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15 | 1 Ut | Tu
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	december	2018 
• transfer of the income tax withheld for December 2018 
and its	announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	
december	2018	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by 
the income	payer	for	December	2018	and	its	announcement	
to the Tax Authorities

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

21 | 1 Po | Mo
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	12	
predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

25 | 1 Pi | Fr
•	podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	
december	2018	a 4.	štvrťrok	2018 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	December	2018	
and 4th calendar quarter 2018

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	december	2018	a 4.	štvrťrok	
2018	pre	platiteľov	DPH,	ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	
dodanie	tovaru	a dodanie	služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	December	2018	and	4th	calendar	
quarter	2018	for	the	VAT	payers	performing	intra-community	
supplies	of	goods	and	services	within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	december	2018 
a 4.	štvrťrok	2018	pre	platiteľov	DPH 

Január | January Daňový kalendár | Tax calendar

•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	December	2018 
and the	4th	calendar	quarter	2018	for	VAT	payers

•	oznámenie	informácií	požadovaných	zákonom	o osobitnom	
odvode	vybraných	finančných	inštitúcií	a splatnosť	bankového	
odvodu	za	1.	štvrťrok	2019 
• announcement of the information as required by the act on 
specific levy for selected financial institutions and due date for 
the payment of bank levy for the 1st calendar quarter 2019

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
•	excise	duty	on	alcohol	-	deadline	for	the	electronic	
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)

31 | 1 Št | Th
•	podanie	daňového	priznania	(alebo	čiastkového	priznania)	
k dani	z nehnuteľností 
• filing of the tax return (or partial tax return) for the real estate tax

•	podanie	daňového	priznania	a splatnosť	dane	z motorových	
vozidiel	/splatnosť	mesačného	preddavku	na	daň	z motorových	
vozidiel	 
• filing of the tax return and tax due date for the motor vehicle 
tax /due date for the monthly advance payment of the motor 
vehicle tax

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	december	2018 

•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for December 2018

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	mesiac	
január 2019 
• due date for the monthly advance payment of the personal 
and corporate income tax for January 2019

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	31.	októbra	2018	a lehota	na	podanie	priznania	
nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date for 
the financial year ending on 31 October 2018 unless the filing 
deadline	is	extended***

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	január	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for January 2019

•	podanie	oznámenia	daňovému	úradu	o nepeňažnom	plnení	
poskytnutom	poskytovateľovi	zdravotnej	starostlivosti,	jeho	
zamestnancovi	alebo	zdravotníckemu	pracovníkovi	za	rok	2018	 
•	submitting	of	announcement	about	non-monetary	
consideration	provided	to	a health	care	provider,	his	employee	
or to medical staff for year 2018



www.danovky.sk

5 | 2 Ut | Tu
•	lehota	na	požiadanie	o vystavenie	potvrdenia	o zdaniteľných	
príjmoch	zo	závislej	činnosti	za	predchádzajúci	rok	(platí	pre	
zamestnanca	žiadajúceho	o vykonanie	ročného	zúčtovania	
iného	zamestnávateľa) 
• deadline for request for the issuance of the certificate on 
the taxable income from dependent activities for the previous 
year (applies to the employee who asks another employer for 
the annual	settlement)

12 | 2 Ut | Tu
•	doručenie	potvrdenia	o zdaniteľných	príjmoch	zo	
závislej	činnosti	za	predchádzajúci	rok	zamestnávateľom	
zamestnancovi,	ktorý	žiada	o vykonanie	ročného	zúčtovania	
iného	zamestnávateľa	(ak	zamestnanec	požiada	o vystavenie	
tohto	potvrdenia	do	5.	februára) 
• delivery of the certificate on the taxable income from 
dependent activities for the previous year by an employer 
to the employee who asks another employer for the annual 
settlement (if the employee asked for such certificate by 
5th February)

15 | 2 Pi | Fr
• odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	január	2019 
• transfer of the income tax withheld for January 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	január	
2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the income 
payer	for	January	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	
Authorities

•	lehota	na	podanie	žiadosti	o vykonanie	ročného	zúčtovania	
príjmov	zo	závislej	činnosti	za	predchádzajúci	rok	a predloženie	
príslušných	dokladov	zamestnancom 
• deadline for the request for performing the annual settlement 
of	income	from	dependent	activities	for	the previous	calendar	
year	and	filing	of	the	relevant	documents	by	the employee

Február | February  Daňový kalendár | Tax calendar

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

20 | 2 St | We
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

25 | 2 Po | Mo
• podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	január	
2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	January	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	január	2019	pre	platiteľov	DPH,	
ktorí	uskutočňujú	intra–komunitárne	dodanie	tovaru	a dodanie	
služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	January	2019	for	the	VAT	payers	
performing intra–community supplies of goods and services 
within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	január	2019	–	mesační	
platitelia 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	January	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)

28 | 2 Št | Th
•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	mesiac	
február 2019 
• due date for the monthly advance payment of the personal 
and corporate income tax for February 2019

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	daň	z motorových	
vozidiel	 
• due date for the monthly advance payment of the motor 
vehicle tax

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	30.	novembra	2018	a lehota	na	podanie	
priznania	nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax  return and tax due date for 
the financial year ending on 30 November 2018 unless the filing 
deadline	is	extended***

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	január	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for January 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	február	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for February 2019



www.danovky.sk

12 | 3 Ut | Tu
•	doručenie	potvrdenia	o zdaniteľných	príjmoch	zo	závislej	
činnosti	zamestnancovi	zamestnávateľom	za	predchádzajúci	
rok	(ak	zamestnávateľ	nerobí	ročné	zúčtovanie) 
• delivery of the certificate on the taxable income from 
dependent activities for the previous year to an employee 
by his employer (if the employer does not prepare an annual 
settlement for the employee)

15 | 3 Pi | Fr
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	február	2019 
• transfer of the income tax withheld for February 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	
február	2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the income 
payer	for	February	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	
Authorities 

