Aktualizováno dne 24. ledna 2022

Tento pracovní dokument je určen výhradně uživatelům účetního systému FIS3000®, firmy COMPEX, spol. s r.o. Zlín.

One Stop Shop - Režim jednoho správního místa
Návod pro FIS3000 je uveden níže.
Od 1. 7. 2021 došlo ke změně v uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u prodeje zboží (a
služeb) na dálku (dříve zasílání zboží) do jiných členských států EU koncovým zákazníkům, resp.
osobám neregistrovaným k dani. Například prostřednictvím e-shopů.
Rozšiřuje se režim jednoho správního místa (One Stop Shop), který umožňuje odvést DPH, která
patří do jiného členskému státu pomocí tuzemského správce daně (pro celou ČR je to jeden FÚ pro
Jihomoravský kraj v Brně, ÚP Brno I.).
Tuzemský plátce provede registraci pomocí přihlášky na daňovém portále. Tím se pak ruší nutnost
registrace k DPH v jiném členském státě samostatně (dříve to jinak nešlo) a podávat přiznání
v členských státech již nelze. Je povolen jen jeden způsob (OSS nebo registrace ve státech EU)
Limit pro povinnost přiznat daň v rámci OSS je nově stanoven ve výši 10.000 EUR. Do této částky
se počítají všechna plnění za všechny státy EU dohromady! Do doby jejího překročení povinnost
nevzniká.
Uživatel režimu OSS musí o uskutečněných plněních v rámci EU vést evidenci (lze elektronicky)
a uchovávat ji 10 let.
Zvláštní režim OSS slouží pouze pro odvod daně, nárok na odpočet daně v tuzemsku se uplatňuje
pomocí normálního daňového přiznání k DPH.
3 režimy OSS :
a) uvnitř EU - pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU
- přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU
- poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani
b) režim dovozu IOSS (Import OSS - pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU nebo pro
osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem, např. prodej
dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země (Čína, USA apod.) přímo koncovému
spotřebiteli v EU
c) mimo EU - jako a) ale platí pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU
Daňové přiznání
- Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí (bez ohledu na to, zda jsme měsíční nebo čtvrtletní
plátce DPH) a lhůta je vždy do konce následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období (tj.
do 30. nebo 31. a ne do 25. jako u DPH). V tomto termínu je třeba i daň uhradit na speciální
účet FÚ (viz výše) a v eurech.
- V daňovém přiznání je celková hodnota všech plnění bez DPH (základ daně dle § 36 zákona o
DPH) s platnou sazbu daně daného členského státu spotřeby a příslušnou výši DPH z
uskutečněných plnění rozdělených podle jednotlivých členských států spotřeby.
- Přiznání (nulové) se podává i v případě, že žádná plnění v daném období nebyla uskutečněna
- Pro přepočet u plnění v jiné měně než EUR se použije směnný kurz Evropské centrální banky
(ECB) zveřejněný pro poslední den zdaňovacího období nebo pro nejbližší následující den,
pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz stanoven.
- Pro výpočet daně u případných oprav se použije kurz z původního plnění.

FIS3000 – postup a nastavení :
1. V menu ‚Možnosti nastavení - parametry‘ je na záložce DPH třeba zaškrtnout (označit) volbu
‚Režim One Stop Shop (OSS)‘. Tím se odblokuje (zpřístupní další funkce)
2. V Menu ‚Číselníky‘ zvolte ‚Seznam zemí – států‘ a doplňte sazby DPH u států, do kterých
budete prodej realizovat (lze kdykoliv měnit, doplnit apod.).
3. Při vystavení faktury se režim OSS aktivuje:
 výběrem partnera, který má v adrese vyplněn kód státu, tj. nejde o tuzemského odběratele
 nastavením měny pro obsah dodávky (EUR)
 nastavením odpovídajícího kódu v poli SH/OSS:


5 - IOSS služby



6 – IOOS zboží



7 – OSS služby



8 – OSS zboží

Účetní doklady a faktury spadající do režimu OSS jsou pro další zpracování zobrazeny na formuláři.

Ze kterého je možné:
1. Tisknout seznamy a soupisy
2. Exportovat data do XML a ten pak načíst na daňovém portále a odeslat.

