude môcť spoločnosť až
v roku 2018.

Ktoré spoločnosti, resp. zdaniteľné osoby sa môžu rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej
úpravy MOSS v SR?
V zásade sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v tuzemsku každá zdaniteľná osoba,
ktorá má na území Slovenskej republike zriadené svoje sídlo alebo prevádzkareň a okrem toho má zároveň
pridelené identifikačné číslo pre DPH podľa § 4, 4b, 7 alebo § 7a zákona o DPH. (§ 68b ods. 5 zákona o DPH).
Ak sa zdaniteľná osoba, ktorá má na Slovenku zriadené svoje sídlo alebo prevádzkareň a zároveň poskytuje
digitálne služby, rozhodne uplatňovať osobitnú úpravu, no nemá pridelené IČ DPH, musí sa najskôr zaregistrovať
v zmysle niektorého z vyššie uvedených ustanovení zákona o DPH. Samozrejme táto zdaniteľná osoba musí
poskytovať aspoň jednu z digitálnych služieb, ktoré spadajú do pôsobnosti osobitnej úpravy MOSS
a odberateľom služby musí byť iná osoba ako zdaniteľná – konečný spotrebiteľ – zákazník usadený v EÚ.

Ako prebieha registrácia do osobitnej úpravy MOSS v SR?
Podľa § 68b ods. 2 zákona o DPH, ak sa zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá dodáva
služby podľa § 68 písm. a) až c) osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a má sídlo, bydlisko alebo sa obvykle
zdržiava v členskom štáte spotreby, rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku ako členskom štáte
identifikácie, oznámi daňovému úradu začatie tejto činnosti. Daňový úrad oznámi tejto zdaniteľnej osobe, že jej
povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy.
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Ak má zdaniteľná osoba záujem registrovať sa do osobitnej úpravy MOSS v SR, musí sa najskôr prihlásiť na
webovej stránke FS SR do svojej osobnej internetovej zóny. V osobnej internetovej zóne si v autorizovaných
službách vyberie možnosť – MOSS – registrácia, kde sa nachádza elektronický registračný formulár, ktorý slúži
na odoslanie požadovaných údajov potrebných pre vydanie povolenia k uplatňovaniu osobitnej úpravy MOSS.
Nevyčerpávajúci zoznam požadovaných údajov ku registrácii do osobitnej úpravy tvorí prílohu č. 1 nariadenia EK,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady 904/2010. Okrem toho tvoria tieto údaje
požadované k registrácií do osobitnej úpravy aj prílohu č. 2 tohto metodického pokynu.
Zdaniteľná osoba vyplní všetky požadované údaje a následne elektronicky odošle formulár – žiadosť o registráciu
pre osobitnú úpravu MOSS. Miestne príslušný správca zdaniteľnej osoby spracuje a posúdi oznámenie - žiadosť
o registráciu. Správca dane musí v momente posudzovania overiť, či posudzovaná zdaniteľná osoba nie je
registrovaná pre osobitnú úpravu MOSS v inom členskom štáte, resp. či nie je zdaniteľná osoba v karanténnom
období, kedy sa nemôže registrovať do osobitnej úpravy, napr. z dôvodu, že v minulosti porušovala sústavne
pravidlá osobitnej úpravy, za čo bola vylúčená členským štátom identifikácie. V prípade, ak zdaniteľná osoba
v oznámení – žiadosti o registráciu uvedie prevádzkarne v inom členskom štáte, správca dane musí ešte overiť
v registri MOSS skutočnosť, že žiadna iná zdaniteľná osoba v tuzemsku, ktorá je registrovaná do osobitnej
úpravy, nedeklarovala totožné prevádzkarne pri registrácii.
V prípade kladného posúdenia oznámenia – žiadosti o registráciu, správca dane oznámi elektronickým
spôsobom, prostredníctvom e-mailovej služby, jeho rozhodnutie, že zdaniteľnej osobe povoľuje uplatňovanie
osobitnej úpravy MOSS. Takéto oznámenie bude okrem iných informácií obsahovať identifikačné číslo pre DPH,
pod ktorým bude uplatňovať osobitnú úpravu MOSS (pridelené číslo bude totožné s pridelením číslom IČ DPH
v bežnom režime, to znamená aktuálne IČ DPH, ktoré používa zdaniteľná osoba). Zároveň bude obsahovať
informáciu o osobnom čísle daňovníka (ďalej len „OÚD“), na ktoré bude zdaniteľná osoba uhrádzať svoju vlastnú
daňovú povinnosť z osobitnej úpravy MOSS. Zákon o DPH ani iná legislatívna norma EÚ priamo účinná v SR
neukladá správcovi dane lehotu, v ktorej je povinný posúdiť oznámenie – žiadosť o registráciu do osobitnej
úpravy. Keďže ide v tomto prípade o výhradne elektronickú komunikáciu a zdaniteľná osoba už prešla bežným
registračným procesom pre účely zákona o DPH, znamená to, že by nemali vzniknúť žiadne pochybnosti alebo
nejasnosti napríklad o postavení zdaniteľnej osoby alebo o dôveryhodnosti zdaniteľnej osoby ako takej. Z tohto
dôvodu je možné odporučiť príslušnému správcovi dane, aby rozhodoval bez zbytočného odkladu a bez
zbytočných prieťahov. Po úspešnom zaregistrovaní zdaniteľnej osoby do osobitnej úpravy MOSS, prepošle
členský štát identifikácie registračné údaje do všetkých ostatných členských štátov EÚ.
V zmysle § 68b ods. 3 zákona o DPH, ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy,
daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že jej nepovoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy; proti tomuto rozhodnutiu
môže zdaniteľná osoba podať odvolanie elektronickými prostriedkami. Na odvolanie sa primerane použije daňový
poriadok.
Z vyššie uvedené ustanovenia je zrejmé, že v prípade, ak správca dane rozhodne o udelení povolenia
k uplatňovaniu osobitnej úpravy MOSS negatívne, tak o tom musí informovať elektronickým spôsobom zdaniteľnú
osobu. Negatívne rozhodnutie správcu dane môže byť napríklad spôsobené skutočnosťou, že zdaniteľná osoba,
ktorá požiadala o registráciu pre osobitnú úpravu MOSS v SR, bola pred dvomi mesiacmi vylúčená z osobitnej
úpravy MOSS za sústavné porušovanie pravidiel v zmysle čl. 58b nariadenia Rady 967/2012 v inom členskom
štáte EÚ. Podľa čl. 58b ods. 1 nariadenia Rady 967/2012 takáto zdaniteľná osoba zostáva vylúčená z využívania
osobitných úprav MOSS v každom členskom štáte EÚ osem kalendárnych štvrťrokov nasledujúcich po
kalendárnom štvrťroku, v ktorom bola zdaniteľná osoba vylúčená. Správca dane uvedie v rozhodnutí všetky
skutočnosti, ktoré ho viedli k vydaniu záporného rozhodnutia.
Rozhodnutie správcu dane o neregistrovaní zdaniteľnej osoby však nemôže byť založené napríklad len na
zrejmých omyloch, ktoré vznikli napríklad pri vypĺňaní oznámenia – žiadosti o registráciu zdaniteľnou osobou.
V praxi môže nastať prípad, že sa zdaniteľná osoba pomýlila pri vypisovaní políčka, ktoré sa týka napríklad mena
kontaktnej osoby. Správca dane by nemal takúto žiadosť o registráciu zamietnuť.
Správca dane by mal zamietnuť žiadosť o registráciu do osobitnej úpravy MOSS najmä z nasledujúcich dôvodov:
- v prípade, ak správca dane zistí skutočnosť, že zdaniteľná osoba je už registrovaná do osobitnej úpravy
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-