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

Marec | March Daňový kalendár | Tax calendar

20 | 3 St | We
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	
for a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

25 | 3 Po | Mo
•	podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	
február	2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	February	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	február	2019	pre	platiteľov	
DPH,	ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	dodanie	tovaru	
a dodanie	služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	February	2019	for	the	VAT	payers	
performing	intra-community	supplies	of	goods	and	services	
within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	február	2019	–	mesační	
platitelia 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	February	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)



1 | 4 Po | Mo
•	podanie	daňového	priznania	k DPFO	a DPPO	za	rok	2018	a splatnosť	
dane	z príjmov	za	rok	2018,	ak	lehota	na	podanie	priznania	nebola	
predĺžená*** 
• /filing of the personal and corporate income tax returns for 2018 and 
tax	due	date	for	2018,	unless	the	filing	deadline	is	extended***

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	mesiac	marec	
2019 
• due date for the monthly advance payment of the personal 
and corporate	income	tax	for	March	2019

•	splatnosť	štvrťročného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	1.	štvrťrok	2019 
• due date for the quartely advance payment for the personal and 
corporate income tax for the 1st calendar quarter 2019

•	ročné	zúčtovanie	príjmov	zo	závislej	činnosti	a výpočet	dane	z príjmov	
pre	zamestnancov	za	rok	2018 
• annual settlement of the income from dependent activities 
and calculation	of	the	income	tax	for	employees	for	the	2018	period

•	splatnosť	mesačného	a štvrťročného	preddavku	na	daň	z motorových	
vozidiel	 
• due date for the monthly and quarterly advance payment of the motor 
vehicle tax 

•	poukázanie	2%	dane	z príjmov	daňovníkom	určenému	príjemcovi	
podľa	uvedenia	v DP	–	platí	pre	PO	(ak	do	lehoty	na	podanie	DP	poskytla	
finančný	dar	na	stanovené	verejnoprospešné	účely	minimálne	vo	výške	
0,5%	zo	zaplatenej	dane,	inak	len	1%)	a FO	bez	ročného	zúčtovania 
•	remittance	of	2%	of	the	income	tax	to	the	specified	recipient	as	stated	
in the income tax return – applicable for legal entities (provided that 
a financial	gift	for	specific	welfare	purposes	at	the	minimum	amount	
of	0,5%	from	the	tax	paid	was	remitted,	otherwise	only	1%	may	be	
remitted) and individuals without annual settlement

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	na	daň	
z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	a o daňovom	
bonuse	za	február	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	bonus	and	tax	
bonus for February 2019

•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o zrazení	a odvedení	dane	
z nepeňažných	plnení	poskytnutých	poskytovateľovi	zdravotnej	
starostlivosti,	jeho	zamestnancovi	alebo	zdravotníckemu	pracovníkovi	za	
rok 2018 
•	transfer	of	the	income	tax	withheld	from	the	non-monetary	
considerations	provided	to	a health	care	provider,	his	employee	or	to	
medical	staff	for	year	2018	and	its	announcement	to	the	Tax	Authorities

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	z regulovaných	odvetví	
za	marec	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated industries for 
March 2019

15 | 4 Po | Mo
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	z príjmu	
vyberanej	zrážkou	za	marec	2019 
• transfer of the income tax withheld for March 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	marec	2019	
a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 

Apríl | April Daňový kalendár | Tax calendar

• transfer of the security tax withheld/secured by the income payer for 
March	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	Authorities

•	vystavenie	potvrdenia	o zaplatení	dane	na	účely	poukázania	podielu	
zaplatenej	dane	(na	žiadosť	zamestnanca) 
• issuance of the confirmation on tax paid for the purpose of 
allocacation	of	a part	of	tax	paid	(upon	request	of	the	employee)

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	(intrastat	
hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
•	submitting	of	report	for	the	arrival/dispatch	of	goods	within	the	EU	
(intrastat report) for the previous month to the customs authorities

23 | 4 Ut | Tu
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	dosiahla	
predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	12	predchádzajúcich	
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	achieved	
in	the previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	a maximum	of	
12 preceding	consecutive	months

25 | 4 Št | Th
•	podanie	daňoveho	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	marec	2019	
a 1. štvrťrok	2019 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	March	2019	and	1st	
calendar quarter 2019

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	marec	2019	a 1.	štvrťrok	2019	pre	
platiteľov	DPH,	ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	dodanie	tovaru	
a dodanie	služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	March	2019	and	1st	calendar	quarter	
2019	for	the	VAT	payers	performing	intra-community	supplies	of	goods	
and	services	within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	marec	2019	a 1.	štvrťrok	2019	pre	
platiteľov	DPH 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	March	2019	and	the	1st	
calendar	quarter	2019	for	VAT	payers

•	oznámenie	informácií	požadovaných	zákonom	o osobitnom	odvode	
vybraných	finančných	inštitúcií	a splatnosť	bankového	odvodu	za	2.	
štvrťrok	2019 
• announcement of the information as required by the act on specific 
levy for selected financial institutions and due date for the payment of 
bank levy for the 2nd calendar quarter 2019

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	spotrebnej	
dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	minerálneho	oleja;	
elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date for the excise 
duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	mineral	oil;	electricity,	
coal and natural gas for the previous calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	údajov	
z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	pre	osobu	
oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	v daňovom	voľnom	
obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic announcement 
of	data	from	the	consumer	packaging	records	(applicable	for	a person	
authorized	to	distribute	consumer	packaging	in	the	tax	free	circulation)

30 | 4 Ut | Tu
•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	mesiac	apríl	
2019 
• due date for the monthly advance payment for the personal and 
corporate income tax for April 2019

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	daň	z motorových	vozidiel 
• due date for the monthly advance payment of the motor vehicle tax

