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S účinnosťou od 1. júla 2021 dochádza k významným zmenám v pravidlách 
Európskej únie o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sa uplatňujú na 
online predaj tovaru.

Ak kupujete výrobky z krajín mimo EÚ, tieto zmeny môžu ovplyvniť 
cenu týchto výrobkov. 

Čo potrebujete vedieť ako spotrebiteľ?
Reformy EÚ v oblasti DPH pozostávajú z dvoch kľúčových aspektov, ktoré musia spotrebitelia zvážiť:

Oslobodenie od DPH pri dovoze do hodnoty 22 EUR bude zrušené
Ak nakupujete výrobky z krajín mimo EÚ do hodnoty 22 EUR, v minulosti sa na ne 
neuplatňovala DPH. EÚ sa rozhodla ukončiť túto výnimku od 1. júla 2021, aby podniky z EÚ, 
ktoré takúto výnimku pre zásielky v rámci EÚ nemajú, neboli znevýhodnené. 

EÚ podnecuje podniky mimo EÚ, aby do maloobchodnej ceny
zahrnuli DPH pre tovary do 150 EUR
Keď nakupujete výrobky z krajín mimo EÚ, predajca sa môže rozhodnúť zahrnúť DPH do 
maloobchodnej ceny alebo môžete DPH zaplatiť pri dodaní tovaru. Z pohľadu spotrebiteľa
sa to nezmení. 

EÚ podnecuje podniky elektronického obchodu, aby DPH zahrnuli do maloobchodnej
ceny. Bude zavedená centralizovaná platforma (známa ako Import One-Stop-Shop alebo
IOSS), ktorá uľahčí podnikom z krajín mimo EÚ dodržiavanie právnych predpisov EÚ o DPH 
a ktorá od nich vyžaduje vyberanie DPH v mieste predaja. 

Upozorňujeme, že by to mohlo potenciálne zvýšiť dovozné náklady vašich
medzinárodných nákupov v hodnote do 22 EUR, ako sú poplatky za preclenie
a DPH pri dovoze, ak obchod, z ktorého nakupujete, nezahŕňa DPH do 
maloobchodnej ceny. 

Pri nákupe výrobkov z krajín mimo EÚ nezabudnite skontrolovať, či je 
v maloobchodnej cene zahrnutá DPH. Ak nie je, môže vám byť DPH účtovaná pri
dodaní tovaru. 

Ak sa pri doručení zásielky vyžaduje od vás zaplatenie dodatočných poplatkov, môže to 
byť z niekoľkých dôvodov, napríklad:

• predajca sa neregistroval pre platformu IOSS;
• prepravná dokumentácia nebola kompletná;
• hodnota tovaru bola stanovená na viac ako 150 EUR.

Ak sa domnievate, že vám bola nesprávne účtovaná dovozná DPH alebo iné colné 
poplatky, odporúčame vám kontaktovať predajcu.
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Kedy budete musieť zaplatiť dodatočné poplatky za vaše nákupy z krajín mimo EÚ?
Pri dovoze výrobkov do EÚ môžu pri colnom prejednaní orgánmi EÚ vzniknúť dodatočné poplatky. Kto
platí tieto dovozné poplatky, určuje odosielateľ. Odosielateľ sa môže rozhodnúť zaplatiť tieto dovozné
poplatky. V takom prípade by mal zvyčajne vopred vedieť, aké dovozné poplatky sa platia, a zahrnúť tieto
náklady do konečnej ceny, ktorú zaplatíte pri vašom nákupe. V tomto prípade nebudete musieť pri
doručení zaplatiť žiadne dovozné poplatky.

Odosielateľ sa však môže rozhodnúť, že nebude platiť dovozné poplatky. V takom prípade bude musieť
spoločnosť UPS vyberať od vás tieto dovozné poplatky pri doručení. Nezabudnite vždy skontrolovať, či sú
DPH a dovozné poplatky zahrnuté v konečnej cene vášho nákupu.

