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Wish a daně:  
nezbytné pokyny 
pro obchodníky
Daně mohou být komplikované. Wish je tu, 
aby vám pomohla.¹

Porozumění tržišti Wish a vašim daňovým 
povinnostem
Obchodníci Wish mohou prodávat zboží zákazníkům po celém světě pomocí 
jediného účtu. Když prodáváte na Wish, mohou se na vás vztahovat různé 
regionální daňové požadavky a povinnosti. Můžete být také vyzváni, abyste 
poskytli informace, jako je daňové registrační číslo, které některé jurisdikce ze 
zákona vyžadují.

Společnost Wish vyvinula systémy, které vám pomohou usnadnit práci s daněmi. 
Jsou to však obchodníci, kteří obvykle odpovídají za určení povinností 
souvisejících s vyplněním daňového přiznání, dodržením povinností souvisejících  
s daní z prodeje a DPH a podáním přesného daňového přiznání.  
Další informace získáte od daňového poradce a/nebo finančního úřadu.

Jak Wish vypočítává daně
Wish využívá při stanovování standardních daňových sazeb služby uznávaných 
třetích stran. Náš automatizovaný systém přesně vypočítá daňové sazby během 
placení.

Wish jako tržní zprostředkovatel  
Pokud prodáváte zboží zákazníkovi v jurisdikci, která přijala pravidla tržního 
zprostředkovatele, společnost Wish jako provozovatel online tržiště ve většině 
případů automaticky naúčtuje, vybere a odvede daň z prodeje, DPH nebo podobné 
daně. V takovém případě obecně nemusíte vybírat a odvádět daň z prodeje.* 
Jurisdikce tržního zprostředkovatele najdete na panelu .Daňová nastavení

Přečtěte si další informace o definicích a výpočtech daní

Daně, se kterými se můžete na Wish setkat
DPH (daň z přidané hodnoty)

GST (daň ze zboží a služeb)

Daň z prodeje nebo importní daň

Jedná se o některé z nejčastějších typů daní, které se v některých oblastech 
vybírají z cen produktů placených spotřebiteli. V závislosti na vaší obchodní 
činnosti můžete být povinni platit další typy daní.

Přečtěte si přehled požadavků na DPH v Evropské unii

Přečtěte si další informace o definicích a výpočtech daní

*Existují výjimky. Přečtěte si všechny příslušné informace na stránce  Wish.Daňové zásady pro obchodníky

https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360020810773-Tax-Definitions-and-Calculations-FAQ
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/4402351430043-EU-VAT-2021-Overview
http://Read more about tax definitions and calculations
https://merchant.wish.com/tax/policy


Daňová nastavení Wish
Víme, že daně mohou být složité. Proto Wish poskytuje funkci Daňová 
nastavení, aby obchodníkům usnadnila správu daní.  

Do daňových nastavení Wish můžete uvést, v jakých jurisdikcích má Wish 
vybírat daně. Wish následně naúčtuje a vybere daň z prodeje, DPH nebo jiné 
podobné daně pro dané jurisdikce a pošle je vám, abyste je mohli odvést 
místním finančním úřadům.

Vaše povinnosti obchodníka související s DPH nebo podobnými daněmi 
závisí na vaší obchodní činnosti. Jedním z faktorů, který je třeba zohlednit,  
je váš dodavatelský řetězec, zejména země/oblast původu zásilky a/nebo zda 
sídlíte v zemi/oblasti, ze/do které zasíláte.

Přestože země uvedené v rámečku vpravo jsou země, kde je Wish tržním 
zprostředkovatelem, je důležité, abyste se seznámili s daňovými povinnostmi 
v těchto jurisdikcích podle vaší obchodní činnosti. Každá situace je 
jedinečná.  

O daňových zprávách
Pokud používáte daňová nastavení Wish, můžete použít funkci Daňové 
zprávy, která shrnuje daně odvedené vámi a společností Wish. Daňové 
zprávy si můžete stáhnout v řídicím panelu obchodníka v části 

. Můžete je filtrovat podle dat nebo země zákazníka a pak je 
vyexportovat, abyste si je mohli snadno prohlédnout.

Daňová 
nastavení

Přečtěte se více o stažení daňových zpráv Wish

Zobrazení daňových informací u objednávek Wish
Podrobnosti o objednávce mohou obchodníci zobrazit na stránce 

 v řídicím panelu obchodníka. Kliknutím na číslo 
objednávky se otevře stránka s podrobnostmi. V poli „Daňová povinnost“ 
uvidíte, zda daně z objednávky odvedla společnost Wish nebo zda je musíte 
odvést vy. U transakcí, kde musí daně odvést obchodník, si můžete zobrazit 
výši daně na stránce s podrobnostmi o platbě v části  nebo 
vygenerovat zprávu o daních na stránce .

Objednávky > Historie

Historie plateb
Daňová nastavení

¹ Upozorňujeme, že pokyny, obsah a informace, stejně jako daňový systém / technologie nabízené společností Wish a obsažené v tomto 
dokumentu, slouží pouze k informačním účelům, jsou obecné povahy a nemají sloužit jako právní názor nebo právní rada v souvislosti s 
jakýmkoli konkrétním problémem nebo skutkovou okolností, ani se o ně nelze opírat jako o právní názor nebo radu nebo je takto vykládat. 
Informace v tomto dokumentu nemusí být nejaktuálnější právní nebo jiné informace. Pokud mají obchodníci dotazy ohledně těchto 
povinností, doporučujeme jim, aby vyhledali nezávislého právního/daňového poradce u externího poradce. Čtenář tohoto dokumentu 
nesmí jednat nebo se zdržet jednání na základě informací v tomto dokumentu, aniž by nejprve vyhledal právní poradenství poradce v 
příslušné jurisdikci.
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Daňová nastavení dostupná pro:
EU* USA Kanada Mexiko Velká Británie

*Mezi země Evropské unie patří Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká 
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, 
Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko

Přečtěte si další informace o aktivaci daňových nastavení

Další informace o výběru nepřímých daní  

https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360023802034-Export-Tax-Report-Feature
https://merchant.wish.com/welcome-invite-only?next=%2Ftransactions%2Fhistory
https://merchant.wish.com/welcome-invite-only?next=%2Fpayment-history
https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchant.wish.com/tax/settings
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360020542793-How-to-activate-and-edit-Tax-Settings-in-Merchant-Dashboard-
https://merchantfaq.wish.com/hc/en-us/articles/360034786253-European-Countries-Indirect-Tax-Collection