•	doplatenie	rozdielu	medzi	nižšími	zaplatenými	preddavkami	na	DPPO	
za	1.	štvrťrok	2019	a preddavkami,	ktoré	mali	byť	zaplatené	podľa	
poslednej	známej	daňovej	povinnosti	za	rok	2018 
• payment of the difference resulting from the lower corporate income 
tax advance payments paid in the 1st calendar quarter 2019 and those 
that	should	be	paid	on	a basis	of	the	last	known	corporate	income	tax	
liability for 2018

•	predloženie	vyhlásenia	o poukázaní	2%	dane	(prípadne	3%	v prípade	
splnenia	zákonom	stanovených	podmienok)	daňovníkom	určenému	
príjemcovi	správcovi	dane	–	platí	pre	FO	s vykonaným	ročným	
zúčtovaním 
•	Filing	of	declaration	on	2%	of	the	income	tax	(or	3%	if	specific	
requirements stipulated by law are met) to the specified recipient 
with	the	Tax	Authorities	–	applicable	for	individuals	for	whom	annual	
settlement of tax was performed

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	rok	
skončil	dňa	31.	januára	2019	a lehota	na	podanie	priznania	nebola	
predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date for the 
financial year ending on 31 January 2019 unless the filing deadline is 
extended***

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	na	daň	
z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	a o daňovom	
bonuse	za	marec	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	bonus	and	tax	
bonus for March 2019

•	 lehota	na	podanie	hlásenia	o vyúčtovaní	dane	a o úhrne	príjmov	zo	
závislej	činnosti,	o zrazených	preddavkoch	na	daň,	o zamestnaneckej	
prémii	a o daňovom	bonuse	za	uplynulé	zdaňovacie	obdobie 
•	deadline	for	submitting	a report	on	the	tax	settlement,	total	income	
from	dependent	activities,	withheld	tax	advance	payments,	employee	
bonus and tax bonus for the previous taxable period

•	 lehota	na	doručenie	dokladu	o vykonanom	ročnom	zúčtovaní	
zamestnancovi 
• deadline for delivery of the certificate on the performed annual 
settlement to an employee

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	z regulovaných	odvetví	
za	apríl	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated industries for 
April 2019

•	podanie	priznania	k dani	z poistenia	a splatnosť	dane	za 
1.štvrťrok	2019 
• filing of the insurance tax return and tax due for  first calendar 
quarter 2019



www.danovky.sk

15 | 5 St | We
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	apríl	2019 
• transfer of the income tax withheld for April 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	apríl	
2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the 
income	payer	for	April	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	
Authorities

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

20 | 5 Po | Mo
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

27 | 5 Po | Mo
•	podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	apríl	
2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	April	2019	–	
monthly	VAT	payers

Máj | May Daňový kalendár | Tax calendar

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	apríl	2019	pre	platiteľov	DPH,	
ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	dodanie	tovaru	a dodanie	
služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	April	2019	for	the	VAT	payers	
performing	intra-community	supplies	of	goods	and	services	
within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	apríl	2019	–	mesační	platitelia 
•	/filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	April	2019	–	monthly	
VAT	payers

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records  
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)

31 | 5 Pi | Fr
•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	mesiac	
máj 2019 
• due date for the monthly advance payment for the personal 
and corporate income tax for May 2019

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	daň	z motorových	
vozidiel	 
• due date for the monthly advance payment of the motor 
vehicle tax

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	apríl	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for April 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	máj	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for May 2019

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	28.	februára	2019	a lehota	na	podanie	priznania	
nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date for 
the financial year ending on 28 February 2019 unless the filing 
deadline	is	extended***
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17 | 6 Po | Mo
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	máj	2019 
• transfer of the income tax withheld for May 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	máj	
2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the 
income	payer	for	May	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	
Authorities

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

20 | 6 Št | Th
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 

Jún | June Daňový kalendár | Tax calendar

•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of 12	preceding	consecutive	months

25 | 6 Ut | Tu
•	podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	máj	
2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	May	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	máj	2019	pre	platiteľov	DPH,	
ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	dodanie	tovaru	a dodanie	
služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	May	2019	for	the	VAT	payers	
performing	intra-community	supplies	of	goods	and	services	
within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	máj	2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	May	2019	–	monthly	
VAT	payers

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	mesiac 

• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)



1 | 7 Po | Mo
•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	jún	2019 
• due date for the monthly advance payment of the personal 
and corporate income tax for June 2019

•	splatnosť	štvrťročného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	
2. štvrťrok	2019 
• due date for the quartely advance payment for the personal 
and corporate income tax for the 2nd calendar quarter 2019

•	splatnosť	mesačného	a štvrťročného	preddavku	na	daň	
z motorových	vozidiel 
• due date for the monthly and quarterly advance payment of 
the motor vehicle tax

•	podanie	priznania	k DPFO	a DPPO		a splatnosť	dane	z príjmov	
pre	daňové	subjekty	so	zdaňovacím	obdobím	kalendárny	rok 
a s predĺženou	lehotou	na	podanie	daňového	priznania 
o 3	mesiace***	 
• filing of the personal and corporate income tax returns for 
taxpayers having the taxable period calendar year and tax due 
date for these taxpayers if the filing deadline was extended by 
3	months***

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	31.	marca	2019	a lehota	na	podanie	priznania	
nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date for 
the financial year ending on 31 March 2019 unless the filing 
deadline	is	extended***

•	termín	na	podanie	žiadosti	zahraničných	osôb	z tretieho	štátu	
o vrátenie	DPH	za	rok	2018,	ak	suma	dane,	ktorej	vrátenie	sa	
žiada,	je	najmenej	50	Eur 
•	deadline	for	filing	the	application	for	a VAT	refund	for	2018	by	
foreign	entities	from	a third	country,	if	the	amount	of	VAT	to	be	
refunded	amounts	to	at	least	EUR	50

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	máj	2019	 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for May 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	jún	2019	 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for June 2019