v inom členskom štáte EÚ,
v prípade, keď sa v momente procesu registrácia nachádza zdaniteľná osoba v karanténnom období,
kedy z istých dôvodoch a počas presne stanovenej lehoty nemôže využívať osobitnú úpravu MOSS,
v prípade, keď správca dane zistí, že zdaniteľná osoba uviedla v žiadosti o registráciu prevádzkareň
v inom členskom štáte, ktorú už pri registrácií uviedla iná zdaniteľná osoba, ktorej preukázateľne patrí.

Zdaniteľná osoba má vo všeobecnosti podľa § 68b ods. 3 zákona o DPH právo odvolať sa voči negatívnemu
rozhodnutiu správcu dane vo veci povolenia uplatňovania osobitnej úpravy MOSS. V odvolacom konaní sa bude
postupovať primerane podľa ustanovení § 72 až 74 daňového poriadku.

Kedy môže zdaniteľná osoba začať uplatňovať osobitnú úpravu? (nadobudnutie účinnosti)
Základné pravidlo v osobitnej úprave MOSS, pokiaľ ide o skutočnosť, od kedy môže zdaniteľná osoba začať
uplatňovať osobitnú úpravu, je upravené v článku 57d ods. 1 nariadenia Rady 967/2012.
„Keď zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie, že má v úmysle využívať niektorú z osobitných
úprav, uvedená osobitná úprava sa uplatňuje od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka. (čl. 57d ods.
1 nariadenia Rady 967/2012)“
Príklad č. 7
Zdaniteľná osoba spoločnosť ABC s.r.o. so sídlom v Bratislave sa rozhodla dňa 23.12.2014 pre uplatňovanie
osobitnej úpravy MOSS. Svoj zámer uplatňovať osobitnú úpravu oznámila spoločnosť elektronickými
prostriedkami dňa 28.12.2014 správcovi dane v SR. Členským štátom identifikácie je v tomto prípade SR.
Spoločnosť ABC s.r.o. uviedla všetky požadované registračné údaje. Dňa 31. decembra 2014 správca dane
rozhodol, že spoločnosť ABC s.r.o. spĺňa podmienky pre uplatňovanie osobitnej úpravy. Uvedené jej oznámil
elektronickými prostriedkami. Spoločnosť ABC s.r.o. bude v tomto prípade na všetky dodávky digitálnych služieb
uplatňovať osobitnú úpravu od 1. januára 2015.
Existuje však aj výnimka zo základného pravidla, kedy nadobúda osobitná úprava účinnosť skôr. Výnimka je
upravená v nariadení Rady 967/2012 článkom 57d ods. 2.
„Ak sa však prvé poskytnutie služieb, na ktoré sa má vzťahovať uvedená osobitná úprava, uskutoční pred
dátumom uvedeným v odseku 1 čl. 57d, osobitná úprava sa uplatňuje odo dňa tohto prvého poskytnutia služieb
za predpokladu, že zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie začatie jej činností, na ktoré sa má
úprava vzťahovať, najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k tomuto
prvému poskytnutiu služieb. (čl. 57d ods. 2 nariadenia Rady 967/2012)“
Uvedená výnimka zo základného pravidla bola ustanovená Radou EÚ z dôvodu vyššej flexibility pri uplatňovaní
osobitnej úpravy v praxi. Cieľom výnimky je umožniť uplatňovanie osobitnej úpravy novo vzniknutým zdaniteľným
osobám čo najskôr po ich vzniku. To znamená, že zdaniteľné osoby, ktoré vznikli napr. 3 januára 2015 a sú
schopné už napríklad 25. januára 2015 poskytovať svoje služby konečným zákazníkom, nebudú musieť čakať do
1. apríla 2015 s poskytovaním svojich služieb, resp. sa nebudú musieť registrovať v tom období v iných
členských štátoch EU, ale už 25. januára môžu dodávať služby prostredníctvom osobitnej úpravy MOSS.
Príklad č. 8
Zdaniteľná osoba so sídlom v SR bola zapísaná do obchodného registra SR dňa 20. marca 2015. Zdaniteľná
osoba podala dňa 25. marca 2015 žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty v zmysle § 4 ods. 2 zákona
o DPH. Daňový úrad zaregistroval zdaniteľnú osobu za platiteľa dane a pridelil jej identifikačné číslo pre DPH (IČ
DPH) dňa 6. apríla 2015. Zdaniteľná osoba poskytla dňa 7. apríla 2015 elektronickú službu konečnému
zákazníkovi v Českej republike. Dňa 8. apríla 2015 informovala zdaniteľná osoba elektronickým spôsobom
prostredníctvom oznámenia – žiadosti o registráciu správcu dane o tom, že má záujem uplatňovať osobitnú
úpravu MOSS. V žiadosti zdaniteľná osoba musí vyplniť nasledovné políčko „Dodali ste už služby pod osobitnou
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úpravou? Áno/Nie. Ak áno, prosím vyberte dátum poskytnutia prvej služby“. Zdaniteľná osoba musí vyplniť dátum
ktorý je 7. apríl 2015 (deň, kedy poskytla prvú službu v rámci osobitnej úpravy MOSS). Od tohto dňa sa bude na
zdaňovanie digitálnych služieb vzťahovať osobitná úprava MOSS.
Príklad č. 9
Zdaniteľná osoba so sídlom v SR dňa 25. apríla 2015 informovala elektronickým spôsobom prostredníctvom
oznámenia – žiadosti o registráciu správcu dane o tom, že má záujem uplatňovať osobitnú úpravu MOSS.
V žiadosti zdaniteľná osoba vyplnila nasledovné políčko „Dodali ste už služby pod osobitnou úpravou? Áno/Nie.
Ak áno, prosím vyberte dátum poskytnutia prvej služby“. Zdaniteľná osoba uviedla, zápornú odpoveď, čo
automaticky znamená, že osobitná úprava nadobudne účinnosť až 1. júla 2015.
Zdaniteľná osoba však poskytla prvú službu nezdaniteľnej osobe už 1. mája 2015. Pokiaľ zdaniteľná osoba
o tomto poskytnutí služby informuje členský štát identifikácie najneskôr do 10. júna 2015, bude to znamenať, že
osobitná úprava MOSS nadobudla účinnosť – teda, že zdaniteľná osoba začala využívať osobitnú úpravu už od
1. mája 2015 a uvedená osobitná úprava sa bude automaticky vzťahovať na všetky poskytnuté digitálne služby.

