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Index daňovej spoľahlivosti –
zverejnenie zoznamu

V zmysle novely Daňového
poriadku schválenej NR SR v
rámci novelizácie zákona o eGovernmente sa opätovne
posúva termín na zverejnenie
zoznamu daňových subjektov s určeným indexom daňovej spoľahlivosti do 31. januára 2023.

V rámci schváleného vládneho zákona z 20. septembra 2022, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
(zákon o e-Governmente) sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok). Novelou daňového poriadku dochádza k úprave znenia prechodného ustanovenia § 165m ods. 1, ktorým sa určuje finančnému riaditeľstvu zverejniť na svojom webovom
sídle zoznam daňových subjektov s určením indexu daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30.
septembra 2022.
Schválenou novelou daňového poriadku sa ustanovuje, že finančné riaditeľstvo
zverejní zoznam na základe oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti zaslaných do
31. januára 2023.

Rozsudok SD (druhá komora)
z 30. júna 2022 – Vec C-56/21 Happy Education SRL - UAB
„ARVI“ ir ko proti Valstybinė
mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Rozsudok Vec C-56/21
z 30. júna 2022

Súdny dvor EÚ 30. júna 2022 vo veci C-56/21 UAB „ARVI“ ir ko rozhodol, že (1)
články 135 a 137 DPH Smernice 2006/112/ES (* oslobodenia od DPH) nebránia
vnútroštátnej právnej úprave, ktorá podmieňuje právo zdaniteľnej osoby zvoliť si
uplatnenie DPH na predaj nehnuteľnosti tým, aby bola zdaniteľná osoba, na ktorú je nehnuteľnosť prevedená, v čase transakcie registrovaná na DPH a že (2) ustanovenia DPH
Smernice, ako aj zásady daňovej neutrality, efektivity a proporcionality nebránia vnútroštátnej právnej úprave a praxi, podľa ktorých je predávajúci nehnuteľného majetku povinný
vykonať úpravu odpočítania DPH zaplatenej na vstupe v súvislosti s týmto majetkom v
dôsledku toho, že mu nebolo priznané právo zvoliť si zdanenie predaja z dôvodu, že v čase
predaja nadobúdateľ nespĺňal podmienky stanovené pre uplatnenie tohto práva predávajúcim. Hoci skutočné využívanie predmetnej nehnuteľnosti nadobúdateľom v rámci činností
podliehajúcich DPH nie je v tejto súvislosti relevantné, príslušné orgány sú aj napriek tomu
povinné overiť prípadnú existenciu podvodu alebo zneužitia zo strany zdaniteľnej osoby,
ktorá mala v úmysle uplatniť svoje právo zvolenia si zdania predmetnej transakcie.

Rozsudok Vec C-146/21
z 30. júna 2022

Rozsudok SD (siedma komora) z 30. júna 2022 – Vec C146/251 - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia
Sector 1 a Finanţelor Publice v. VB a Direcţia Generalā Regionalā a
Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1

Súdny dvor EU 30. júna 2022 vo veci C-146/21 VB rozhodol, že DPH Smernica
2006/112/ES a zásada neutrality nebránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa
ktorej sa mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti neuplatňuje na zdaniteľnú
osobu, ktorá pred uskutočnením zdaniteľných transakcií ani nepožiadala ani nedostala z
vlastnej iniciatívy registráciu pre DPH účely. (*VB predajmi dreva prekročila limit na DPH
registráciu, ale nezaregistrovala sa, správca dane jej pri kontrole dorubil DPH na výstupe,
VB ale chcela uplatniť samozdanenie kupujúcim, aj keď ako dodávateľ nebola registrovaná
na DPH, pričom v Rumunskej legislatíve bola DPH registrácia jednou z podmienok uplatnenia samozdanenia)
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Rozsudok Vec C-570/20
z 5. mája 2022

Rozsudok SD (prvá komora) z
5. mája 2022 - Vec C-570/20 Trestné konanie proti BV

Rozsudok Vec C-218/21
z 5. mája 2022

Rozsudok SD (šiesta komora) z
5. mája 2022 - Vec C-218/21 Autoridade Tributária e Aduaneira proti DSR – Montagem e
Manutenção de Ascensores e