15 | 7 Po | Mo
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	jún	2019 
• transfer of the income tax withheld for June 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	jún	
2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 

Júl | July Daňový kalendár | Tax calendar

• transfer of the security tax withheld/secured by the 
income	payer	for	June	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	
Authorities

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

22 | 7 Po | Mo
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

25 | 7 Št | Th
•	podanie	daňoveho	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	jún	
2019	a 2.	štvrťrok	2019 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	June	2019	
and 2nd	calendar	quarter	2019

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	jún	2019	a 2.	štvrťrok	2019	
pre platiteľov	DPH,	ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	
dodanie	tovaru	a dodanie	služieb	v rámci	EÚ* 
•filing	of	the	EU	Sales	List	for	June	2019	and	2nd	calendar	
quarter	2019	for	the	VAT	payers	performing	intra-community	
supplies	of	goods	and	services	within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	jún	2019	a 2.	štvrťrok	2019	pre	
platiteľov	DPH 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	June	2019	and	the	2nd	
calendar	quarter	2019	for	VAT	payers

•	oznámenie	informácií	požadovaných	zákonom	o osobitnom	
odvode	vybraných	finančných	inštitúcií	a splatnosť	bankového	
odvodu	za	3.	štvrťrok	2019 
• announcement of the information as required by the act on 
specific levy for selected financial institutions and due date 
for the payment of bank levy for the 3rd calendar quarter 
2019

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 

• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)

31 | 7 St | We
•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	30.	apríla	2019	a lehota	na	podanie	priznania	
nebola	predĺžená***/ 
• filing of the corporate income tax return and tax due date 
for the financial year ending on 30 April 2019 unless the filing 
deadline	is	extended***

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	júl	2019 
• due date for the monthly advance payment for the personal 
and corporate income tax for July 2019

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	daň	z motorových	
vozidiel 
• due date for the monthly advance payment of the motor 
vehicle tax

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	jún	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for June 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	júl	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for July 2019

•	podanie	priznania	k dani	z poistenia	a splatnosť	dane	
za 2. štvrťrok	2019 
• filing of the insurance tax return and tax due for the second 
calendar quarter 2019



www.danovky.sk

15 | 8 Št | Th
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	júl	2019 
• transfer of the income tax withheld for July 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	júl	
2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the 
income	payer	for	July	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	
Authorities 

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

20 | 8 Ut | Tu
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 

August | August Daňový kalendár | Tax calendar

•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49	790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

26 | 8 Po | Mo
•	podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	júl	
2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	July	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	júl	2019	pre	platiteľov	DPH,	
ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	dodanie	tovaru	a dodanie	
služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	July	2019	for	the	VAT	payers	
performing	intra-community	supplies	of	goods	and	services	
within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	júl	2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	July	2019	–	monthly	
VAT	payers

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	mesiac 

• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	potrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)



www.danovky.sk

2 | 9 Po | Mo
•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	august	
2019 
• due date for the monthly advance payment for the personal 
and corporate income tax for August 2019

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	daň	z motorových	vozidiel 
• due date for the monthly advance payment of the motor 
vehicle tax

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	31.	mája	2019	a lehota	na	podanie	priznania	
nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date 
for the financial year ending on 31 May 2019 unless the filing 
deadline	is	extended***

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	júl	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for July 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	august	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for August 2019

16 | 9 Po | Mo
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	august	2019 
• transfer of the income tax withheld for August 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	august	
2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the income payer 
for	August	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	Authorities

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

20 | 9 Pi | Fr
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 

September | September Daňový kalendár | Tax calendar

•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

25 | 9 St | We
•	podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	august	
2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	August	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	august	2019	pre	platiteľov	
DPH,	ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	dodanie	tovaru	
a dodanie	služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	August	2019	for	the	VAT	payers	
performing	intra-community	supplies	of	goods	and	services	
within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	august	2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	August	2019	–	monthly	
VAT	payers

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)

30 | 9 Po | Mo
•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	
september 2019 
• due date for the monthly advance payment of the personal 
and corporate income tax for September 2019

•	splatnosť	štvrťročného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	
3. štvrťrok	2019 
• due date for the quartely advance payment for the personal 
and corporate income tax for the 3rd calendar quarter 2019

•	splatnosť	mesačného	a štvrťročného	preddavku	na	daň	
z motorových	vozidiel 

• due date for the monthly and quarterly advance payment of 
the motor vehicle tax

•	podanie	daňového	priznania	a splatnosť	dane	z príjmov	
pre	daňové	subjekty	so	zdaňovacím	obdobím	kalendárny	rok	
a s predĺženou	lehotou	na	podanie	daňového	priznania	o 6	
mesiacov*** 
• filing of the personal and corporate income tax returns for 
taxpayers having the taxable period calendar year and tax due 
date for these taxpayers if the filing deadline was extended by 
6	months***

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	30.	júna	2019	a lehota	na	podanie	priznania	
nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date 
for the financial year ending on 30 June 2019 unless the filing 
deadline	is	extended***

•	lehota	na	podanie	žiadosti	zahraničných	osôb	z iného	
členského	štátu	EÚ	o vrátenie	DPH	za	rok	2018,	ak	suma	dane,	
ktorej	vrátenie	sa	žiada,	je	najmenej	50	Eur** 
•	deadline	for	filing	the	application	for	a VAT	refund	for	2018	by	
foreign	entities	from	other	EU	member	state,	if	the	amount	of	
VAT	to	be	refunded	amounts	to	at	least	EUR	50**

•	termín	na	podanie	žiadosti	o vrátenie	DPH	z iného	členského	
štátu	EÚ	za	rok	2018	–	registrovaní	platitelia	DPH 
•	deadline	for	filing	the	application	for	a VAT	refund	from	other	
EU	member	state	for	2018	–	registered	VAT	payer

