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Mini One Stop Shop - registrace 



Mini One Stop Shop - registrace 



Mini One Stop Shop – registrace EU režim 



Mini One Stop Shop – registrace EU režim 



 Příslušný FÚ  

 FÚ pro Jihomoravský kraj 

 ÚzP Brno I 

 

 Jakmile vyplníte Vaše DIČ, 

automaticky se z registru plátců 

DPH dotáhne Vaše jméno, 

příjmení resp. název firmy a 

adresa 

 

 Pokud tyto údaje nebudou 

aktuální, prosím kontaktujte 

svého místně příslušného 

správce daně 

 

Registrační údaje 



 Účinnost registrace je 

od 1. dne 

následujícího 

kalendářního čtvrtletí 

 Pokud se však první 

poskytnutí služby 

uskuteční dříve, 

použije se zvláštní 

režim ode dne tohoto 

prvního poskytnutí, je 

–li to oznámeno 

nejpozději 10. den v 

měsíci následujícím 

po tomto poskytnutí 

První poskytnutí služby 



 Osoba povinná k dani bude podávat daňová přiznání, hlásit změny 

svých registračních údajů a žádat o vynětí pouze přes aplikaci MOSS 

 Do aplikace může mít přístup jednatel, osoba jednající za základě 

pověření (zaměstnanec) nebo zmocněnec na základě plné moci 

 Pověření nebo plná moc musí být zaslány na ÚzP Brno I 

 Dokud nebude správci na ÚzP doručeno pověření nebo plná moc, 

nebude žadateli přidělen přístup do aplikace 

 

 

Přístup do aplikace MOSS 



Přístup do aplikace MOSS 

 Přístup bude přidělen vždy osobě, která o něj požádala a která žádost 

odeslala 

 Pokud tedy např.: žádost podá jednatel a na FÚ zašle pověření pro 

zaměstnance, přístup bude přidělen jednateli! 

 Podání lze podepsat uznávaným elektronickým podpisem nebo 

ověřenou identitou pro vstup do jeho datové schránky 

 Přihlášení do aplikace bude vždy záviset na tom, jakým způsobem 

podáte žádost o přístup 

 Pokud podepíšete žádost o přístup uznávaným elektronickým 

podpisem (kvalifikovaným certifikátem), budete se i do aplikace hlásit 

tímto způsobem apod. 

 Není možné podepsat žádost o přístup elektronickým podpisem a 

přistupovat do aplikace identitou pro vstup do datové schránky a 

naopak 

 

 

 

 

 



Přístup do aplikace - ZAREP 

 Pokud bude žádost o přidělení přístupu podána pomocí 

Kvalifikovaného certifikátu s Identifikátorem MPSV (kvalifikovaným 

certifikátem), bude se i do aplikace MOSS hlásit jeho pomocí  

 

 



Přístup do aplikace - DatS 



Přístup do aplikace MOSS 

 V případě podepsání ověřenou identitou pro vstup do datové schránky : 

 Daňový portál "získává" ze systému Datových schránek (DatS) informaci 

o příslušném oprávnění v Datové schránce. 

 Pokud má dotyčná osoba přiděleno oprávnění odesílat z dané DatS,  

 

 

 

 

 

 

      daňový portál jí umožní žádost podat 

 

 Pokud se jedná o povolení přístupu do aplikace MOSS, je umožněno 

pouze a jedině Oprávněné osobě k použité DatS! A to jen na základě 

kladně vyřízené žádosti o přidělení přístupu. 

 



Registrace k režimu M1SS 
Přístup do aplikace M1SS 

Formulář umožňuje, aby subjekt zažádal: 

 pouze o registraci (subjekt vyplní, že nežádá o přístup) 

 o registraci a přístup 

 

 Po registraci 

 pouze o přístup 

Žádost pouze o přístup do aplikace nebude možné vyplnit, dokud není 

osoba povinná k dani zaregistrována k zvláštnímu režimu jednoho 

správního místa 

 Do aplikace může mít přístup více osob (např. jednatel i zmocněnec) 

 



 Pokud má osoba povinná k dani provozovnu/ny v 

jiném členském státě, vyplní tuto záložku 

Provozovny v jiném čl. státě 



Závěr / protokol chyb 

Pokud bude žádost obsahovat chyby, nebude možno jí podat. Chyby si lze zobrazit v 
protokolu chyb. Nejdříve se zobrazí kritické (před odstraněním není možno podat) a 
poté se zobrazí propustné (žádost je možné podat s propustnými chybami) 



 Odeslání písemnosti = podání 

 Podání lze podepsat 

prostřednictvím 

Kvalifikovaného certifikátu s 

Identifikátorem MPSV nebo s 

ověřenou identitou podatele, 

způsobem, kterým se lze 

přihlásit do jeho datové 

schránky 

 Uznávaný elektronický podpis 

vydávají tyto tři autority: 

Česká pošta s.p. 

eIdentity, a.s. 

První certifikační autorita, a.s. 

Podání 
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Rozhodnutí / vyrozumění 

 Jakmile správce vyřídí vaší žádost o registraci (zpravidla do 30 dnů), 

obdržíte rozhodnutí o registraci do Vaší datové schránky nebo na 

emailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích žádosti o registraci, 

pokud nemáte zřízenou datovou schránku 

 V případě, že jste žádal o přístup do aplikace Mini One Stop Shop, 

bude Vám doručeno vyrozumění o přidělení přístupu do DatS + na 

emailovou adresu uvedenou v žádosti o přístup, pokud bude vyplněna  

 

 

 



Vstup do aplikace MOSS 



Vstup do aplikace MOSS 



Vstup do aplikace MOSS 