Zmena členského štátu identifikácie, dobrovoľná zmena členského štátu identifikácie a
ukončenie/zrušenie využívania úpravy MOSS
V osobitnej úprave MOSS existuje niekoľko spôsobov ako zrušiť respektíve ukončiť využívanie osobitnej úpravy.
Okrem toho legislatíva upravuje aj prípady, kedy zdaniteľná osoba z rozličných dôvodov zmení miesto svojho
sídla alebo prevádzkarne v rámci členských štátov EÚ, čo následne automaticky vyvolá potrebu zmeny
členského štátu identifikácie pre osobitnú úpravu MOSS. Zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu MOSS
a ktorá nemá na území EÚ zriadené svoje sídlo, no má v rámci EÚ viacero prevádzkarní, môže dobrovoľne
zmeniť členský štát identifikácie. Všetky popísané spôsoby – možnosti sú detailnejšie upravené v nariadení Rady
967/2012, resp. priamo vyplývajú zo smernice o DPH/zákona o DPH.
Prvou možnosťou a to tzv. „dobrovoľnou zmenou“ členského štátu identifikácie môže byť nasledovná
zmena, pričom k nej môže viesť akýkoľvek dôvod, ktorý bude mať zdaniteľná osoba. V praxi sa môže zdaniteľná
osoba rozhodnúť, že už nechce pre uplatňovanie osobitnej úpravy mať členský štát identifikácie napr. Anglicko
ale Nemecko. Upozorňujeme na skutočnosť, že k dobrovoľnej zmene členského štátu identifikácie nemôže dôjsť,
ak má zdaniteľná osoba na území EÚ zriadené svoje sídlo.
K dobrovoľnej zmene bude môcť dôjsť najskôr po dvoch kalendárnych rokoch, ktoré nasledovali po roku, kedy sa
zdaniteľná osoba zaregistrovala pre osobitnú úpravu v príslušnom členskom štáte identifikácie. V každom
prípade pôjde opäť o novú dobrovoľnú registráciu ako aj o dobrovoľné zrušenie registrácie v starom členskom
štáte identifikácie. Preto musí mať zdaniteľná osoba najprv zrušenú registráciu v pôvodnom členskom štáte
identifikácie a riadiť sa postupom registrácie v novom členskom štáte identifikácie podľa štandardných pravidiel.
Zdaniteľná osoba bude opäť v novom členskom štáte identifikácie viazaná tzv. ochrannou lehotou, v ktorej
nebude môcť zmeniť členský štát identifikácie (čl. 369a ods. 2 smernice o DPH a § 68b ods. 7 zákona o DPH).
Ochranné lehoty majú slúžiť proti zneužívaniu osobitnej úpravy MOSS zdaniteľnými osobami, pokiaľ ide o časté
menenie členského štátu identifikácie napríklad za účelom vyhnutia sa daňovej kontrole a iným záležitostiam.
Príklad č. 10
Zdaniteľná osoba ABC so sídlom v Grónsku má na území EÚ zriadené tri prevádzkarne (v Čechách, Rumunsku
a Nemecku). Zdaniteľná osoba poskytuje aj digitálne služby, pričom jej členskými štátmi spotreby sú takmer
všetky členské krajiny EU. Zdaniteľná osoba sa 15.januára 2015 rozhodne, že na digitálne služby bude
uplatňovať osobitnú úpravu MOSS. Za členský štát identifikácie si zvolí Nemecko. Vedenie spoločnosti ABC sa 1.
septembra 2016 rozhodlo, že z dôvodov znižovania nákladov centralizuje a presunie ekonomický úsek
z jednotlivých prevádzkarní do Rumunskej prevádzkarne. Okrem toho by chcel manažment spoločnosti zmeniť
členský štát identifikácie. Môže spoločnosť ABC zmeniť v roku 2016 členský štát identifikácie? Nie, nemôže.
Spoločnosť bude môcť zmeniť členský štát identifikácie najskôr v kalendárnom roku 2018.
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Druhou možnosťou zmeny členského štátu identifikácie bude situácia, kedy zdaniteľná osoba presunie
svoje miesto podnikania alebo prevádzkareň z členského štátu identifikácie do iného členského štátu.
Ak zdaniteľná osoba, ktorá využíva úpravu pre Úniu, prestane spĺňať podmienky definície stanovenej v článku
369a prvom odseku bode 2 smernice 2006/112/ES, členský štát, v ktorom bola identifikovaná, prestane byť
členským štátom identifikácie. Ak zdaniteľná osoba naďalej spĺňa podmienky na využívanie uvedenej osobitnej
úpravy, v záujme ďalšieho využívania tejto úpravy uvedie ako nový členský štát identifikácie iný členský štát, v
ktorom si zriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo v prípade, že si nezriadila sídlo svojej ekonomickej
činnosti v Spoločenstve, členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň (článok 57f ods. 1 nariadenia Rady
967/2012).
Ak sa členský štát identifikácie zmení v zmysle čl. 57f ods. 1 nariadenia Rady 967/2012, táto zmena sa uplatňuje
odo dňa, keď zdaniteľná osoba prestala mať sídlo ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v členskom
štáte, ktorý sa predtým uvádzal ako členský štát identifikácie (článok 57f ods. 2 nariadenia Rady 967/2012).
Ak je však vylúčenie spôsobené zmenou sídla ekonomickej činnosti alebo prevádzkarne, vylúčenie nadobúda
účinnosť odo dňa tejto zmeny (článok 58 ods. 5 nariadenia Rady 967/2012).
V praxi takýto prípad nastane vtedy, keď zdaniteľná osoba presunie svoje miesto podnikania (sídlo alebo
prevádzkareň) z jedného členského štátu do iného, alebo ak prestane mať sídlo v členskom štáte identifikácie,
ale chce pokračovať v používaní úpravy z členského štátu, v ktorom má inú prevádzkareň. Zdaniteľná osoba
bude povinná zrušiť registráciu osobitnej úpravy v starom členskom štáte identifikácie a zaregistrovať sa v novom
členskom štáte identifikácie. V tomto prípade bude dátum zrušenia registrácie a novej registrácie dátumom
zmeny a neuplatní sa karanténne obdobie. Túto skutočnosť správca dane oznámi neformálnym listom zdaniteľnej
osobe prostredníctvom elektronickej pošty na jej e-mailovú adresu, ktorú uviedla v žiadosti o registráciu.
Zdaniteľná osoba je však povinná informovať oba členské štáty (starý členský štát identifikácie a nový členský
štát identifikácie) o zmene najneskôr do 10. dňa v mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, kedy došlo ku
zmene.
Príklad č. 11
Zdaniteľná osoba ABC má zriadené svoje sídlo v Írsku. Zdaniteľná osoba je registrované pre účely osobitnej
úpravy MOSS od 1.4.2015. Členským štátom identifikácie je Írsko. Manažment spoločnosti sa rozhodol zrušiť
