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Co je to Mini One Stop Shop? 

Aplikace Mini One Stop Shop (MOSS) je 

určena pro poskytovatele vybraných služeb 

(elektronicky poskytované služby, 

telekomunikační služby, služby rozhlasového 

a televizního vysílání), kteří poskytují služby zákazníkům 

z  EU. Díky této aplikaci se nemusí registrovat k DPH v 

každé zemi svého zákazníka. Stačí, když se zaregistrují 

přes Daňový portál do aplikace MOSS a budou plnit své 

povinnosti přes tuto aplikaci. Aplikace MOSS je 

dostupná od 1.1.2015. 

Aplikace MOSS je určena jak pro daňové subjekty 

(DS) se sídlem v ČR, tak pro DS ze zemí mimo EU, tj. 

pro subjekty, kteří nemají sídlo ani registraci k DPH v 

žádné ze zemí EU. 

Veškerá základní komunikace v režimu MOSS 

probíhá se správcem daně ve státě identifikace. Teprve 

další kroky, které spadají mimo systém MOSS, řeší s 

uživatelem stát spotřeby (tedy stát, do kterého byla 

vybraná služba poskytnuta). 

Kde najdu aplikaci MOSS? 

Aplikace MOSS je přístupná na Daňovém portálu: 

www.daneelektronicky.cz V zobrazeném okně zvolte 

možnost „Vracení DPH v rámci EU / Mini One Stop 

Shop“ a dále „Mini One Stop Shop – MOSS (zvláštní 

režim jednoho správního místa)“. 

 

EU režim – registrace / přístup 

Žádost o registraci/přístup do EU režimu se na první 

pohled jeví jako jeden formulář. Ve skutečnosti se však 

jedná o dvě písemnosti. Daňový subjekt si může vybrat, 

zda bude žádat pouze o registraci, pouze o přístup nebo 

o obojí. Je ovšem nutné podotknout, že bez přístupu do 

aplikace není možné podávat daňová přiznání k MOSS. 

Bez přístupu do aplikace tedy registrace pozbývá 

smyslu. Ovšem je možné, aby žádost o registraci podal 

samotný DS a žádost o přístup do aplikace poté podal 

např. jeho zástupce. 

V žádosti o registraci stačí, když DS vyplní své DIČ 

a z registru plátců DPH dojde automaticky k načtení dat 

do formuláře, jako je název/jméno společnosti a adresa 

v ČR. Tato funkcionalita usnadní DS vyplnění žádosti a 

zároveň znemožní DS, kteří nejsou v registru plátců 

DPH, žádost podat. 

Na základě vyplněného DIČ dále EPO kontroluje, 

zda se jedná o DS, který již k MOSS zaregistrován je. 

Pokud se bude jednat o DS, který je již k MOSS 

zaregistrován, nabídne se k vyplnění pouze žádost o 

přidělení přístupu. 

Žádost je nutné opatřit uznávaným elektronickým 

podpisem (ZAREP) nebo ověřenou identitou podatele 

způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho Datové 

schránky (přihlašovací údaje do Datové schránky). 

Možnosti podepsání podání popisují Informace v kostce: 

Uznávaný elektronický podpis/Ověřená identita podatele 

Přihlášení se do aplikace MOSS pro EU režim 

Pro přístup bude vždy sloužit způsob, jakým byla 

podepsána žádost, tedy ZAREP nebo „ověřená identita 

podatele“. Toto však nevylučuje možnost, kdy se jeden 

uživatel bude do aplikace hlásit jak pomocí ZAREP, tak 

pomocí ověřené identity. Znamená to však odeslat 

žádost o přístup do aplikace dvakrát, jednou opatřenou 

ZAREP, podruhé ověřenou identitou. 

