NOVÁ PRAVIDLA PRO E-COMMERCE
●

Nová DPH a celní pravidla pro dovoz zboží malých zásilek
Nová DPH pravidla pro on-line prodej zboží konečným spotřebitelům v rámci EU
Nová DPH pravidla pro poskytování elektronických služeb konečným spotřebitelům v EU
Dne 1. července 2021 začne platit velké množství změn směrnice 2006/112/ES a prováděcího
nařízení Rady 282/2011, které zcela zásadním způsobem ovlivní pravidla pro DPH použitelná
na přeshraniční elektronické obchodování mezi podniky a konečným spotřebitelem (businessto-consumer, resp. „B2C“). Nová pravidla vycházejí především z následujících hlavních změn:


zrušení prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku uvnitř EU (zasílání zboží nebo-li
„distance selling“) dle jednotlivých členských států a její nahrazení novou unijní
prahovou hodnotou 10 000 EUR



rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, resp.
„MOSS“) na prodej zboží na dálku uvnitř EU i na určitá domácí dodání zboží
realizovaná platformami, tržišti apod. (One Stop Shop, resp. „OSS“)



zavedení právní fikce, dle které podnik, který usnadňuje za určitých podmínek dodání
zboží prostřednictvím on-line elektronického rozhraní (tržiště, platforma, portál apod.),
je sám považován za osobu, která zboží obdržela a zároveň dodala (tento podnik se stává
pro účely DPH „domnělým“ dodavatelem a vzniká mu obvykle povinnost přiznat daň
z dodání konečnému spotřebiteli)



úprava pravidel pro přiřazení přepravy v rámci obchodů realizovaných prostřednictvím
„domnělého“ dodavatele



zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek v hodnotě do 22 EUR



zavedení zvláštního dovozního režimu pro zboží dovezené ze zemí mimo EU, jehož
vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (Import One Stop Shop, resp. „IOSS“)



zavedení zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží v zásilkách o
hodnotě nepřevyšující 150 EUR



úprava celních postupů při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR



zavedení nových záznamních / evidenčních povinností, které se budou týkat podniků
usnadňujících dodání zboží a služeb pomocí elektronického rozhraní



nová oznamovací povinnost bank a dalších subjektů o prováděných platbách za ecommerce transakce
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Tyto změny zasáhnou všechny e-shopy, které dodávají konečným zákazníkům zboží dovážené
ze zemí mimo EU (např. z Číny) nebo které dodávají zboží konečným zákazníkům do jiných
členských států, popř. českým konečným zákazníkům zboží z jiných členských států.
Tyto změny budou mít též zásadní dopad na různé elektronické platformy, přes které se on-line
obchody uskutečňují, které nabízí zboží jiných dodavatelů atd.
Zároveň byly upraveny celní postupy při dovozu zásilek malé hodnoty, a tak tyto změny ovlivní
i činnost osob poskytujících poštovní nebo expresní kurýrní služby.
Jednotlivé změny budeme postupně komentovat podrobněji. Rovněž připravujeme specializovaný on-line seminář
na toto téma. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tomicek@stanek-tomicek.com.
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