svoje sídlo v Írsku a založiť nové sídlo spoločnosti vo Francúzsku. Sídlo v Írsku bolo zrušené ku dňu 21. marec
2017, pričom zároveň dňa 21. marca 2017 vznikla spoločnosť so sídlom vo Francúzsku. Na to, aby mohla
zdaniteľná osoba pokračovať v používaní osobitnej úpravy MOSS, bude povinná najskôr zrušiť registráciu v Írsku
a následne sa zaregistrovať vo Francúzsku. Dátum zrušenia registrácie v Anglicku a registrácie vo Francúzsku je
21. marca 2017. Zdaniteľná osoba je v každom prípade o týchto zmenách povinná informovať oba dotknuté
členské štáty najneskôr do 10. apríla 2017. Neinformovanie oboch členských štátov v rovnakej lehote spôsobí, že
zdaniteľná osoba bude povinná zaregistrovať sa a vykazovať DPH v každom členskom štáte, v ktorom má
zákazníka, pokiaľ ide o jeho dodávky uskutočnené od 21. marca 2017. Rovnaký postup sa uplatňuje v prípadoch,
keď sa zdaniteľná osoba presúva z úpravy pre Úniu do úpravy mimo Únie (alebo naopak).
Treťou možnosťou je zrušenie/ukončenie využívania osobitnej úpravy MOSS. Keďže je využívanie
osobitnej úpravy MOSS dobrovoľné, zdaniteľná osoba je oprávnená kedykoľvek sa rozhodnúť, že ukončí
využívanie tejto úpravy. Takáto možnosť vyplýva z článku 57g ods. 1 nariadenia Rady 967/2012. Okrem toho ale
nariadenie Rady 967/2012 stanovuje istú lehotu, do kedy musí zdaniteľná osoba o takomto úmysle informovať
členský štát identifikácie.
„Zdaniteľná osoba, ktorá využíva osobitnú úpravu, môže ukončiť využívanie tejto úpravy, aj keď naďalej poskytuje
služby, na ktoré sa táto osobitná úprava môže vzťahovať. Zdaniteľná osoba informuje členský štát identifikácie
najneskôr do 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom chce ukončiť
využívanie tejto úpravy. Ukončenie využívania úpravy nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho štvrťroka.“ (čl. 57g ods. 1 nariadenia Rady 967/2012)
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V praxi to bude znamenať, že ak bude chcieť zdaniteľná osoba ukončiť resp. zrušiť registráciu v osobitnej úprave
MOSS, bude tak môcť bez udania dôvodu urobiť. Zdaniteľná osoba však musí mať na pamäti, že o takomto
úmysle musí vopred informovať členský štát identifikácie. Zdaniteľná osoba je povinná informovať členský štát
identifikácie najmenej 15 dní pred koncom kalendárneho štvrťroka predchádzajúceho štvrťroku, v ktorom plánuje
ukončiť používanie osobitnej úpravy.
Keď zdaniteľná osoba prestala používať úpravu, záväzky vyplývajúce z poskytnutých digitálnych služieb (to
znamená, keď vznik daňovej povinnosti z dodaných služieb nastal po dátume ukončenia), sa musia vysporiadať
v dotknutých členských štátoch spotreby.
„Povinnosti súvisiace s DPH týkajúce sa poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a
televízneho vysielania alebo elektronických služieb, ktoré vznikli po dni nadobudnutia účinnosti ukončenia, sa
splnia priamo u správcu dane dotknutého členského štátu spotreby.“ (čl. 57g ods. 2 nariadenia Rady 967/2012)
Zdaniteľná osoba si však musí uvedomiť, že ak dobrovoľne a bezdôvodne opustí osobitnú úpravu MOSS, tak
bude vylúčená z možnosti opätovného používania osobitnej úpravy na dva nasledujúce kalendárne štvrťroky.
Uvedená lehota má opäť zabrániť zdaniteľným osobám častému meneniu členského štátu identifikácie za účelom
zneužívajúceho chovania alebo za účelom vyhnutia sa platenia daňovej povinnosti resp. iným povinnostiam,
ktoré im vyplývajú z uplatňovania osobitej úpravy.
„Ak zdaniteľná osoba ukončí využívanie osobitnej úpravy v súlade s prvým odsekom, je vylúčená z využívania
uvedenej úpravy v každom členskom štáte na dva kalendárne štvrťroky odo dňa ukončenia.“ (čl. 57g ods. 3
nariadenia Rady 967/2012)
Príklad č. 12
Zdaniteľná osoba – spoločnosť ABC s.r.o. so sídlom v Bratislave uplatňuje osobitnú úpravu od 1.4.2105.
Spoločnosť dodáva najmä elektronické služby do takmer všetkých členských štátov EÚ. Manažment spoločnosti
sa rozhodol, že už viac nechcú na dodávky svojich služieb využívať osobitnú úpravu. Spoločnosť má v úmysle
zrušiť registráciu pre osobitnú úpravu v členskom štáte identifikácie – na Slovensku, s účinnosťou k 1. októbru
2017. V tomto prípade je spoločnosť povinná oznámiť členskému štátu identifikácie takúto zmenu najneskôr do
15. septembra 2017. Oznámenie spoločnosť urobí elektronickým spôsobom cez elektronický formulár, ktorý je
dostupný v jej osobnej internetovej zóne na webovom portáli FS SR v autorizovaných službách v časti MOSS –
zrušenie registrácie. Správca dane akceptovanie žiadosti o zrušenie registrácie oznámi zdaniteľnej osobe
neformálnym listom. Akceptovanie žiadosti o zrušenie registrácie (neformálny list) doručí správca dane
zdaniteľnej osobe elektronickými prostriedkami na jej e-mailovú adresu, ktorú uviedla v žiadosti o registráciu.
V prípade, ak táto spoločnosť bude naďalej (po opustení osobitnej úpravy – tzn. po 1. októbri 2017) poskytovať
digitálne služby do iných členských štátov pre nezdaniteľné osoby, všetky povinnosti vyplývajúce z týchto dodaní
bude táto spoločnosť povinná vysporiadať v príslušných členských štátoch spotreby. V praxi to bude znamenať,
že za predpokladu, že spoločnosť bude naďalej poskytovať tie isté služby do tých istých členských štátov EÚ ako
pred 1. októbrom 2017, bude sa musieť registrovať v dotknutých členských štátoch spotreby, zároveň bude
musieť podávať daňové priznania a platiť daň podľa pravidiel platných v príslušných členských štátoch.
Zároveň táto spoločnosť bude môcť začať znova uplatňovať osobitnú úpravu (v prípade, že by opäť mala záujem)
až o dva kalendárne štvrťroky odo dňa ukončenia, to znamená, až od 1. apríla 2018. Uvedené pravidlo sa
vzťahuje na možnosť uplatňovania osobitnej úpravy vo všetkých členských štátoch, to znamená nie len na
Slovensku.