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	august	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for August 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	september	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for September 2019



www.danovky.sk

15 | 10 Ut | Tu
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	september	2019 
• transfer of the income tax withheld for September 2019 and 
its	announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	
september	2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	
úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the income 
payer	and	its	announcement	to	the	Tax	Authorities	for	
September 2019

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

21 | 10 Po | Mo
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

25 | 10 Pi | Fr
•	podanie	daňoveho	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	
september	2019	a 3.	štvrťrok	2019 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	September	2019	
and 3rd calendar quarter 2019

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	september	2019	a 3.	štvrťrok	
2019	pre	platiteľov	DPH,	ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	
dodanie	tovaru	a dodanie	služieb	v rámci	EÚ* 

Október | October Daňový kalendár | Tax calendar

•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	September	2019	and	3rd	
calendar	quarter	2019	for	the	VAT	payers	performing	intra-
community	supplies	of	goods	and	services	within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	september	2019	a 3.	štvrťrok	
2019	pre	platiteľov	DPH 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	September	2019	and	
the	3rd	calendar	quarter	2019	for	VAT	payers

•	oznámenie	informácií	požadovaných	zákonom	o osobitnom	
odvode	vybraných	finančných	inštitúcií	a splatnosť	bankového	
odvodu	za	4.	štvrťrok	2019 
• announcement of the information as required by the act on 
specific levy for selected financial institutions and due date for 
the payment of bank levy for the 4th calendar quarter 2019

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)

31 | 10 Št | Th
•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	október	
2019 
• due date for the monthly advance payment of the personal 
and corporate income tax for October 2019

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	daň	z motorových	
vozidiel	 
• due date for the monthly advance payment of the motor 
vehicle tax

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	31.	júla	2019	a lehota	na	podanie	priznania	
nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date 
for the financial year ending on 31 July 2019 unless the filing 
deadline	is	extended***

•	posledný	termín	na	podanie	žiadosti	o registráciu	DPH	
skupiny	na	DÚ,	ak	má	byť	skupina	zaregistrovaná	od	1.	januára	
nasledujúceho roka 
• latest deadline for filing the application for registration of 
a VAT	group	with	the	Tax	Authorities,	if	the	VAT	group	should	
be registered as of 1 January of the following year

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	september	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for September 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	október	2019 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for October 2019

•	podanie	priznania	k dani	z poistenia	a splatnosť	dane	za	
3. štvrťrok	2019 
• filing of the insurance tax return and tax due for the third 
calendar quarter 2019



www.danovky.sk

15 | 11 Pi | Fr
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	október	2019 
• transfer of the income tax withheld for October 2019 and its 
announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	
október	2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the income 
payer	for	October	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	
Authorities 

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 
• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

20 | 11 St | We
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

November | November Daňový kalendár | Tax calendar

25 | 11 Po | Mo
•	podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	
október	2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	October	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	október	2019	pre	platiteľov	
DPH,	ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	dodanie	tovaru	
a dodanie	služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	October	2019	for	the	VAT	payers	
performing	intra-community	supplies	of	goods	and	services	
within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	október	2019	–	mesační	
platitelia 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	October	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 
• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)



www.danovky.sk

2 | 12 Po | Mo
•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	
november 2019 
• due date for the monthly advance payment for the personal 
and corporate income tax for November 2019

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	daň	z motorových	
vozidiel 
• due date for the monthly advance payment of the motor 
vehicle tax

•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	31.	augusta	2019	a lehota	na	podanie	priznania	
nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date for 
the financial year ending on 31 August 2019 unless the filing 
deadline	is	extended***

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	október	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for October 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	november	2019* 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for November 2019

16 | 12 Po | Mo
•	odvod	a oznámenie	daňovému	úradu	o odvedení	dane	
z príjmu	vyberanej	zrážkou	za	november	2019 
• transfer of the income tax withheld for November 2019 and 
its	announcement	to	the	Tax	Authorities

•	odvod	súm	na	zabezpečenie	dane	platiteľom	príjmu	za	
november	2019	a oznámenie	tejto	skutočnosti	daňovému	úradu 
• transfer of the security tax withheld/secured by the income 
payer	for	November	2019	and	its	announcement	to	the	Tax	
Authorities

•	podanie	hlásenia	o prijatí/odoslaní	tovaru	v rámci	EÚ	
(intrastat	hlásenie)	za	predchádzajúci	mesiac	colnému	úradu 

December | December Daňový kalendár | Tax calendar

• submitting of report for the arrival/dispatch of goods within 
the	EU	(intrastat	report)	for	the	previous	month	to	the	customs	
authorities

20 | 12 Pi | Fr
•	registračná	povinnosť	na	DPH	pre	zdaniteľnú	osobu,	ktorá	
dosiahla	predchádzajúci	mesiac	obrat	49	790	Eur	za	najviac	
12	predchádzajúcich	po	sebe	nasledujúcich	kalendárnych	
mesiacov 
•	obligation	to	register	for	VAT	for	a taxable	person	who	
achieved	in	the	previous	month	a turnover	of	EUR	49,790	for	
a maximum	of	12	preceding	consecutive	months

27 | 12 Pi | Fr
•	podanie	daňového	priznania	k DPH	a splatnosť	DPH	za	
november	2019	–	mesační	platitelia 
•	filing	of	the	VAT	return	and	VAT	due	date	for	November	2019	
–	monthly	VAT	payers

•	podanie	súhrnného	výkazu	za	november	2019	pre	platiteľov	
DPH,	ktorí	uskutočňujú	intra-komunitárne	dodanie	tovaru	
a dodanie	služieb	v rámci	EÚ* 
•	filing	of	the	EU	Sales	List	for	November	2019	for	the	VAT	
payers	performing	intra-community	supplies	of	goods	and	
services	within	the	EU*

•	podanie	kontrolného	výkazu	za	november	2019	–	mesační	
platitelia 
•	filing	of	the	VAT	Ledger	Statement	for	November	2019	–	
monthly	VAT	payers

