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Provozujete e-shop s doručováním do jiných státu EU
nebo poskytujete služby pomocí elektronického rozhraní?
Pokud ano, zcela jistě Vaše podnikání ovlivní novela DPH,
která vejde v platnost od poloviny roku 2021.

Digitalizace v 21. století nabírá na obrátkách a netýká se pouze výroby. Nárůst
podniků, které využívají pro prodej zboží elektronická rozhraní, v posledních letech
razantně stoupá.
Novela e-commerce, která vychází ze směrnic a prováděcích nařízení Evropské
unie, upravuje dosavadní pravidla, která budou přizpůsobena online podnikání.
První vlnu změn jsme zaznamenali v roce 2019 a v červenci 2021 dojde k dalším
změnám v těchto oblastech:
•
•
•
•

Prodej zboží na dálku
Dovoz malých zásilek
Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa
Obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní
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Jak Vám můžeme pomoci?
Analýza Vašeho business modelu
a identiﬁkování nutných úprav
nebo implementace nových pravidel
v souvislosti s e-commerce novelou.

Asistence s DPH registrací
do OSS v České republice nebo
zprostředkování registrace
v jiných členských státech.

Zprostředkování DPH registrace
v jiných členských státech z důvodu
překročení limitu pro prodej zboží
na dálku zákazníkům do jiného
členského státu.

Příprava českých DPH reportů
nebo zprostředkování přípravy
DPH reportů v jiných členských
státech.
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Prodej zboží na dálku
Od 1. července 2021 se mění limit pro tzv. prodej zboží na dálku (doposud tzv.
zasílání zboží). Nově platí limit 10.000 EUR, který se počítá za všechny státy EU
a zahrnuje i elektronicky poskytované služby.

Jaké máte
možnosti
pokud
nepřekročíte
limit 10 000
EUR?
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1. odvádět DPH v členském státě, ve kterém máte sídlo nebo
provozovnu
2. odvádět DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního
místa (OSS)
3. odvádět DPH v členském státě zákazníka s nutností registrace
V případě překročení limitu máte na výběr pouze z variant 2 a 3

Dovoz malých zásilek
Dojde ke zrušení osvobození DPH v souvislosti s dovozem malých zásilek
v hodnotě do 22 EUR ze třetích zemí. Nově budou moci prodejci využít jeden
ze zvláštních režimů pro zásilky v hodnotě od 0 do 150 EUR.
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Rozšíření zvláštního režimu jednoho
správního místa
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Obchodování se zbožím za použití
elektronického rozhraní

OSS (One Stop Shop) bude zahrnovat všechna B2C plnění do jiných členských
států Evropské Unie.

Speciﬁcká úprava zákona o obchodování se zbožím za použití elektronického
rozhraní stanoví právní ﬁkci, podle které bude provozovatel elektronického rozhraní
osobou, která zboží obdržela a zároveň sama dodala.