Režim mimo EU – registrace / přístup  

Na rozdíl od EU režimu zde nemá DS na výběr mezi 

žádostí o přístup a registrací. Spolu s žádostí o 

registraci zároveň žádá o přístup do aplikace. V režimu 

mimo EU může mít DS zřízen pouze jeden přístup. (V 

režimu EU je povolen přístup pro DS a jeho zástupce.) 

Dalším důležitým rozdílem je, že v případě režimu mimo 

EU se jedná o DS bez českého DIČ, a proto se do 

žádosti automaticky nedotahují žádné údaje z registru 

plátců DPH. 

Žádost není nutné opatřit ZAREP nebo pomocí 

ověřené identity podatele. 

http://www.daneelektronicky.cz/
http://epodpora.mfcr.cz/assets/cs/prilohy/co_je_to_zarep_a_dats.pdf


 

 

Přihlášení se do aplikace MOSS mimo EU 

Pro přihlášení do aplikace MOSS bude uživatelům 

sloužit DEČ (daňové evidenční číslo), které je DS 

sděleno v kladném rozhodnutí o registraci k MOSS a 

heslo, které si DS sám zvolí při prvním přihlášení do 

aplikace MOSS. 

Vyřízení žádostí 

Místně příslušným správcem daně ve věci MOSS je 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, konkrétně jeho 

územní pracoviště Brno I – oddělení JSM (jednoho 

správního místa). 

Rozhodnutí o registraci a vyrozumění o přidělení 

přístupu vystaví správce do 30 dnů ode dne obdržení 

žádosti o registraci/přístup. Všechny písemnosti jsou ze 

zákona primárně doručovány do datové schránky, 

sekundárně na emailovou adresu uvedenou v žádosti o 

registraci jako kontaktní adresa. 

Co aplikace MOSS nabízí 

Aplikace MOSS slouží výhradně autorizovaným 

uživatelům. V aplikaci MOSS může uživatel požádat o 

změnu registračních údajů, požádat o vynětí z aplikace 

MOSS a zejména podávat daňová přiznání a jejich 

opravy. Opravy daňových přiznání je možné činit až 

tři roky zpětně. 

 

V případě vyplňování daňového přiznání se uživateli 

u každého zadaného státu EU přednabídne aktuální 

sazba DPH daného státu a vypočítaná daň na základě 

vyplněného základu daně. 

V hlavičce daňového přiznání je zobrazeno 

referenční číslo DAP, které se použije jako reference i 

při platbě daně. 

Uživatel si může zobrazit přehled všech podaných 

daňových přiznání, která mohou sloužit jako vzor pro 

vyplnění nových.  

Kontrola nastavení počítače 

Před vstupem do aplikace Mini One Stop 

Shop (MOSS) doporučujeme provést 

„Kontrolu nastavení počítače“. Vyhnete se tak 

případným problémům při práci v aplikaci. 

Ověřit konfiguraci PC lze kliknutím na „Kontrola 

Vašeho PC“. Odkaz najdete na titulní stránce Daňového 

portálu v menu „Nejčastěji hledáte“. Kontrolu spustíte 

kliknutím na tlačítko Zjistit. 

 

Výsledky kontroly jsou zobrazeny pomocí barevných 

piktogramů, pod kterými je zobrazen popis případných 

nedostatků, s odkazy na návod pro jejich řešení. 

 

Další informace 

Další informace o aplikacích Daňového portálu, 

možnosti odesílání elektronických podání, apod. najdete 

také na Internetových stránkách Finanční správy ČR 

www.financnisprava.cz - v sekci „Daně elektronicky“. 

Technická podpora 

Stránky ePodpory najdete na 

URL: http://epodpora.mfcr.cz 

Pokud na stránkách nemůžete najít uspokojivé 

řešení problému, lze pomocí „Kontaktního formuláře“, 

popř. e-mailu, zaslat dotaz na adresu technické 

podpory epodpora@fs.mfcr.cz 

http://www.financnisprava.cz/
http://epodpora.mfcr.cz/
mailto:epodpora@fs.mfcr.cz