Escadas Rolantes SA
Súdny dvor EÚ 5. mája 2022 vo veci C-570/20 BV (*BV čelil dorubu a pokutám na
dani z príjmov a DPH z hľadiska daňových predpisov ako aj trestnoprávnych) rozhodol, že základné právo zaručené v článku 50 Charty základných práv Európskej
únie v spojení s jej článkom 52 ods. 1 (1) nebráni tomu, aby obmedzenie kumulácie stíhaní
a sankcií trestnej povahy v prípade podvodného zatajenia alebo nepriznania DPH stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou pre najzávažnejšie prípady vyplývalo len z ustálenej
judikatúry, ktorá reštriktívnym spôsobom vykladá právne ustanovenia definujúce podmienky
uplatnenia tejto kumulácie, ak v čase spáchania trestného činu bolo možné rozumne predvídať, že sa na tento trestný čin môže vzťahovať kumulácia stíhaní a sankcií trestnej povahy, ale že (2) bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v prípade kumulácie peňažnej sankcie a trestu odňatia slobody nezabezpečuje prostredníctvom jasných a presných pravidiel,
prípadne výkladu vnútroštátnych súdov, aby všetky uložené sankcie neprekračovali závažnosť konštatovaného trestného činu.

Rozsudok Vec C-714/20
z 12. mája 2022

Rozsudok SD (šiesta komora)
z 12. mája 2022 – C-714/20 U.I. Srl proti Agenzia delle
Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia

12. mája 2022 Súdny dvor EÚ vo veci C-714/20 U.I. Srl rozhodol, že (1) nepriamy
colný zástupca je podľa čl. 77 ods. 3 Nariadenia 952/2013 Colný kódex Únie povinný ohľadom tovaru, na ktorý podal colné vyhlásenie, platiť len clo, a nie aj príslušnú dovoznú DPH a že (2) povinnosť nepriameho colného zástupcu za platbu dovoznej
DPH, spoločne a nerozdielne s dovozcom podľa článku 201 DPH Smernice 2006/112/ES,
nemôže byť uplatnená, ak neexistujú národné právne predpisy, ktoré ho výslovne a jednoznačne stanovujú alebo pripúšťajú ako osobu, ktorá má túto daň zaplatiť. (*v Talianskej DPH
legislatíve chýbala špecifikácia osoby povinnej/spoluzodpovednej za platbu dovoznej DPH)

5. mája 2022 Súdny dvor EÚ vo veci C-218/21 DSR rozhodol, že v zmysle bodu 2
Prílohy IV DPH Smernice 2006/112/ES (*v súčasnosti bod 10a Prílohy III Smernice; táto príloha vymenúva oblasti, na ktoré môžu členské štáty uplatniť zníženú
sadzbu DPH) pre účely tohto ustanovenia „obnova a oprava súkromných obydlí“ zahŕňa aj
služby opravy a obnovy výťahov obytných budov okrem služieb údržby takýchto výťahov.

Rozsudok Vec C-188/21
z 30. júna 2022

Rozsudok SD z 30. júna 2022 Vec C-188/21 - MegathermCsillaghegy Kft. v. Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vo veci C-188/21 Megatherm-Csillaghegy Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Fellebbviteli Igazgatósága Súdny dvor EÚ rozhodol už 30. júna 2022, avšak stále
nebolo publikované slovenské ani anglické znenie. Podľa neoficiálneho znenia:
články 63, 167, 168, 178 až 180, 182 a 273 DPH Smernice 2006/112/EC a princíp daňovej
neutrality a proporcionality bránia vnútroštátnym predpisom, podľa ktorých je zdaniteľnej
osobe podliehajúcej dani, ktorej daňové identifikačné číslo bolo zrušené kvôli nepodaniu a
nezverejneniu ročných záznamov a následne znovu obnovené po náprave chyby, znemožnené uplatniť právo na odpočet DPH zaplatenej počas obdobia pred zrušením, aj keď základné podmienky odpočtu boli naplnené a táto zdaniteľná osoba nekonala podvodne alebo
zneužívajúco, aby toto právo využila.
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Rozsudok Vec C-194/21
zo 7. júla 2022

Rozsudok SD (desiata komora)
zo 7. júla 2022 – Vec C-194/21 Staatssecretaris van Financiën
v. X