•	podanie	daňového	priznania	colnému	úradu	a splatnosť	
spotrebnej	dane	z alkoholických	nápojov;	tabakových	výrobkov;	
minerálneho	oleja;	elektriny,	uhlia	a plynu	za	predchádzajúci	
mesiac 
• filing of the tax return to the customs office and due date 
for	the	excise	duty	on	alcoholic	beverages;	tobacco	products;	
mineral	oil;	electricity,	coal	and	natural	gas	for	the	previous	
calendar month

•	spotrebná	daň	z liehu	–	lehota	na	elektronické	oznámenie	
údajov	z evidencie	spotrebiteľských	balení	colnému	úradu	(platí	
pre	osobu	oprávnenú	na	distribúciu	spotrebiteľského	balenia	
v daňovom	voľnom	obehu) 

• excise duty on alcohol – deadline for the electronic 
announcement of data from the consumer packaging records 
(applicable	for	a person	authorized	to	distribute	consumer	
packaging in the tax free circulation)
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•	podanie	priznania	k DPPO	a splatnosť	dane,	ak	hospodársky	
rok	skončil	dňa	30.	septembra	2019	a lehota	na	podanie	
priznania	nebola	predĺžená*** 
• filing of the corporate income tax return and tax due date 
for the financial year ending on 30 September 2019 unless the 
filing	deadline	is	extended***

•	splatnosť	mesačného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	
december 2019 
• due date for the monthly advance payment of the personal 
and corporate income tax for December 2019

•	splatnosť	štvrťročného	preddavku	na	DPFO	a DPPO	za	
4. štvrťrok	2019 
• due date for the quartely advance payment for the personal 
and corporate income tax for the 4th calendar quarter 2019

•	splatnosť	mesačného	a štvrťročného	preddavku	na	daň	
z motorových	vozidiel 
• due date for the monthly and quarterly advance payment of 
the motor vehicle tax 

•	podanie	prehľadu	o zrazených	a odvedených	preddavkoch	
na	daň	z príjmov	zo	závislej	činnosti,	o zamestnaneckej	prémii	
a o daňovom	bonuse	za	november	2019 
•	submitting	a report	of	the	withheld	and	remitted	tax	advance	
payments	on	income	from	dependent	activities,	employee	
bonus and tax bonus for November 2019

•	splatnosť	mesačného	odvodu	pre	podnikateľov	
z regulovaných	odvetví	za	december	2018 
• due date for special levy for businesses in regulated 
industries for December 2019
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*	Štvrťročne	môžu	súhrnný	výkaz	podávať	platitelia,	ak	hodnota	
intra-komunitárne	dodaných	tovarov	nepresiahla	v príslušnom	
kalendárnom	štvrťroku	a súčasne	v predchádzajúcich	štyroch	
kalendárnych	štvrťrokoch	hodnotu	50	000	Eur.	Zdaniteľné	osoby	
registrované	pre	DPH	podľa	§	7	alebo	§	7a)	sú	povinné	podať	
súhrnný	výkaz	za	každý	kalendárny	štvrťrok,	v ktorom	dodali	
službu	s miestom	dodania	v inom	členskom	štáte,	ak	osobou	
povinnou	platiť	daň	je	príjemca.	Zdaniteľné	osoby	registrované	
pre	DPH	podľa	§	7	alebo	§	7a	sú	tiež	povinné	podať	štvrťročne	
súhrnný	výkaz	ak	sa	zúčastnia	na	trojstrannom	obchode	ako	
prvý	odberateľ	a hodnota	tovarov	nepresiahla	v príslušnom	
kalendárnom	štvrťroku	a súčasne	v predchádzajúcich	štyroch	
kalendárnych	štvrťrokoch	hodnotu	50	000	Eur 
VAT	payers	whose	value	of	intra-community	supply	of	goods	
in the respective calendar quarter and at the same time in the 
four preceding calendar quarters has not exceeded the value of 
EUR	50,000	may	file	the	EU	Sales	List	quarterly.	Taxable	persons	
registered	for	VAT	according	to	Article	7	or	Article	7a	are	obliged	
to	file	the	EU	Sales	List	for	every	calendar	quarter,	in	which	they	
supplied	services	with	the	place	of	supply	in	other	EU	member	
state	and	the	person	obliged	to	pay	the	tax	is	the	recipient.	
Taxable	persons	registered	for	VAT	according	to	Article	7	or	
Article	7a	are	also	obliged	to	file	quarterly	EU	Sales	List	if	they	
take	part	in	a triangular	transaction	as	the	first	customer	and	the	
value of goods in the respective calendar quarter and at the same 
time in the four preceding calendar quarters has not exceeded 
the	value	of	EUR	50,000.

**	Ak	zahraničná	osoba	z iného	členského	štátu	EÚ	žiada	
o vrátenie	dane	za	obdobie	kratšie	ako	kalendárny	rok,	no	nie	
kratšie	ako	tri	mesiace,	suma	dane,	ktorej	vrátenie	sa	žiada,	je	
najmenej	400	Eur.	Ak	zahraničná	osoba	z iného	členského	štátu	
EÚ	žiada	o vrátenie	dane	za	obdobie	kratšie	ako	tri	mesiace	(len	
ak	ide	o zvyšok	kalendárneho	roka),	suma	dane,	ktorej	vrátenie	
sa	žiada,	je	najmenej	50	Eur. 
Foreign	entity	from	other	EU	member	state	may	apply	for	the	
VAT	refund	for	the	period	shorter	than	one	calendar	year,	but	
not	shorter	than	three	months,	if	the	amount	of	VAT	to	be	
refunded	is	at	least	EUR	400.	If	the	foreign	entity	from	other	
EU	member	state	applies	for	the	VAT	refund	for	the	period	
shorter than three months (only if this period represents the 
rest	of	calendar	year)	the	amount	of	VAT	to	be	refunded	is	at	
least	EUR	50.

