
Dátum Druh dane Názov Obdobie

29.3.2016
Spotrebná daň z minerálneho 

oleja

Podanie daňového priznania za 

spotrebné dane za predchádzajúci 

kalendárny mesiac a zaplatenie tejto 

dane

mesačné

29.3.2016
Spotrebná daň z tabakových 

výrobkov

Uzatvorenie evidencie kontrolných 

známok v ISKZ
mesačné

29.3.2016 Spotrebná daň z liehu

Oznámenie údajov podľa § 54 ods. 17 

zákona č. 530/2011 Z.z. osobou 

oprávnenou na distribúciu SBL

mesačné



29.3.2016 Spotrebná daň z vína

Podanie daňového priznania za 

spotrebné dane za predchádzajúci 

kalendárny mesiac a zaplatenie tejto 

dane

mesačné

29.3.2016 Daň z pridanej hodnoty

Podanie kontrolného výkazu za 

kalendárny mesiac pre platiteľa so 

zdaňovacím obdobím kalendárny 

mesiac

mesačné

29.3.2016 Spotrebná daň z piva

Podanie daňového priznania za 

spotrebné dane za predchádzajúci 

kalendárny mesiac a zaplatenie tejto 

dane

mesačné



29.3.2016
Spotrebná daň z tabakových 

výrobkov

Podanie oznámenia o množstve cigariet 

uvedených do daňového voľného 

obehu na daňovom území

mesačné

29.3.2016 Spotrebná daň z liehu

Podanie daňového priznania za 

spotrebné dane za predchádzajúci 

kalendárny mesiac a zaplatenie tejto 

dane

mesačné

29.3.2016
Spotrebná daň z tabakových 

výrobkov

Podanie daňového priznania za 

spotrebné dane za predchádzajúci 

kalendárny mesiac a zaplatenie tejto 

dane

mesačné



29.3.2016 Daň z pridanej hodnoty

Podanie súhrnného výkazu za 

kalendárny mesiac pre platiteľa 

podávajúceho súhrnný výkaz za 

kalendárny mesiac

mesačné

29.3.2016 Spotrebná daň z uhlia

Podanie daňového priznania za 

spotrebné dane za predchádzajúci 

kalendárny mesiac a zaplatenie tejto 

dane

mesačné

29.3.2016 Spotrebná daň z liehu

Uzatvorenie evidencie za príslušný 

kalendárny mesiac odberateľom 

kontrolných známok pri SPD z liehu

mesačné

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovy-kalendar/detail-danovej-udalosti/_1335


29.3.2016 Daň z pridanej hodnoty
Podanie daňového priznania k DPH za 

predchádzajúci kalendárny mesiac
mesačné

29.3.2016 Spotrebná daň zo zemného plynu

Podanie daňového priznania za 

spotrebné dane za predchádzajúci 

kalendárny mesiac a zaplatenie tejto 

dane

mesačné

29.3.2016 Spotrebná daň z elektriny

Podanie daňového priznania za 

spotrebné dane za predchádzajúci 

kalendárny mesiac a zaplatenie tejto 

dane

mesačné

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovy-kalendar/detail-danovej-udalosti/_1335


31.3.2016 Daň z príjmu právnickej osoby
Oznámenie platiteľa dane, ktorým je 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
mesačné

