
Reformy DPH 
v EU
S účinností od 1. července 2021

Dne 1. července 2021 nabývají účinnosti zásadní změny v pravidlech k dani 
z přidané hodnoty (DPH) v Evropské unii uplatňované na prodej zboží po 
internetu.

Jestliže nakupujete produkty z oblasti mimo EU, mohou mít tyto 
změny dopad na jejich cenu. 

Co byste měli vědět jako spotřebitelé?
Reforma daně z přidané hodnoty v EU má dva aspekty, které se týkají spotřebitelů:

Výjimka z daně z přidané hodnoty na dovážené zboží do hodnoty
22 EUR byla zrušena
Na nákup produktů do hodnoty 22 EUR z oblasti mimo EU se dříve daň z přidané hodnoty
neuplatňovala. EU se rozhodla ukončit tuto výjimku od 1. července 2021, aby nebyly
znevýhodněny podniky v EU, které takovou výjimku pro zásilky v rámci EU nemají. 

EU doporučuje podnikům z oblastí mimo EU zahrnout si DPH do 
maloobchodní ceny zboží do hodnoty 150 EUR
Když nakupujete produkty z oblasti mimo EU, prodávající může buďto zahrnout DPH do 
maloobchodní ceny nebo vás nechá zaplatit DPH při doručení zboží. Z pohledu
spotřebitele se nic nemění. 

EU doporučuje podnikům prodávajícím přes internet, aby si DPH zahrnuly do 
maloobchodní ceny. Bude zavedena centralizovaná platforma (známá jako Import One-
Stop-Shop neboli IOSS), která usnadní podnikům z oblastí mimo EU splnit zákony EU o DPH 
a která od nich bude vyžadovat účtování DPH v okamžiku prodeje. 

Berte prosím na vědomí, že by to mohlo potenciálně zvýšit dovozní cenu vašich
mezinárodních nákupů zboží do hodnoty 22 EUR o celní poplatky a DPH na
vstupu, kdyby podnik, od něhož kupujete, nezahrnul DPH do maloobchodní ceny. 

Při nákupu produktů z oblastí mimo EU se ujistěte, že je DPH zahrnuta do 
maloobchodní ceny. Pokud není, může vám být DPH účtována při doručení 
zboží. 

Jestliže budete požádáni o zaplacení dodatečných poplatků při dodání zásilky, může to být 
z několika důvodů, například:

• Prodávající se nezaregistroval na platformě IOSS
• Průvodní dokumentace k zásilce není kompletní
• Cena zboží byla určena jako vyšší než 150 EUR

Domníváte-li se, že vám byla nesprávně naúčtována daň z přidané hodnoty na vstupu nebo 
jiné celní poplatky, doporučujeme, abyste se obrátili na prodejce.
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Kdy budete muset zaplatit další poplatky za své nákupy v zemích mimo EU?
Při dovozu produktů do EU mohou být při proclívání celními orgány EU účtovány dodatečné poplatky. 
Odesílatel určuje, kdo platí tyto dovozní poplatky. Odesílatel se může rozhodnout zaplatit tyto dovozní
poplatky sám, v takovém případě obvykle předem ví, které dovozní poplatky jsou splatné, a zahrne tyto
náklady do konečné ceny, kterou zaplatíte při nákupu. V tomto případě nebudete muset při doručení
platit žádné dovozní poplatky.

Odesílatel se však může rozhodnout, že dovozní poplatky sám platit nebude. V tomto případě bude
muset UPS inkasovat tyto dovozní poplatky od vás při doručení. Vždy nezapomeňte zkontrolovat, zda
jsou DPH a dovozní poplatky zahrnuty v konečné ceně vašeho nákupu.

Jaké dovozní poplatky budete muset zaplatit při doručení?
Pokud se odesílatel rozhodl neplatit dovozní poplatky sám, mohou vám být naúčtovány. Není-li hodnota
zásilky není vyšší než 150 EUR, tyto dovozní poplatky se obvykle skládají z:

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Pokud DPH nebyla vybrána v místě prodeje, vyberou ji celní orgány, jakmile zásilka vstoupí do 
EU. DPH se vypočítá jako procentní sazba z celkové prodejní ceny (včetně přepravy). Každá
země v EU určuje svou vlastní sazbu DPH. Sazba uplatňovaná na vaši zásilku bude sazbou
platnou pro zemi konečného určení. Průměrná sazba DPH v EU činí přibližně 21 %. 

Pokud DPH nebyla vybrána v místě prodeje, společnost UPS uhradí DPH příslušným celním
orgánům při dovozu zásilky do EU a vybere ji od vás při doručení. 

Poplatek za zajištění a uhrazení celního dluhu

Musí-li UPS uhradit cla, daně a další vládní poplatky jménem plátce zásilky, zaúčtuje si
poplatek na základě hodnoty odeslaného zboží a zálohy. Tento poplatek pokrývá úřední
administraci celních deklarací a také odpovědnost UPS v případě, že jsou jakákoli prohlášení
nepřesná. 

Pokud odesilatel rozhodl přenést na vás dovozní poplatky a je-li UPS povinna uhradit DPH a 
veškeré další poplatky související s vaší zásilkou celním úřadům, naúčtuje vám UPS tento
poplatek, známý jako Poplatek za zajištění a uhrazení celního dluhu, při doručení. Poplatek za
zajištění a uhrazení celního dluhu pro zboží v hodnotě do 22 EUR je v nízké sazbě.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený výčet poplatků není vyčerpávající. Podle specifických
vlastností zásilky mohou být účtovány dodatečné poplatky. 

Jak by to ovlivnilo vaše celkové náklady?
Pro ilustraci, jak by to mohlo ovlivnit celkové náklady na vaši zásilku, použijeme příklad trička
zakoupeného po internetu německým spotřebitelem u prodejce ve Spojeném království. V tomto
příkladu prodejce ve Spojeném království nenaúčtoval DPH v místě prodeje. Níže uvedené částky jsou
pouze ilustrativní a liší se od skutečně vzniklých částek.

Jak můžete zaplatit dovozní poplatky?
Budou-li na vaši zásilku uvaleny dovozní poplatky, UPS vám poskytne možnost zaplatit
dlužnou částku kartou nebo v hotovosti zatímco bude vaše zásilka na cestě k vám (pokud
nám maloobchodník poskytne kontaktní údaje) nebo v místě předání zásilky. Platba
těchto poplatků prostřednictvím našeho online systému před doručením usnadní
zpracování zásilky.

Cena produktu1 € 20.00

DPH v místě prodeje (19 %)2 € 0

Dovozní poplatky účtované při placení € 0

Celkem zaplatíte prodávajícímu na pokladně € 20.00

DPH v místě dovozu (19 %)2 € 3.80

Poplatek za zajištění a uhrazení celního dluhu3 € 6.00 

Poplatky, které hradíte při doručení € 9.80
1 včetně odeslání 2% DPH na základě sazby ve vaší zemi EU 3Při sídle v Německu se může poplatek lišit podle země
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