***	Podanie	oznámenia	o predĺžení	lehoty	na	podanie	DP	o tri	
mesiace	(alebo	šesť	mesiacov,	ak	súčasťou	príjmov	daňovníka	
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sú	zdaniteľné	príjmy	plynúce	zo	zdrojov	v zahraničí)	najneskôr	
v deň,	kedy	má	byť	DP	podané. 
Announcement of the extension of the income tax return filing 
deadline	by	additional	3	months	(or	6	months,	if	the	taxpayer	
has also foreign source taxable income) is to be filed no later 
than	on	the	day	of	the	statutory	filing	deadline.

•	Účtovné	obdobie,	ktoré	je	hospodárskym	rokom,	uplatní	
účtovná	jednotka	písomným	oznámením	daňovému	úradu	do	
30	dní	odo	dňa	vzniku	účtovnej	jednotky	alebo	najmenej	15	dní	
pred	zmenou	účtovného	obdobia	účtovnej	jednotky. 
•	The	accounting	period	corresponding	to	the	financial	year	
may	be	applied	by	the	accounting	entity	based	on	a written	
notification	to	the	Tax	Authorities	within	30	days	of	the	
establishment of accounting entity or at least 15 days prior to 
the	change	of	accounting	period	of	the	entity.

•	V prípade,	že	hospodársky	rok	nie	je	zhodný	s kalendárnym	
rokom,	vzniká	povinnosť	podať	DP	do	troch	mesiacov	od	
skončenia	hospodárskeho	roka,	v tej	istej	lehote	je	aj	splatná	
daň	a možnosť	určiť	prijímateľa	2%	zaplatenej	dane	z príjmu	(ak	
do	lehoty	na	podanie	DP	poskytol	finančný	dar	na	stanovené	
verejnoprospešné	účely	minimálne	do	výšky	0,5%	zo	zaplatenej	
dane,	inak	len	1%),	ak	lehota	na	podanie	priznania	nebola	
predĺžená.*** 
• If the financial year does not correspond with the calendar 
year,	the	taxpayer	is	obliged	to	file	the	corporate	income	tax	
return	within	three	months	of	the	financial	year-end,	the	tax	is	
due within the same deadline as well as the possibility to choose 
the	recipient	of	the	2%	of	the	income	tax	paid	(if	a financial	gift	
for	specific	welfare	purpose	at	a minimum	amount	of	0,5%	from	
the	tax	paid	was	provided,	otherwise	only	1%	can	be	rendered),	
unless	the	deadline	for	filing	tax	return	is	extended***

•	Ak	je	zdaňovacím	obdobím	hospodársky	rok,	štvrťročné	
preddavky	na	DPPO	sú	splatné	do	konca	príslušného	štvrťroka	
hospodárskeho	roka. 
•	If	the	taxable	period	is	a financial	year,	the	quarterly	
corporate income tax advance payments are due by the end of 
each	respective	quarter	of	the	fiscal	year.

•	Zamestnávateľ,	ktorý	je	platiteľom	dane,	odvedie	preddavky	
na	daň	znížené	o úhrn	daňového	bonusu	najneskôr	do	piatich	
dní	po	dni	výplaty,	poukázania	alebo	pripísania	zdaniteľnej	
mzdy	zamestnancovi	k dobru,	ak	správca	dane	na	žiadosť	
zamestnávateľa,	ktorý	je	platiteľom	dane,	neurčí	inak. 

•	Employer,	who	is	taxpayer,	is	obliged	to	remit	the	tax	advance	
payments decreased by the amount of tax bonus within five 
days	from	the	day	of	payment,	transfer	or	credit	of	the	taxable	
salary	to	an	employee,	unless	the	Tax	Authorities	determine	
otherwise	based	on	the	employer’s application.

•	Nedoplatok	na	dani	z príjmu	zo	závislej	činnosti	vyplývajúci	
z ročného	zúčtovania	dane	presahujúci	sumu	5	EUR	je	
potrebné	zamestnancovi	zraziť	z príjmu	do	konca	zdaňovacieho	
obdobia,	v ktorom	sa	vykonalo	ročné	zúčtovanie	dane	a uhradiť	
správcovi	dane	v najbližšom	termíne	na	odvod	preddavkov	
na	daň	(preplatok	sa	má	zamestnancovi	vrátiť	najneskôr	pri	
výplate	mzdy	za	apríl). 
•	The	outstanding	tax	due	from	dependent	activities	resulting	
from	annual	settlement	and	exceeding	5	EUR	shall	be	deducted	
from the income paid to the employee by the end of taxable 
period,	in	which	the	annual	settlement	was	made	and	paid	
to	the	Tax	Authorities	in	the	next	deadline	for	the	payment	
of tax advance payments (tax overpayment is to refunded to 
employees	in	the	wages	for	April	at	the	latest).

•	Platiteľ	sa	môže	rozhodnúť	pre	účely	DPH	pre	zdaňovacie	
obdobie	kalendárny	štvrťrok,	ak	uplynulo	viac	ako	12	
kalendárnych	mesiacov	od	konca	kalendárneho	mesiaca,	
v ktorom	sa	stal	platiteľom,	a za	12	predchádzajúcich	po	
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 
100 000	eur. 
•	For	the	purpose	of	VAT,	the	VAT	payer	may	decide	a calendar	
quarter	for	a taxable	period,	if	more	than	12	calendar	months	
have	elapsed	from	the	month	in	which	he	became	the	VAT	
payer	and	if	his	turnover	did	not	exceed	the	amount	of	EUR	
100,000	in	the	preceding	12	calendar	months.