31.3.2016
Spotrebná daň z tabakových 

výrobkov

Predaj spotrebiteľského balenia cigariet 

s obsahom 19 kusov
ročné

31.3.2016
Osobitný odvod z podnikania v 

regulovaných odvetviach

Zaplatenie osobitného odvodu z 

podnikania v regulovaných odvetviach
mesačné

31.3.2016 Daň z motorových vozidiel

Zaplatenie štvrťročných preddavkov na 

daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 

predpokladanej dane

štvrťročné



31.3.2016
Osobitný odvod z podnikania v 

regulovaných odvetviach

Podanie písomného oznánenia o 

povinnosti platiť osobitný odvod z 

podnikania v regulovaných odvetviach

ročné

31.3.2016 Daň z motorových vozidiel

Zaplatenie mesačných preddavkov na 

daň z motorových vozidiel vo výške 

1/12 predpokladanej dane

mesačné

31.3.2016 Daň z príjmu fyzickej osoby

Zaplatenie štvrťročných preddavkov na 

daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 

1/4 poslednej známej daňovej 

povinnosti

štvrťročné



31.3.2016 Daň zo závislej činnosti

Povinnosť zamestnávateľa vykonať 

ročné zúčtovanie preddavkov na daň na 

žiadosť zamestnanca

ročné

31.3.2016 Daň z príjmu právnickej osoby

Zaplatenie mesačných preddavkov na 

daň z príjmov právnickej osoby vo 

výške 1/12 dane za predchádzajúce 

zdaňovacie obdobie

mesačné

31.3.2016 Daň z príjmu fyzickej osoby

Zaplatenie mesačných preddavkov na 

daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 

1/12 poslednej známej daňovej 

povinnosti

mesačné



31.3.2016 Daň zo závislej činnosti

Podanie písomného oznámenia 

správcovi dane o výške sumy osobitnej 

dane vybraného ústavného činiteľa z 

príjmu zo závislej činnosti

mesačné

31.3.2016 Daň z príjmu právnickej osoby

Zaplatenie štvrťročných preddavkov na 

daň z príjmov právnickej osoby vo 

výške 1/4 dane za predchádzajúce 

zdaňovacie obdobie

štvrťročné



31.3.2016 Daň zo závislej činnosti

Podanie prehľadu o príjmoch zo závislej 

činnosti, ktoré zamestnávateľ 

jednotlivým zamestnancom vyplatil

mesačné

31.3.2016 Daň z príjmu fyzickej osoby

Oznámenie o predĺžení lehoty na 

podanie daňového priznania za 

zdaňovacie obdobie 2015

ročné

31.3.2016 Daň z príjmu fyzickej osoby

Podanie daňového priznania k dani z 

príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie 

obdobie 2015

ročné



31.3.2016 Daň z príjmu právnickej osoby

Oznámenie o predĺžení lehoty na 

podanie daňového priznania za 

zdaňovacie obdobie 2015

ročné

31.3.2016 Daň z príjmu právnickej osoby

Podanie daňového priznania k dani z 

príjmov právnickej osoby za zdaňovacie 

obdobie 2015

ročné

31.3.2016 Daň z príjmu fyzickej osoby
Oznámenie platiteľa dane, ktorým je 

poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
mesačné



31.3.2016
Osobitný odvod z podnikania v 

regulovaných odvetviach

Podanie písomného oznámenia na 

daňový úrad o zmene sumy základu 

osobitného odvodu

ročné

Do 5 dní 

po dni 

výplaty

Daň zo závislej činnosti

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo 

závislej činnosti za zamestnancov 

znížené o úhrn daňového bonusu

mesačné

15.4.2016 test

15.4.2016 Daň z príjmu právnickej osoby
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane 

z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona
mesačné



15.4.2016 Daň z príjmu fyzickej osoby
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane 

z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona
mesačné

15.4.2016 Daň z príjmu fyzickej osoby
Odvedenie dane z príjmov vyberanej 

zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona
mesačné

15.4.2016
Osobitný odvod z podnikania v 

regulovaných odvetviach

Zaplatenie nedoplatku vyplývajúceho 

zo zúčtovania osobitných odvodov z 

podnikania v regulovaných odvetviach

mesačné

20.4.2016 Daň z pridanej hodnoty
Podanie daňového priznania k DPH za 

predchádzajúci kalendárny štvrťrok
štvrťročné









https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovy-kalendar/detail-danovej-udalosti/_1335


https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danovy-kalendar/detail-danovej-udalosti/_1335