Súdny dvor EÚ 7. júla 2022 vo veci C-194/21 X rozhodol, že články 184 a 185
DPH Smernice 2006/112/ES (*obdoba § 53 Zákona o DPH) nebránia tomu, aby
bola zdaniteľnej osobe, ktorá si neuplatnila právo na odpočítanie DPH z obstarania tovarov alebo služieb pred uplynutím lehoty stanovenej vnútroštátnym právom, odopretá
možnosť uplatniť si toto odpočítanie neskôr v rámci úpravy pri prvom použití uvedeného
tovaru alebo služby na účely zdaniteľných plnení, a to ani vtedy, keď nebolo zistené nijaké
zneužitie práva, nijaký podvod a ani nijaká strata daňových príjmov. (*X nakúpil pozemky, z
ktorých si neuplatnil odpočet DPH. Pri ich predaji o 7 rokov uplatnil DPH, ktorú ale nevykázal ani neodviedol DPH z ceny zaplatenej kupujúcim mu následne dorubil správca dane,
kedy chcel X túto znížiť o v minulosti neuplatnený odpočet DPH z nákupu dodávaných
pozemkov)

Rozsudok Vec C-294/21
z 1. augusta 2022

Rozsudok SD (prvá komora) z
1. augusta 2022 – Vec C-294/21
- État du Grand-duché de Luxembourg a Administration de
l'enregistrement et des domai-

nes v. Navitours SARL
1. augusta 2022 Súdny dvor EÚ vo veci C-294/21 Navitours (*Navitours poskytovali služby na rieke Moselle, nad ktorou má spoločnú územnú suverenitu Luxembursko a Nemecko) rozhodol, že v zmysle článku 2 bod 1 a článku 9 ods. 2 písm.
b) Šiestej smernice 77/388/EHS je členský štát povinný zdaniť služby výletných plavieb
poskytnuté poskytovateľom usadeným v tomto členskom štáte v rámci územia, ktoré je na
základe medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi týmto štátom a druhým členským štátom
spoločným územím, ktoré spadá pod spoločnú suverenitu oboch členských štátov a nevzťahuje sa naň žiadna výnimka stanovená právom EÚ, pokiaľ tieto služby už nie sú zdaňované týmto druhým štátom. Zdanenie týchto služieb jedným z členských štátov bráni
tomu, aby tieto služby zdanil druhý členský štát, čím však nie je dotknutá možnosť oboch
členských štátov upraviť zdaňovanie služieb poskytovaných v rámci tohto územia iným
spôsobom, okrem iného prostredníctvom dohody, pokiaľ sa tým zamedzí nezdaneniu príjmov a dvojitému zdaneniu.

Rozsudok Vec C-98/21
z 8. septembra 2022

Rozsudok SD (siedma komora)
z 8. septembra 2022 - Vec C98/21 - Finanzamt R proti WGmbH

8. septembra 2022 rozhodol Súdny dvor EÚ vo veci C-98/21 W GmbH, že v zmysle čl. 168 písm. a) DPH Smernice 2006/112/ES v spojení s článkom 167 holdingová spoločnosť, ktorá dodáva zdaniteľné transakcie na výstupe dcérskym spoločnostiam, nemá právo na odpočítanie dane zaplatenej na vstupe z plnení od tretích
osôb, ktoré dodáva dcérskym spoločnostiam výmenou za podiel na všeobecnom zisku,
pokiaľ, po prvé, plnenia na vstupe nie sú v priamej a bezprostrednej súvislosti s vlastnými
transakciami holdingovej spoločnosti, ale s činnosťami dcérskych spoločností vo veľkej
miere oslobodenými od dane, po druhé, tieto služby na vstupe sa nepremietajú do ceny
zdaniteľných transakcií poskytovaných dcérskym spoločnostiam a po tretie, uvedené plnenia nepatria medzi všeobecné náklady vlastnej ekonomickej činnosti holdingovej spoločnosti.

Rozsudok Vec C-368/21
z 8. septembra 2022

Rozsudok SD (deviata komora)
z 8. septembra 2022 - Vec C368/21 - R.T. proti Hauptzollamt
Hamburg

8. septembra 2022 Súdny dvor EÚ vo veci C-368/21 R.T. rozhodol, že v zmysle
článkov 30 a 60 DPH Smernice 2006/112/ES je pre účely DPH miestom dovozu
vozidla registrovaného v treťom štáte, dovezeného do EÚ v rozpore s colnými
predpismi, členský štát, v ktorom osoba, ktorá si nesplnila povinnosti stanovené colnými
predpismi, má svoje bydlisko a v ktorom vozidlo skutočne používa.
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Rozsudok Vec C-227/21
z 15. septembra 2022

Rozsudok SD (štvrtá komora) z
15. septembra 2022 - Vec C227/21 - UAB „HA.EN.“ proti
Valstybinė mokesčių inspekcija

