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V dalším ze série článků k novele ZDPH se budeme věnovat úpravě nového zvláštního režimu jednoho
správního místa, který je projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 867.
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V dalším ze série článků k novele ZDPH se budeme
věnovat úpravě nového zvláštního režimu jednoho
správního místa dle návrhu novely ZDPH, který je
projednáván v Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk
867.
Informace, které zde uvádíme, jsou čerpány jednak
z tohoto návrhu novely ZDPH, dále z novely směrnice
2006/112/ES a novely nařízení Rady 282/2011 a také z
Vysvětlivek Evropské komise k pravidlům DPH
v elektronickém obchodu („Vysvětlivky k pravidlům pro
DPH v oblasti elektronického obchodování“, „Explanatory
Notes on VAT e-commercerules“), které byly k těmto
změnám vydány v Bruselu. Účinnost těchto změn je stanovena k 1. 7. 2021.

Zvláštní režim jednoho správního místa bude od 1. 7. 2021 rozšířen a bude se používat pro větší okruh
plnění, takže z režimu dosud označovaného jako Mini One Stop Shop (MOSS) se má dle změn legislativy
v Bruselu stát One Stop Shop (OSS). Dosud se MOSS skládal z režimu EU a režimu mimo EU, od 1. 7.
2021 k těmto dvěma režimům přibude i nový zvláštní dovozní režim jednoho správního místa (Import One
Stop Shop, IOSS), viz navržený v § 110a ad. novely.

Dovozní režim jedno správní místo při dovozu – IOSS

Tento režim je upraven ustanoveními čl. 369l–369x směrnice a čl. 57a–63c nařízení Rady. V návrhu
ZDPH je upraven ustanoveními § 110a, § 110b–110d a § 110m novely.

Jak je uvedeno výše, zvláštní režim jednoho správního místa bude od 1. 7. 2021 rozšířen o zvláštní
dovozní režim pro prodej zboží na dálku dováženého do EU, jedno správní místo pro dovoz, tento
režim je také označován jako Import One Stop Shop – IOSS. Vzhledem ke skutečnosti, že pojmenování
jednotlivých režimů je v novele směrnice i v návrhu ZDPH spíše obecné a matoucí, neboť všechny režimy
jsou označovány jako zvláštní a několik režimů s odlišným postupem je označováno jako „dovozní režim“,
přidržíme se v tomto článku označení IOSS pro tento zvláštní režim – jedno správní místo při dovozu,
neboť toto označení podle našeho názoru více vyjadřuje zvláštnost tohoto režimu a jeho podstatu. IOSS
je jeden z režimů, který je od 1. 7. 2021 možné použít pro celní řízení a administrativní řízení pro DPH při
dovozu zboží.

Možnosti celního a administrativního řízení pro DPH při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě do 150
EUR od 1. 7. 2021
Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na: Zvláštní dovozní režim jednoho
správního místa dle návrhu novely ZDPH
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https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
https://www.daneprolidi.cz/form/goto.ashx?t=26&p=2547949&f=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=cellar:ded2ee9c-f30e-4ed1-ab74-b2b7d7a7a6b6
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=cellar:8c39913b-66f7-4a71-8410-a4ace44e9763
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zvlastni-dovozni-rezim-jednoho-spravniho-mista-dle-navrhu-novely-zdph.htm


Poznámky pod čarou:
Související články

Prodej zboží na dálku dle návrhu novely ZDPH
Zvláštní režimy při poskytnutí služeb a dodání zboží na dálku v roce 2021
Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní – nová pravidla pro internetový
prodej zboží ze třetí země dle návrhu novely ZDPH
Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní – ručení za zaplacení daně a změna
odpovědnosti za úhradu daně dle návrhu novely ZDPH
Dovoz a prodej dovezeného zboží – zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu

Související aktuality
Změna pravidel v uplatňování DPH u elektronického obchodování od 1. 7. 2021

Související předpisy SZČR
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
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https://www.daneprolidi.cz/clanek/prodej-zbozi-na-dalku-dle-navrhu-novely-zdph-nova-pravidla-pro-internetove-obchody-od-1-7-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zvlastni-rezimy-pri-poskytnuti-sluzeb-a-dodani-zbozi-na-dalku-v-roce-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dodani-zbozi-usnadnene-provozovatelem-elektronickeho-rozhrani-nova-pravidla-pro-internetovy-prodej-zbozi-ze-treti-zeme-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dodani-zbozi-usnadnene-provozovatelem-elektronickeho-rozhrani-ruceni-za-zaplaceni-dane-a-zmena-odpovednosti-za-uhradu-dane-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dovoz-a-prodej-dovezeneho-zbozi-zvlastni-rezim-pro-priznani-a-odvod-dph-pri-dovozu-nova-pravidla-pro-prodej-zbozi-ze-treti-zeme-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/aktualita/zmena-pravidel-v-uplatnovani-dph-u-elektronickeho-obchodovani-od-1--7--2021-ak.htm
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235

