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OSS – vstup do autent. zóny



OSS – vstup do autent. zóny

nebo 

tudy



OSS – vstup do autent. zóny

Vyberete si režim OSS, ve 

kterém podáváte DAP.



OSS – vstup do autent. zóny

Uživatelé zvláštního režimu MOSS byli automaticky převedeni do zvláštního režimu OSS a
nemusí znovu žádat o registraci nebo o přístup.



Podání DAP v autent. zóně

Vyplníte nové DAP,

nebo nahrajete soubor

s dříve uloženým DAP,

nebo nahrajete Vámi

vytvořený XML soubor

Týká se MOSS i OSS



Stránky DAP



Záhlaví DAP

Zaškrtnete v případě tzv. 

nulového DAP 



Plnění DAP 

V případě poskytnutí služby vyberete DIČ přidělené členským státem, ze kterého byla poskytnuta služba.
Služby lze poskytovat pouze z členského státu, kde máte sídlo nebo provozovnu. V případě dálkového
prodeje zboží vyberte DIČ přidělené členským státem, ze kterého bylo zboží odesláno. Zboží lze odesílat z
členského státu kde máte sídlo nebo provozovnu. Pokud v členském státě zahájení přepravy nemáte
provozovnu a přidělené DIČ, vyberte pouze kód státu.



Plnění DAP 

Vyberte stát, do kterého 
byla poskytnuta služba   
nebo odesláno zboží.

Pozn.: Přes OSS (režim EU) nelze deklarovat poskytnutí služby do členského státu, ve
kterém máte sídlo nebo provozovnu. DPH z poskytnutých služeb s místem plnění v těchto
státech se uvádí do tuzemských daňových přiznání dotčených států.



Plnění DAP 

Vyberte druh plnění: zboží, nebo služby.

Poté vyberte typ sazby: zda se jedná o standardní či sníženou, případně konkrétní sazbu DPH
v procentech. Sazby jsou přebírány z databáze ve správě Evropské Komise, která přebírá
procentní sazby od jednotlivých členských států, i tak doporučujeme ověřit aktuálně platné
sazby na webových stránkách příslušného členského státu. Nabízená sazba ve formuláři je
editovatelná.

Posledním krokem je vložení základu daně, daň bude vypočítána automaticky.



Opravy DAP
Opravy předchozích zdaňovacích období je možné provést nejdříve v daňovém přiznání v nejbližším
následujícím zdaňovací období (v tomto případě v Q4/2021).

Zadáte zdaňovací období, které opravujete, členský stát ve kterém opravujete výši daně a výši
opravy daně rozdílem, tzn. +/- (např. původní daň 100 EUR, nová daň 60 EUR, Oprava DPH = -40
EUR).

V rámci každého státu spotřeby se záporné opravy započtou oproti dani vykázané za aktuální
zdaňovací období a kladným opravám. Pokud je součet záporných oprav vyšší než součet aktuální
daňové povinnosti a kladných oprav, rozhodne o vrácení zbývající částky dotčený stát spotřeby.



Rekapitulace DAP



Závěr DAP



Odeslání DAP