15. septembra 2022 Súdny dvor EÚ rozhodol vo veci C-227/21 UAB „HA.EN.“, že
čl. 168 písm. a) DPH smernice 2006/112/ES (*§ 49 ods. 2 písm. a) Zákona o
DPH) v spojení so zásadou daňovej neutrality bráni vnútroštátnej praxi, podľa
ktorej pri predaji nehnuteľného majetku medzi zdaniteľnými osobami sa kupujúcemu odmietne právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe len z toho dôvodu, že vedel alebo
mal vedieť o finančných ťažkostiach alebo dokonca insolvencii predávajúceho, čo mohlo
mať za následok, že tento predávajúci nezaplatí alebo nebude schopný zaplatiť DPH do
štátnej pokladnice. (*išlo o situáciu, kedy kupujúci vymáhal od predávajúceho pohľadávku,
ktorú mu predávajúci nevedel splácať, preto na kupujúceho previedol pozemok, ktorým ručil
za predmetnú pohľadávku)

Rozsudok Vec C-235/21
z 29. septembra 2022

Rozsudok SD (siedma komora)
z 29. septembra 2022- Vec C235/21 - RAIFFEISEN LEASING,
trgovina in leasing d. o. o. v.
Republika Slovenija

29. septembra 2022 Súdny dvor EÚ vo veci C-235/21 RAIFFEISEN LEASING
rozhodol, že v zmysle čl. 203 DPH Smernice 2006/112/EC (*§ 69 ods. 5 Zákona o
DPH - povinnosť odviesť DPH uvedenú na faktúre) zmluva o dohode o spätnom
leasingu, pri uzatvorení ktorej nebola vystavená faktúra medzi zmluvnými stranami, môže byť považovaná za faktúru pre účely tohto ustanovenia, ak obsahuje všetky informácie potrebné pre správcu dane k posúdeniu, či sú splnené podstatné podmienky odpočtu DPH v tomto prípade, čo má posúdiť vnútroštátny súd. (*celé znenie tohto rozsudku
zatiaľ nebolo zverejnené)

Rozsudok Vec C-330/21
z 22. septembra 2022

Rozsudok SD (ôsma komora) z
22. septembra 2022 - Vec C330/21 - The Escape Center
BVBA v. Belgische Staat

Vo veci C-330/21 The Escape Center BVBA Súdny dvor EÚ 22. septembra 2022
rozhodol, že v zmysle čl. 98 ods. 2 DPH Smernice v spojení s bodom 14 prílohy III
môže poskytovanie služieb spočívajúcich v povolení používať športové zariadenie
vo fitnescentre a poskytnutie inštruktáže/tréningu jednotlivcovi alebo skupine podliehať
zníženej sadzbe DPH, pokiaľ je táto inštruktáž/tréning spojená s používaním týchto zariadení a je nevyhnutná k výkonu športu a telesnej výchovy, alebo je táto inštruktáž/tréning
vedľajšia k používaniu uvedených zariadení alebo k ich skutočnému využívaniu.

Uznesenie SD vo Veci C-627/21
z 2. mája 2022

Uznesenie SD (siedma komora)
z 2. mája 2022 - Vec C-627/21 S.H. proti Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

26. septembra 2022 bola zverejnená operatívna časť rozsudku Súdneho dvora EÚ
vo veci C-627/21 S.H. z 2. mája 2022 (*celé znenie stále nebolo zverejnené),
podľa ktorého čl. 16, 184, 186 až 188 a 192 DPH Smernice 2006/112/EC bránia
vnútroštátnym pravidlám a praxi, ktoré vyžadujú od zdaniteľnej osoby, ktorej DPH identifikačné číslo bolo na určitú dobu zrušené, kvôli neexistencii zdaniteľných dodávok v DPH
priznaniach podávaných počas 6 po sebe idúcich mesiacov, aby upravila odpočet DPH z
nakúpeného majetku bez umožnenia predloženia dôkazov, že podstatné podmienky DPH
odpočtu boli naplnené, na základe toho, že existuje nevyvrátiteľný predpoklad, že zdaniteľná osoba použila tento tovar na iné účely ako na ekonomickú činnosť.
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Lepšie o tom počuť ako to zažiť

Dane komplexne

Termín: 7. október - 11. november
Cyklus seminárov

Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi odborníkov vo svete daní? S naším cyklom seminárov to zvládnete! Získate prehľad vo
všetkých témach a oblastiach vyžadovaných
na skúškach daňových poradcov. Lektormi
sú najmä zamestnanci MF SR, FR SR a členovia SKDP, ktorí spolupracujú aj na zostavovaní skúšobných otázok. Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí
sa chcú dokonale orientovať vo svete daní. Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.
Super mať to všetko komplexe a s prehľadom