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Za akých okolností zruší správca dane zdaniteľnej osobe možnosť uplatňovať osobitnú úpravu?
Tak ako môže zdaniteľná osoba zmeniť členský štát identifikácie, alebo opustiť osobitnú úpravu, tak môže aj
správca dane v členskom štáte identifikácie za určitých podmienok vylúčiť zdaniteľnú osobu z uplatňovania
osobitnej úpravy. Zdaniteľnú osobu z uplatňovania osobitnej úpravy môže vylúčiť výhradne len členský štát
identifikácie (článok 58 ods. 2 nariadenia Rady 967/2012). Členský štát identifikácie vylúči zdaniteľnú osobu,
ktorá využíva osobitnú úpravu MOSS, ak spĺňa táto osoba aspoň jedno z kritérií na vylúčenie v zmysle čl. 369e
smernice o DPH. Tento článok bol transponovaný do zákona o DPH v ustanovení § 68b ods. 9, ktorý znie
nasledovne:
Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ak
a) táto zdaniteľná osoba oznámi daňovému úradu, že už nedodáva digitálne služby,
b) možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava,
c) táto zdaniteľná osoba už nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo
d) táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy.
V zmysle čl. 58 nariadenia Rady 967/2012 a podľa § 68b ods. 9 písm. a) platí, že keď zdaniteľná osoba
oznámi členskému štátu identifikácie, že už neposkytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového
a televízneho vysielania alebo elektronické služby, daňový úrad takejto osobe zruší povolenie na uplatňovanie
osobitnej úpravy. Toto oznámenie zdaniteľná osoba vykoná elektronickým spôsobom cez elektronický formulár,
ktorý je dostupný na webovej stránke FS SR v jej osobnej internetovej zóne v autorizovaných službách v časti
MOSS – zrušenie registrácie. Správca dane následne vydá rozhodnutie, v ktorom zruší tejto zdaniteľnej osobe
možnosť uplatňovať ďalej osobitnú úpravu. Toto rozhodnutie zašle správca dane elektronickými prostriedkami na
e-mailovú adresu zdaniteľnej osoby. Rozhodnutie o vylúčení (osobitná úprava prestáva platiť pre zdaniteľnú
osobu) nadobúda účinnosť od prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni elektronického zaslania
rozhodnutia o vylúčení osoby, to znamená v tomto prípade 1. apríla 2018. Zdaniteľná osoba je ale povinná ešte
podať špeciálne daňové priznanie za prvý štvrťrok 2018 najneskôr do 20. apríla 2018 a v tej istej lehote aj zaplatiť
daňovú povinnosť.
Daňový úrad členského štátu identifikácie v zmysle § 68b ods. 9 písm. b) automaticky zruší registráciu
zdaniteľnej osobe v prípade, kedy možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa
osobitná úprava vzťahuje. V zmysle článku 58a nariadenia Rady 967/2012 možno predpokladať, že táto osoba
skončila činnosť v takom prípade, keď zdaniteľná osoba neposkytla v priebehu ôsmich po sebe nasledujúcich
kalendárnych štvrťrokov ani v jednom členskom štáte spotreby digitálne služby. Napríklad keď spoločnosť podala
za posledných 8 kalendárnych štvrťrokov negatívne špeciálne daňové priznanie, pričom ôsme - posledné
špeciálne daňové priznanie podala napr. dňa 18. apríla 2019, tak daňový úrad automaticky dňa 25. apríla 2019
vydá rozhodnutie, ktorým zruší povolenie uplatňovať osobitnú úpravu zdaniteľnej osobe. Toto rozhodnutie
nadobudne účinnosť od prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni elektronického zaslania
rozhodnutia o vylúčení osoby, to znamená v tomto prípade 1. júla 2019. Zdaniteľná osoba bude ešte povinná
podať špeciálne daňové priznanie do 20. júla 2019 a v prípade, že nebude negatívne aj zaplatiť daňovú
povinnosť. V tomto prípade však platí, že toto zrušenie registrácie nebráni uvedenej zdaniteľnej osobe využívať
znovu osobitnú úpravu, ak opäť začne vykonávať svoje činnosti, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava MOSS. Ak
už však bolo zdaniteľnej osobe zaslané rozhodnutie o zrušení registrácie platí, že zdaniteľná osoba je povinná
podať novú žiadosť o registráciu v príslušnom členskom štáte identifikácie.
V zmysle § 68b ods. 9 písm. c) platí, že daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe povolenie na uplatňovanie
osobitnej úpravy vtedy, keď už zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy. V praxi
bude správca dane toto ustanovenie uplatňovať najmä v prípadoch, keď zdaniteľná osoba, ktorá napríklad
uplatňuje osobitnú úpravu pre MOSS (to znamená, že má na území EÚ zriadené svoje sídlo alebo prevádzkareň)
zruší na území EÚ svoje sídlo a nemá na tomto území ani prevádzkareň. Tak isto správca dane zruší registráciu
aj zdaniteľnej osobe v prípade, kedy využíva osobitnú úpravu mimo únie (tzv. NON EU Schéma) a zriadi si na
území EÚ svoje sídlo alebo prevádzkareň. Aj v tomto prípade platí pravidlo, že vylúčenie nadobúda účinnosť od
prvého dňa kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po dni elektronického zaslania rozhodnutia o vylúčení
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zdaniteľnej osoby. Správca dane ako aj zdaniteľná osoba bude aj v tomto prípade postupovať tak, ako je
uvedené v predchádzajúcich dvoch prípadoch.
Zákon o DPH upravuje aj situácie, keď budú zdaniteľné osoby zámerne porušovať pravidlá platné pre osobitnú
úpravu MOSS. V zmysle § 68b ods. 9 písm. d) správca dane automaticky vylúči zdaniteľnú osobu, ktorá
sústavne resp. opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy. Nariadenie Rady
967/2012 v článku 58b ods. 2 pomenúva niektoré skutočnosti, kedy môže správca dane zrušiť registráciu
zdaniteľnej osobe za sústavné porušovanie pravidiel. Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a správcovi dane je
ponechaná právomoc zrušiť registráciu aj za iné porušovania pravidiel. Okrem toho je správca dane oprávnený
v zmysle článku 58 ods. 3 nariadenia Rady 967/2012 zrušiť registráciu, resp. vylúčiť zdaniteľnú osobu na základe
