
Informácia 

o zverejnení Vysvetliviek k pravidlám v oblasti DPH pre elektronický obchod 

 a Príručky k režimu  jednotného kontaktného miesta pre DPH 

 
 
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu Európskej komisie zverejnilo Vysvetlivky k pravidlám v oblasti 

DPH pre elektronický obchod a Príručku k režimu jednotného kontaktného miesta pre DPH. Cieľom vysvetliviek 
a príručky je umožniť lepšie pochopenie ustanovení právnych predpisov EÚ, ktorými sa zaviedli zmeny 
v uplatňovaní elektronického obchodu a osobitných úprav OSS. K právnym aktom, ktorými sa zaviedli s účinnosťou 
od 1.7.2021 zmeny v oblasti DPH, patria: 

 
- Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 

2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb 

a predaji tovaru na diaľku v konsolidovanom znení, 

- Smernica Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide 

o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru  v konsolidovanom 

znení, 

-  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/2026 z 21. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie 

nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o dodania tovaru alebo poskytovania služieb uľahčované 

elektronickými rozhraniami, ako aj o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby 

nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru   

v konsolidovanom znení,  

- Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2454 z 5. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010 

o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty v konsolidovanom 

znení,  

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/194 z 12. februára 2020, ktorým sa stanovujú podrobné 

pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o osobitné úpravy pre zdaniteľné 

osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité 

domáce dodania tovaru v konsolidovanom znení, 

Tieto vysvetlivky a príručka nie sú právne záväzné a obsahujú len praktické a neformálne usmernenie k tomu, 

ako sa má uplatňovať právo EÚ na základe stanovísk Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu.  

Vysvetlivky a príručka sú dostupné na stránke EÚ prostredníctvom nasledovných odkazov:   

https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/system/files/2021-07/vatecommerceexplanatory_28102020_sk.pdf 

https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/system/files/2021-07/OSS_guidelines_sk.pdf 

 

Ustanovenia smerníc týkajúce sa elektronického obchodu a osobitných úprav OSS boli transponované do 

slovenskej legislatívy zákonom č. 344/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou k 1.7.2021. Nariadenia sú záväzné v celom rozsahu a priamo 

uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.  
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