Plnění v režimu one stop shop na ř. 24/26 přiznání DPH
Zatím neukončené schválení novely zákona o DPH reagující na změny od 1.7.2021 přináší některé
praktické komplikace. Navíc k tomuto problému Finanční správa zaujala poměrně nedbalý přístup– viz
např. informativní popis k řádkům 24 a 26 formuláře přiznání DPH na daňovém portálu, který vůbec
nereaguje na změny od 1.7.2021 (ačkoli byly v srpnu na daňový portál nahrány nové, od července již
neaktuální) vysvětlivky vzor vysvětlivky vzor 18.
V informaci Finanční správy ze dne 21.6. je však uvedeno, že plnění v režimu one stop shop se až do
účinnosti novely nemají vykazovat na řádku 24, ale na řádku 26. A od okamžiku účinnosti novely se
mají začít vykazovat na řádku 24. Osobně nevidím v tomto postupu – pokud jde o „prodej zboží na
dálku uvnitř Společenství“ (podle dosavadní terminologie „zasílání zboží“) žádnou logiku a považuji jej
za zbytečnou komplikaci z hlediska nastavení účetních systémů. Domnívám se, že vykazování „prodeje
zboží na dálku uvnitř Společenství“ přiznávaného v režimu OSS za červenec na řádku 24 je logické a
nejvíce odpovídající formuláři daňového přiznání zveřejněného pod č. 457/2020 Sb. Navíc by mělo být
v souladu s předpokládanými přechodnými ustanoveními vyhlášky, která po konečném schválení
novely zákona o DPH zavede tiskopis formuláře vzor 23 – tato přechodná ustanovení byla navržena
v této podobě:
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, se použije vyhláška č. 457/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. července 2021 a
skončily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít vyhlášku č. 457/2020 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Zmatky kolem účinnosti novely by tedy neměly nijak zkomplikovat život podnikatelům kvůli tomu, zda
„prodej zboží na dálku uvnitř Společenství“ vykážou na řádku 24 nebo 26. Pokud však jde o poskytování
služeb, která byla v režimu mini one stop shopu do konce června vykazována na řádku 26, tak zde je
logické toto vykazování zachovat až do účinnosti novely zákona o DPH a teprve od její účinnosti tato
plnění vykazovat na řádku 24; stejně tak i v případě, kdy do konce srpna příslušné služby v režimu MOSS
přiznávány nebyly, ale od 1.7.2021 jsou přiznávány v režimu OSS.
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