akejkoľvek dostupnej informácii vrátane informácií poskytnutých ktorýmkoľvek iným členským štátom.
Za sústavné porušovanie pravidiel súvisiacich s uplatňovaním osobitnej úpravy zdaniteľnou osobou sa považujú
prinajmenšom tieto prípady (čl. 58b ods. 2 nariadenia Rady 967/2012):
a) ak za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky členský štát identifikácie vydal zdaniteľnej
osobe výzvy podľa článku 60a a zdaniteľná osoba nepodala daňové priznanie k DPH za každý jeden z
týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy;
b) ak za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky členský štát identifikácie vydal zdaniteľnej
osobe výzvy podľa článku 63a a zdaniteľná osoba nezaplatila v plnej výške sumu priznanej DPH za
každý jeden z týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy okrem
prípadov, keď je zostávajúca nezaplatená suma za každý kalendárny štvrťrok nižšia ako 100 EUR;
c) ak po žiadosti členského štátu identifikácie alebo členského štátu spotreby a jeden mesiac po
nasledujúcej výzve od členského štátu identifikácie zdaniteľná osoba elektronicky nesprístupnila
záznamy uvedené v článkoch 369 a 369k smernice 2006/112/ES.
Príklad č. 13
Zdaniteľná osoba – spoločnosť, ktorá je identifikované pre osobitnú úpravu MOSS na Slovensku nepodala
špeciálne daňové priznanie za prvý štvrťrok 2015 v lehote na podanie, to znamená do 20. apríla 2015. Daňový
úrad na 10. deň po lehote na podanie daňového priznania (30. apríla 2015) zašle elektronickým spôsobom výzvu
na podanie daňového priznania dotknutej zdaniteľnej osobe. Zdaniteľná osoba napriek tejto výzve nepodala
špeciálne daňové priznanie. Zdaniteľná osoba nepodala špeciálne daňové priznanie ani za druhý a ani za tretí
štvrťrok kalendárneho roka 2015. V takomto prípade členský štát identifikácie vydá 10. novembra 2015
rozhodnutie o vylúčení dotknutej zdaniteľnej osoby z osobitnej úpravy MOSS. Vylúčenie z osobitnej úpravy
nadobudne účinnosť 1. januára 2016.
Príklad č. 14
Zdaniteľná osoba – spoločnosť, ktorá je identifikované pre osobitnú úpravu MOSS na Slovensku nepodala
špeciálne daňové priznanie za prvý štvrťrok 2017 v lehote na podanie, to znamená do 20. apríla 2017. Daňový
úrad na 10. deň po lehote na podanie daňového priznania (30. apríla 2017) zašle elektronickým spôsobom výzvu
na podanie daňového priznania dotknutej zdaniteľnej osobe. Zdaniteľná osoba napriek tejto výzve nepodala
špeciálne daňové priznanie za prvý štvrťrok a rovnako za druhý štvrťrok. Zdaniteľná osoba však už za tretí
štvrťrok 2017 špeciálne daňové priznanie podala. V takomto prípade nemôže členský štát identifikácie vylúčiť
zdaniteľnú osobu z používania osobitnej úpravy MOSS. To znamená, že vždy musí byť splnená podmienka
nepodania daňového priznania ani po výzve do 10 dní za tri bezprostredne predchádzajúce štvrťroky ( I.Q, II.Q,
III.Q).
Príklad č. 15
Zdaniteľná osoba – spoločnosť, ktorá je identifikované pre osobitnú úpravu MOSS na Slovensku nepodala
špeciálne daňové priznanie za prvý štvrťrok 2017 v lehote na podanie, to znamená do 20. apríla 2017. Daňový
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úrad na 10. deň po lehote na podanie daňového priznania (30. apríla 2017) zašle elektronickým spôsobom výzvu
na podanie daňového priznania dotknutej zdaniteľnej osobe. Zdaniteľná osoba napriek tejto výzve nepodala
špeciálne daňové priznanie za prvý štvrťrok. Za druhý štvrťrok zdaniteľná osoba podala daňové priznanie, ale až
na 15. deň odo dňa odoslania výzvy členským štátom identifikácie. Za tretí štvrťrok zdaniteľná osoba opäť
nepodala špeciálne daňové priznanie vôbec. Členský štát takúto osobu vylúči z uplatňovania osobitnej úpravy.
Príklad č. 16
Zdaniteľná osoba – spoločnosť, ktorá je identifikované pre osobitnú úpravu MOSS na Slovensku podala daňové
priznanie za prvý štvrťrok 2016. Zdaniteľná osoba však nezaplatila svoju daňovú povinnosť ani na 10. deň po
výzve správcu dane. Suma nezaplatenej dane za prvý štvrťrok bola 2 000 eur. Za druhý štvrťrok zdaniteľná
osoba opäť nezaplatila svoju daňovú povinnosť ani na 10. deň po výzve správcu dane. Suma nezaplatenej dane
bola 5 000 eur. Za tretí štvrtok zdaniteľná osoba opäť nezaplatila svoju daňovú povinnosť, pričom suma
nezaplatenej dane bola 125 eur. Správca dane vylúči zdaniteľnú osobu. Aj v tomto prípade budú platiť procesné
postupy tak ako je uvedené v príkladoch vyššie.
Ak je zdaniteľná osoba vylúčená z jednej z osobitných úprav pre sústavné porušovanie pravidiel súvisiacich s
danou úpravou, zostáva táto zdaniteľná osoba vylúčená z využívania oboch úprav v každom členskom štáte
osem kalendárnych štvrťrokov nasledujúcich po kalendárnom štvrťroku, v ktorom bola zdaniteľná osoba
vylúčená. (článok 58b ods. 1 nariadenia Rady 967/2012)
V praxi to bude znamenať, že ak bola napríklad zdaniteľná osoba vylúčená z uplatňovania osobitnej úpravy pre
sústavné porušovanie pravidiel od 1. apríla 2016, tak takáto osoba bude môcť znova začať uplatňovať osobitnú
úpravu až od 1. júla 2018. Toto platí vo všetkých členských štátoch ĚÚ.
Daňový úrad členského štátu identifikácie o zrušení povolenia v zmysle § 68b ods. 9 zákona o DPH vydá
rozhodnutie. Daňový úrad doručí rozhodnutie elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu zdaniteľnej
osoby, ktorú táto uviedla pri registrácii do osobitnej úpravy. Proti tomuto rozhodnutiu môže zdaniteľná osoba
podať odvolanie. V odvolacom konaní sa bude postupovať primerane podľa ustanovení § 72 až 74 daňového
poriadku
Zdaniteľná osoba, ktorá bola vylúčená z uplatňovania osobitnej úpravy, si priamo u správcu dane dotknutého
členského štátu spotreby, splní všetky povinnosti súvisiace s DPH týkajúce sa poskytovania telekomunikačných
služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb, ktoré vznikli po dni
nadobudnutia účinnosti vylúčenia.