•	Daň	za	užívanie	verejného	priestranstva;	daň	za	vjazd	
a zotrvanie	motorového	vozidla	v historickej	časti	mesta	–	
povinnosť	oznámiť	túto	skutočnosť	správcovi	dane	najneskôr	
v deň	vzniku	daňovej	povinnosti;	vyrubená	daň	je	splatná	do	15	
dní	odo	dňa	nadobudnutia	právoplatnosti	platobného	výmeru. 
•	Tax	on	the	use	of	public	areas;	tax	on	the	entering	and	
staying of the motor vehicles within the town historical area 
–	obligation	to	announce	such	fact	to	the	Tax	Authorities	not	
later	than	on	the	day	on	which	the	tax	liability	arises;	the	tax	
assessed is due within 15 days of the day on which the tax 
assessment	becomes	effective.	
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•	Daň	za	psa,	daň	za	predajné	automaty,	daň	za	nevýherné	
hracie	prístroje	–	povinnosť	podať	daňové	priznanie	(alebo	
čiastkové	priznanie)	pri	vzniku	alebo	zániku	daňovej	povinnosti	
počas	zdaňovacieho	obdobia	u správcu	dane	do	30	dní	odo	
dňa	vzniku	alebo	zániku	daňovej	povinnosti;	daň	je	každoročne	
splatná	do	15	dní	odo	dňa	nadobudnutia	právoplatnosti	
platobného	výmeru	vydaného	správcom	dane. 
•	Dog	tax,	tax	on	vending	machines,	tax	on	non-winning	
gaming machines – obligation to file the tax return (or partial 
tax	return)	to	the	Tax	Authorities	if	the	tax	liability	arises	or	
terminates in the course of the taxable period within 30 days 
from	the	date	on	which	the	tax	liability	arises	or	determines;	
the tax is due within 15 days from the date on which the tax 
assessment	issued	by	the	Tax	Authorities	becomes	effective.

•	Daň	za	jadrové	zariadenie	–	povinnosť	oznámiť	vznik	
a zánik	daňovej	povinnosti	správcovi	dane	do	30	dní	odo	
dňa	vzniku	/ zániku	daňovej	povinnosti.	Daň	vyrubí	správca	
dane	rozhodnutím	do	31.	januára	za	predchádzajúci	rok	a daň	
je	splatná	do	15	dní	odo	dňa	nadobudnutia	právoplatnosti	
rozhodnutia. 
• Nuclear facility tax – obligation to announce the 
commencement	and	termination	of	the	tax	liability	to	the	Tax	
Authorities within 30 days of the day on which the tax liability 
arises/terminates.	The	tax	is	levied	by	the	Tax	Authorities	by	
31 January for the previous calendar year and is due within 
15 days of the day on which the tax assessment becomes 
effective.

•	Dodatočné	daňové	priznanie	–	povinnosť	podať	do	konca	
mesiaca	nasledujúceho	po	mesiaci,	v ktorom	boli	zistené	
dôvody	na	jeho	podanie,	v tej	istej	lehote	je	aj	splatná	daň. 
• Supplementary tax return – obligation to file the 
supplementary return by the end of month following the month 
in	which	the	omissions	were	identified,	the	tax	is	due	within	the	
same	deadline.
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•	Prijímateľ	2%,	ktorého	súhrn	podielov	zaplatenej	dane	
z príjmov	fyzických	osôb	a právnických	osôb	v ročnom	
prehľade	prijímateľov	je	vyšší	ako	3	320	eur,	je	povinný	do	16	
mesiacov	odo	dňa	zverejnenia	ročného	prehľadu	prijímateľov	
(t.j.	najneskôr	do	31.mája	nasledujúceho	roka)	zverejniť	
v Obchodnom	vestníku	presnú	špecifikáciu	použitia	prijatého	
podielu. 
•	Beneficiary	of	the	2%,	whose	total	amount	of	the	
percentages of the income tax paid by the individuals and 
legal entities stated in the recipients’ annual report exceeds 
the	amount	of	EUR	3,320,	is	obliged	to	publish	a detailed	
specification of the use of the received percentages in the 
Commercial bulletin within 16 months from the date of 
publication	of	the	recipient’s annual	report	(i.e.	by	31	May	of	the	
next	year	at	the	latest).

•	Prijímateľ	2%,	ktorého	súhrn	podielov	zaplatenej	dane	
z príjmov	fyzických	osôb	a právnických	osôb	v príslušnom	
kalendárnom	roku	je	vyšší	ako	33	000	eur,	je	povinný	najneskôr	
do	30	dní	od	prijatia	tejto	sumy	zriadiť	osobitný	účet	v banke	
alebo	pobočke	zahraničnej	banky,	na	ktorom	vedie	len	
prijatie	a čerpanie	podielu	zaplatenej	dane.	Prevod	prijatých	
finančných	prostriedkov	pred	uvedeným	obdobím	znížený	
o použité	sumy	je	povinný	uskutočniť	do	30	dní	od	povinnosti	
zriadenia	samostatného	účtu. 
•	Beneficiary	of	the	2%,	whose	total	amount	of	the	
percentages of the income tax paid by the individuals and legal 
entities exceeds in the respective calendar year the amount of 
EUR	33,000,	is	obliged	to	open	a specific	account	in	a bank	or	
branch	of	a foreing	bank,	where	he	records	only	the	receipt	and	
use of the income tax paid percentages no later than within 30 
days	from	the	receipt	of	such	amount.	Beneficiary	is	obliged	
to transfer the money received prior to the stated period 
decreased by the amount of the already used money within 
30 days from the commencement of the obligation to open the 
specific	account.

•	Prijímateľ	2%	je	povinný	minúť	prijaté	prostriedky	na	určené	
činnosti	do	konca	roka	nasledujúceho	po	roku,	v ktorom	ich	
prijal,	inak	ich	musí	do	90	dní	vrátiť. 
•	Beneficiary	of	the	2%	is	obliged	to	use	the	received	money	
for the specified purposes by the end of year following the year 
in	which	these	were	recieved,	otherwise	he	is	obliged	to	return	
the money within 90 days from the date of elapse of the above 
period.
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