KALENDÁR PODNIKATEĽA
DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. JANUÁRA 2018 DO 31. MARCA 2018
Termín zákonnej povinnosti
25. január 2018

Charakteristika zákonnej povinnosti
Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny
štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím

Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny
mesiac
Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a
písomné predloženie údajov k odvodu na daňový úrad
Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa
podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok
Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so
zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

Podanie kontrolného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa so
zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok

Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa
podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

do 5 dní po dni
výplaty
31. januára 2018

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za
zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z
príjmov zo závislej činnosti
Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14
zákona o dani z príjmov
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13
zákona o dani z príjmov
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
vo výške 1/12 dane
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15
zákona o dani z príjmov

do 15 dní po
uplynutí mes.

Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane
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KALENDÁR PODNIKATEĽA
DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. JANUÁRA 2018 DO 31. MARCA 2018
Termín zákonnej povinnosti
31. januára 2018

Charakteristika zákonnej povinnosti
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo
výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná
daň presiahne 8 300 eur
Oznámenie "držiteľa" príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti
Oznámenie "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia
nepeňažného plnenia poskytovateľovi
Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017
a zaplatenie tejto dane a splnenie oznamovacej povinnosti podľa § 8
ods. 6 zákona č. 361/2014 Z. z.
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo
výške 1/12
Oznámenie "držiteľa" príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok
2017 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmov
Oznámenie "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia
nepeňažného plnenia poskytovateľovi
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13
zákona o dani z príjmov
Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z
podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods.
2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
Oznámenie platiteľa dane o písomnej dohode podľa § 43 ods. 14
zákona o dani z príjmov

do 15 dní po
uplynutí mes.

Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane
Platba odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia za
mesiac december 2017
Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k
zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom
odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
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KALENDÁR PODNIKATEĽA
DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. JANUÁRA 2018 DO 31. MARCA 2018
Termín zákonnej povinnosti
31. januára 2018

Charakteristika zákonnej povinnosti
Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej
dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej
dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti

do 5 dní po dni
výplaty

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za
zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu

12. február 2018

Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných
príjmoch zamestnanca za rok 2017, ak zamestnanec oň požiadal do
5.2.2018 na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň u iného
zamestnávateľa

15. február 2018

Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných
odvodov z podnikania v regulovaných odvetviach
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa §

Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11

26. február 2018

Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa
podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny
mesiac
Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so
zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac

28. február 2018

Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo
výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná
daň presiahne 8 300 eur
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo
výške 1/12

do 15 dní po
uplynutí mes

Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane
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KALENDÁR PODNIKATEĽA
DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. JANUÁRA 2018 DO 31. MARCA 2018
Termín zákonnej povinnosti
28. február 2018

Charakteristika zákonnej povinnosti
Podanie písomného oznámenia o povinnosti platiť osobitný odvod z
podnikania v regulovaných odvetviach na daňový úrad podľa § 3 ods.
2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej
dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti

Podanie písomného oznámenia na daňový úrad o povinnosti platiť
osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ak dôjde k
zmene sumy základu odvodu podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom
odvode z podnikania v regulovaných odvetviach
do 5 dní po dni
výplaty

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za
zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu

Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z
príjmov zo závislej činnosti

Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby
vo výške 1/12 dane
do 15 dní po
uplynutí mes

do 5 dní po dni
výplaty

Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za
zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu

12. marec 2018

Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných
príjmoch zamestnanca za rok 2017 na účely podania daňového
priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2017

15. marec 2018

Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11

Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa §

Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania osobitných
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KALENDÁR PODNIKATEĽA
DÔLEŽITÉ DÁTUMY OD 1. JANUÁRA 2018 DO 31. MARCA 2018
Termín zákonnej povinnosti
26. marec 2018

Charakteristika zákonnej povinnosti
Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa
podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so
zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny
mesiac

30. marec 2018

Podanie dodatočného hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo
závislej činnosti a o daňovom bonuse, ak zamestnávateľ zistil po
lehote na podanie hlásenia, že je nesprávne alebo neúplné alebo jeho
oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu

do 5 dní po dni
výplaty

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za
zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5
dní po dni výplaty

30. marec 2018

Podanie opravného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak zamestnávateľ zistil, že
podaný prehľad neobsahuje správne údaje za príslušné obdobie.

do 15 dní po
uplynutí mes

do 5 dní po dni
výplaty

Oznámenie platiteľa dane, ktorým je poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti, ktorý nemá pridelené číslo účtu správcu dane

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za
zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu
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