Oznamovacie povinnosti zdaniteľnej osoby
Zdaniteľná osoba má v zmysle § 68b ods. 8 zákona o DPH povinnosť oznámiť daňovému úradu skončenie
činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej
úpravy MOSS. Zdaniteľná osoba tak musí urobiť najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca odo dňa
nastania konkrétnej skutočnosti. Uvedené vyplýva z článku 57h ods. 1 nariadenia Rady 967/2012.
Okrem vyššie uvedených povinností je zdaniteľná osoba povinná najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho
mesiaca informovať členský štát identifikácie o akýchkoľvek zmenách informácií, ktoré predtým poskytla
členskému štátu identifikácie. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na poskytnuté registračné údaje.
Všetky oznámenia urobí zdaniteľná osoba elektronickým spôsobom prostredníctvom webovej stránky FS SR,
osobnej internetovej zóny v autorizovaných službách v časti MOSS.
V zmysle článku 57h ods. 2 nariadenia Rady 967/2012, ak sa členský štát identifikácie zmení z dôvodu zmeny
sídla alebo prevádzkarne, zdaniteľná osoba oznámi obom príslušným členským štátom túto zmenu, a to
najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k zmene usadenia. V prípade, že
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zdaniteľná osoba využíva osobitnú úpravu po prvýkrát, novému členskému štátu identifikácie oznámi požadované
registračné údaje.

