Kalendár daňových povinností v roku 2011
Daň z príjmov
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podanie daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby a
daňového priznania k dani z príjmov
fyzickej osoby a zaplatenie dane
vyplývajúce z daňového priznania
za rok 2010 do
31.03.
odvedenie dane z príjmov vyberanej
zrážkou podľa § 43 a oznámenie
tejto skutočnosti daňovému úradu
do
17.01. 15.02. 15.03. 15.04. 16.05. 15.06. 15.07. 15.08. 16.09. 17.10. 15.11. 15.12.
odvedenie sumy na zabezpečenie
dane z príjmov platiteľom príjmu a
oznámenie tejto skutočnosti
daňovému úradu do

17.01. 15.02. 15.03. 15.04. 16.05. 15.06. 15.07. 15.08. 16.09. 17.10. 15.11. 15.12.

zaplatenie mesačných preddavkov
na daň z príjmov vo výške 1/12
dane za predchádzajúce zdaňovacie
obdobie u právnických osôb, ktorých
daň za predchádzajúce zdaňovacie
obdobie presiahla 16.596,96 € do
31.01. 28.02. 31.03.
zaplatenie mesačných preddavkov
na daň z príjmov vo výške 1/12
poslednej známej daňovej
povinnosti u fyzických osôb,
ktorých posledná známa daňová
povinnosť presiahla 16.596,96 € do

zaplatenie štvrťročných preddavkov
na daň z príjmov vo výške 1/4 dane
za predchádzajúce zdaňovacie
obdobie u právnických osôb, ktorých
daň v predchádzajúcom
zdaňovacom období presiahla
1.659,70 € a nepresiahla 16.596,96
€ do
zaplatenie štvrťročných
preddavkov na daň z príjmov vo
výške 1/4 poslednej známej daňovej
povinnosti u fyzických osôb,
ktorých posledná známa daňová
povinnosť presiahla 1.659,70 € a
nepresiahla 16.596,96 € do
zaplatenie rozdielu vzniknutého na
zaplatených preddavkoch na daň z
príjmov právnických osôb (za
obdobie január - marec) - ak sú
zaplatené preddavky nižšie ako
vyplývajú z výpočtu podľa daňového
priznania za rok 2010 do
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preddavky na daň z príjmov zo
závislej činnosti znížené o úhrn
daňového bonusu

odvedie zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázania
alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru

predloženie prehľadu o zrazených a
odvedených preddavkoch na daň a
dani vyberanej podľa § 43 z
vyplatených príjmov zo závislej
činnosti, o zamestnaneckej prémii a
o daňovom bonuse za uplynulý
kalendárny štvrťrok do
31.01.

02.05.

predloženie hlásenia o vyúčtovaní
dane a o úhrne príjmov zo závislej
činnosti znížených o sumy podľa § 5
ods. 8, o zamestnaneckej prémii a o
daňovom bonuse a o zrazených
preddavkoch na daň za rok 2010 do

Daň z motorových
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podanie daňového priznania k dani
z motorových vozidiel a zaplatenie
dane vyplývajúce z daňového
priznania za rok 2010 do
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31.01.

oznámenie o vzniku alebo zániku
daňovej povinnosti daňovému úradu do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
zaplatenie mesačných preddavkov
na daň z motorových vozidiel vo
výške 1/12 predpokladanej dane u
daňovníka, ktorého predpokladaná
daň u jedného správcu dane
presiahne 8.292 € do
31.01. 28.02.
zaplatenie štvrťročných preddavkov
na daň z motorových vozidiel vo
výške 1/4 predpokladanej dane u
daňovníka, ktorého predpokladaná
daň u jedného správcu dane
presiahne 660 € a nepresiahne
8.292 € do

Daň z pridanej hodnoty
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podanie daňového priznania k DPH
a splatnosť DPH za predchádzajúci
kalendárny mesiac pre platiteľov s
mesačnou daňovou povinnosťou do 25.01. 25.02. 25.03. 26.04. 25.05. 27.06. 25.07. 25.08. 26.09. 25.10. 25.11. 27.12.
podanie daňového priznania k DPH
a splatnosť DPH za predchádzajúci
kalendárny štvrťrok pre platiteľov so
štvrťročnou daňovou povinnosťou
do
25.01.
26.04.
25.07.
25.10.
podanie súhrnného výkazu
elektronickými prostriedkami pre
daňové subjekty, ktoré majú
povinnosť podať súhrnný výkaz za
kalendárny mesiac do
20.01. 21.02. 21.03. 20.04. 20.05. 20.06. 20.07. 22.08. 20.09. 20.10. 21.11. 20.12.
podanie súhrnného výkazu
elektronickými prostriedkami pre
daňové subjekty, ktoré podávajú
súhrnný výkaz za kalendárny
štvrťrok do
20.01.
20.04.
20.07.
20.10.
Vypracovalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, sekcia metodiky daní, odbor služieb pre verejnosť, december 2010

