
 
 

 

Nové limity pro eshopy – zasílání do zahraničí koncovým zákazníkům 

Nový limit se sice sjednocuje, ale v porovnání s doteď platnými limity v jednotlivých 

krajinách je výrazně nižší…Oproti doposud 35 000 EUR při prodeji do SR a nebo 100 000 

EUR při prodeji do Německa. 

Nový limit prodeje zboží na dálku 10 000 EUR bez daně si třeba sledovat za příslušný a 

bezprostředně předcházející kalendářní rok a to za všechny prodeje zboží na dálku do jiných 

členských států spolu.  

Od 1.7.2021 máme jako eshop po překročení limitu prodeje zboží na dálku dvě 

možnosti: 

1. Zvolit starý, ale stále platný způsob – zaregistruje se jako plátce DPH v daný 

krajině (dostane zahraniční číslo plátce DPH), prodeje bude do zahraničí 

fakturovat s jejich místní sazbou DPH a platit DPH místním daňovým institucím 

v zahraničí. 

2. Využít registraci přes jedno správní místo OSS (nemusí se registrovat v 

zahraničí), v rámci kterého ví přes režim EU z ČR odvádět DPH členským 

krajinám bez toho, aby se v nich musel registrovat….přitom stále platí, že při 

fakturování do zahraničí musí uvést sazbu DPH krajiny EU, z které je jeho 

zákazník osoba nepovinná k dani). 

1.7.2021 lze využít registraci přes OSS (One Stop Shop). 

Jde o režim jednoho správního místa, v kterém bude podnikatel z ČR moci odvádět 

DPH ostatním krajinám EU, v kterých sídlí jeho zákazníci bez toho, aby se v každé 

krajině musel registrovat jako plátce DPH. Svoji povinnost si splní registrací v režimu 

OSS. 

K registraci je možné se přihlásit na stránkách MF ČR a vyplněním Žádosti o registraci 

do režimu EU resp.: 

https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss/rezim-eu/registrace
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr/oss_menu_hlavni.faces


 
 

 

„ Před vstupem do aplikace pro Zvláštní režim jednoho správního místa musí osoba povinná k dani požádat o 

registraci a přístup do tohoto zvláštního režimu. 

Žádost o registraci do režimu EU / Žádost o přístup do aplikace OSS režim EU „ 

https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?pisemnost=OSSNRE