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 15. októbra 2014

Banská Bystrica, 14. október 2014
Ing. Adriana Plešková
riaditeľka odboru daňovej metodiky
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PRÍLOHA 1

1.Bod 1 prílohy II k smernici 2006/112/ES:
a) prenájom webovej lokality a webovej stránky;
b) automatizovaná online údržba programov na diaľku;
c)

správa systémov na diaľku;

d)online ukladanie údajov (dátové sklady), ktoré umožní elektronické uloženie a výber osobitných
údajov;
e) online poskytovanie miesta na disku na požiadanie.
2.Bod 2 prílohy II k smernici 2006/112/ES:
a)sťahovanie softvéru a prístup k nemu (vrátane programov na obstarávanie/účtovníctvo a
antivírusového softvéru) a aktualizácie;
b) softvér na blokovanie reklamných prúžkov, známy ako „bannerblockers“;
c)ovládače na sťahovanie, ako napríklad softvér na prepojenie počítačov a periférnych zariadení
(ako sú napríklad tlačiarne);
d) automatizovaná online inštalácia filtrov na webové stránky;
e) automatizovaná online inštalácia bezpečnostných rozhraní (firewalls).
3.Bod 3 prílohy II k smernici 2006/112/ES:
a) sťahovanie tém pre pracovnú plochu alebo prístup k nim;
b) sťahovanie fotografií, obrázkov alebo šetričov obrazoviek alebo prístup k nim;
c) digitalizovaný obsah kníh a iných elektronických publikácií;
d) predplatné na online noviny alebo periodiká;
e) webové denníky a štatistiky webových stránok;
f) online správy, dopravné informácie a predpoveď počasia;
g)online informácie automaticky generované softvérom z klientom vložených osobitných
špecifických údajov, ako sú právne a finančné údaje, vrátane takých údajov, ako sú neustále
aktualizované burzové údaje v reálnom čase;
h)poskytovanie reklamného priestoru vrátane reklamných prúžkov (bannerov) na webovej lokalite
alebo webovej stránke;
i) používanie vyhľadávačov a internetových zoznamov.
4.Bod 4 prílohy II k smernici 2006/112/ES:
a) prístup k hudbe alebo sťahovanie hudby do počítačov a mobilných telefónov;
b) sťahovanie zvonení, úryvkov, vyzváňacích tónov alebo iných zvukov, alebo prístup k nim;
c)

prístup k filmom alebo ich sťahovanie;

d) sťahovanie hier do počítačov a mobilných telefónov;
e)prístup k automatizovaným online hrám, ktoré sú závislé od internetu alebo inej podobnej
elektronickej siete, kde sú hráči od seba geograficky vzdialení.
5.Bod 5 prílohy II k smernici 2006/112/ES:
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a)automatizované vyučovanie na diaľku závislé od internetu alebo podobnej elektronickej siete,
poskytovanie ktorého si nevyžaduje žiaden alebo iba obmedzený ľudský zásah vrátane virtuálnych
učební okrem prípadov, ak sa internet alebo podobná elektronická sieť používajú ako nástroj
komunikácie medzi učiteľom a študentom;
b)cvičebnice, ktoré žiaci vyplňujú online a ktoré sú automaticky vyhodnotené bez ľudského zásahu.
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Identifikačné údaje

Príloha č. 2

Stĺpec A

Stĺpec B

Stĺpec C

Číslo
kolónky

Úprava mimo Únie

Úprava Únie

1

individuálne identifikačné číslo DPH individuálne identifikačné číslo DPH pridelené
pridelené členským štátom
členským štátom identifikácie v súlade s článkom
identifikácie v súlade s článkom 362 369d smernice 2006/112/ES vrátane kódu krajiny
smernice 2006/112/ES 1

2

národné daňové číslo, ak existuje

3

názov spoločnosti

4

obchodný názov (názvy) spoločnosti, obchodný názov (názvy) spoločnosti, ak sú odlišné
ak sú odlišné od názvu spoločnosti
od názvu spoločnosti

5

úplná poštová adresa 2

6

krajina, v ktorej má zdaniteľná osoba krajina, v ktorej má zdaniteľná osoba svoje miesto
svoje miesto podnikania
podnikania, ak sa nenachádza v Únii

7

e-mailová adresa zdaniteľnej osoby

8

webová stránka (stránky) zdaniteľnej webová stránka (stránky) zdaniteľnej osoby, ak sú
osoby, ak sú k dispozícii
k dispozícii

9

meno kontaktnej osoby

meno kontaktnej osoby

10

telefónne číslo

telefónne číslo

11

číslo IBAN alebo OBAN

číslo IBAN

12

číslo BIC

číslo BIC

názov spoločnosti

úplná poštová adresa 3

e-mailová adresa zdaniteľnej osoby

13.1

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH alebo,
ak nie je k dispozícii, daňové registračné číslo
(čísla) pridelené iným členským štátom (štátmi), v
ktorom (ktorých) má zdaniteľná osoba stálu
prevádzkareň (prevádzkarne) 4 , okrem členského
štátu identifikácie

14.1

úplná poštová adresa (adresy) a obchodný názov
(názvy) iných stálych prevádzkarní 5 než v
členskom štáte identifikácie

15.1

identifikačné číslo (čísla) DPH pridelené členským
štátom (štátmi) ako neusadenej zdaniteľnej osobe 6

16

elektronické vyhlásenie, že zdaniteľná
osoba nie je registrovaná na účely
DPH v rámci Únie

17

dátum začiatku využívania úpravy 7

dátum začiatku využívania úpravy 8

18

dátum žiadosti zdaniteľnej osoby o
registráciu v rámci úpravy

dátum žiadosti zdaniteľnej osoby o registráciu v
rámci úpravy

19

dátum rozhodnutia členského štátu

dátum rozhodnutia členského štátu identifikácie o
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identifikácie o registrácii

registrácii
ukazovateľ toho, či je zdaniteľná osoba súčasťou
skupinovej registrácie na účely DPH 9

20
21

individuálne identifikačné číslo (čísla)
DPH pridelené členským štátom
identifikácie v súlade s článkom 362
alebo 369d smernice 2006/112/ES, ak
sa predtým využívala niektorá úprava

individuálne identifikačné číslo (čísla) DPH
pridelené členským štátom identifikácie v súlade s
článkom 362 alebo 369d smernice 2006/112/ES,
ak sa predtým využívala niektorá úprava

1 V tomto formáte: EUxxxyyyyyz, kde: „xxx“ je 3-miestne číselné ISO členského štátu identifikácie; „yyyyy“ je 5miestne číslo pridelené členským štátom identifikácie a „z“ je kontrolná číslica.
2 Treba uviesť poštové smerovacie číslo, ak existuje.
3 Treba uviesť poštové smerovacie číslo, ak existuje.
4 V prípade existencie viac ako jednej stálej prevádzkarne použite kolónku 13.1, 13.2 atď.
5 V prípade existencie viac ako jednej stálej prevádzkarne použite kolónku 14.1, 14.2 atď.
6 V prípade viac ako jedného identifikačného čísla DPH prideleného členským štátom (štátmi) ako neusadenej
zdaniteľnej osobe použite kolónku 15.1, 15.2 atď.
7 Ten môže v určitých obmedzených prípadoch predchádzať dátumu registrácie do danej úpravy.
8 Ten môže v určitých obmedzených prípadoch predchádzať dátumu registrácie do danej úpravy.
9 V tomto poli stačí zaškrtnúť možnosť áno/nie.
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