Aké dovozné poplatky budete musieť zaplatiť pri doručení?
Ak sa odosielateľ rozhodol, že nebude platiť dovozné poplatky, môžu byť postúpené na vás. Ak hodnota
zásielky nie je vyššia ako 150 €, tieto dovozné poplatky zvyčajne pozostávajú z nasledovného:

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Ak DPH nebola vybratá v mieste predaja, colné orgány ju vyberú, keď zásielka vstúpi na
územie EÚ. DPH sa vypočíta ako percento z celkovej predajnej ceny (vrátane prepravy). Každá
krajina v EÚ si určuje vlastnú sadzbu DPH. Sadzba uplatnená na vašu zásielku bude sadzba
krajiny konečného určenia. Priemerná sadzba DPH v EÚ je približne 21 %. 

Ak sa DPH nevybrala v mieste predaja, spoločnosť UPS vopred zaplatí DPH príslušným colným
orgánom pri dovoze zásielky do EÚ a inkasuje ju od vás pri doručení. 

Poplatok za výdavky

Ak musí spoločnosť UPS v mene platcu zásielky vopred zaplatiť clá, dane a iné štátne poplatky, 
spoločnosť UPS účtuje poplatok na základe hodnoty odoslaného tovaru a výšky zálohy. Tento
poplatok zahŕňa vypracovanie colných deklarácií pre orgány, ako aj zodpovednosť
spoločnosti UPS, ak by akékoľvek deklarácie boli nepresné. 

Ak sa odosielateľ rozhodol preniesť dovozné poplatky na vás a od spoločnosti UPS sa
vyžaduje vopred zaplatiť DPH a všetky ostatné poplatky súvisiace s vašou zásielkou colným
orgánom, spoločnosť UPS od vás pri doručení vyinkasuje tento poplatok, známy ako poplatok
za výdavky. Za tovar s hodnotou do 22 EUR sa zavádza poplatok za výdavky pri nízkej
hodnote.

Upozorňujeme, že vyššie uvedené poplatky nepredstavujú kompletný zoznam. V závislosti od 
špecifických charakteristík zásielky sa môžu účtovať ďalšie poplatky. 

Ako by to ovplyvnilo vaše celkové náklady?
Na znázornenie toho, ako by to mohlo ovplyvniť celkové náklady na vašu zásielku, používame príklad
košele, ktorú si nemecký spotrebiteľ zakúpil online u maloobchodníka v Spojenom kráľovstve. V tomto
príklade maloobchodný predajca zo Spojeného kráľovstva neúčtoval DPH v mieste predaja. Sumy 
uvedené nižšie slúžia len na ilustračné účely a budú sa líšiť od skutočne vzniknutých súm.

Ako môžete zaplatiť dovozné poplatky?
Ak sa za vašu zásielku uhrádzajú dovozné poplatky, spoločnosť UPS vám dá možnosť
zaplatiť neuhradené poplatky kartou alebo v hotovosti, keď je vaša zásielka na ceste
k vám (ak nám maloobchodný predajca poskytol vaše kontaktné údaje), alebo v mieste
dodania. Zaplatenie týchto poplatkov prostredníctvom nášho online systému pred
doručením bude viesť k plynulejšiemu spracovaniu zásielky.

Cena produktu1 € 20.00

DPH v mieste predaja (19 %)2 € 0

Dovozné poplatky účtované pri platbe € 0

Celková suma, ktorú zaplatíte predávajúcemu pri platbe € 20.00

DPH v mieste dovozu (19 %)2 € 3.80

Poplatok za výdavky3 € 6.00 

Poplatky, ktoré zaplatíte pri doručení € 9.80
1 Vrátane prepravného 2 % DPH podľa sadzby vašej krajiny EÚ3Podľa Nemecka. Poplatok sa môže líšiť v závislosti od krajiny


	Slide Number 1
	Slide Number 2

