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ÚVOD 

 

Tento stručný e-book slouží jako návod a soubor odpovědí na 
nejčastější otázky, které si může e-shopař a jeho účetní klást k novele 
zákona o DPH k 1. 7. 2021. 

Předmětem následujícího textu je unijní režim One Stop Shop (OSS). 
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