Konferencia
k
medzinárodnému zdaňovaniu

Termín: 26. október 2022
Miesto: Hotel Color, Bratislava

Konferencia o zmenách a aktuálnych otázkach v oblasti medzinárodného zdaňovania,
ktorá už tradične prináša najnovšie témy a privíta skvelých lektorov z radov daňových
poradcov, zamestnancov MF SR a sudcov.
Program:
- Krátky prehľad aktuálnej legislatívnej
činnosti MF SR
- Implementácia smernice DAC 7
- Medzinárodné daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam
- Nové pravidlá podkapitalizácie a ich
väzba na súčasnú právnu úpravu
- Transfer pricing
Jedinečné podujatie, nenechám si ho ujsť

Vyšetrovanie daňových trestných činov

Termín: 17. október
Lektor: JUDr. Ing. Milan Husťák

Metodické dni k DzP

Termín: 8. a 9. decembra
Miesto: Hotel Družba, Jasná

Prednáška je zameraná na problematiku
daňových trestných činov a daňových podvodných konaní. Jej súčasťou sú vybrané
problémy aplikačnej praxe vyšetrovania
trestných činov a ich špecifiká a odlišnosti
od daňového konania. Podstatný rozdiel
spočíva v chápaní nositeľa dôkazného
bremena, pričom v trestnom konaní ním sú
orgány činné v trestnom konaní. Tie zisťujú
skutkový stav veci a vyhodnocujú všetky zhromaždené dôkazy, či boli získané zákonným
spôsobom a následne ich posudzujú samostatne, ako aj vo vzájomných súvislostiach.

Rezervujte si termín, program zverejníme čoskoro

Vydáva Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk pre daňových poradcov a širokú odbornú verejnosť ako informatívny materiál vychádzajúci z verejne dostupných materiálov najmä MF SR a FR SR.
Daňovým poradcom je udelený súhlas spracované texty použiť a rozširovať ich s uvedením zdroja pre svoju vlastnú podnikateľskú činnosť.
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Ak potrebujete daňové poradenstvo, neváhajte sa obrátiť na konkrétneho daňového poradcu, ktorý odborne posúdi Váš individuálny prípad.
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„Som hrdý na to, že platím dane v Spojených štátoch, lenže za polovicu peňazí by som mohol byť
rovnako hrdý.“
Arthur Gofrey

Daňový kalendár
- október 2022

Prehľad daňových
a odvodových termínov na
najbližší mesiac. Zdroj: FR SR

31.10.

31.10.

Dátum

Druh

do 5
dní po
dni
výplaty
17.10.

Daň zo
závislej
činnosti

17.10.
17.10.
17.10.
25.10.

Daň z príjmu
FO
Daň z príjmu
PO
Daň z príjmu
PO
Daň z príjmu
FO
DPH

25.10.

Spotrebná
daň z minerálneho
oleja

25.10.

Spotrebné
dane

25.10.

Spotrebná
daň z liehu

25.10.

25.10.

Spotrebná
daň z tabak.
výrobkov
DPH

25.10.

DPH

31.10.

Daň z pois-

Názov
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, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ako aj odvod osobitnej DzP vybraných úst. činiteľov
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11
zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11
zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
Odvedenie sumy na zabezpečenie DzP platiteľom podľa § 44 zákona o
dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
Odvedenie sumy na zabezpečenie DzP platiteľom podľa § 44 zákona o
dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane
Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny
mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a
štvrťrok a zaplatenie dane
Povinnosť distribútora pohonných látok predložiť colnému úradu
hlásenie o množstve nadobudnutého, dodaného minerálneho oleja
a stave zásob minerálneho oleja, uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a
f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č.98/2004 Z.z., za predchádzajúci
kalendárny mesiac samostatne za každú prevádzkareň v členení podľa
jednotlivých druhov tohto minerálneho oleja, to neplatí, ak je distribútor pohonných látok prevádzkovateľom daňového skladu.
Podanie daňového priznania za spotrebné dane (minerálny olej,
elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky) za
predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto daní
Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom
kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do
25. dňa kalendárneho mesiaca
Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového
voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny
mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet
Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so
zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac
Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok/mesiac
Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci

Obdobie

31.10.

mesačné
31.10.
mesačné

31.10.
31.10.

mesačné
31.10.
mesačné
mesačné

tenia - PO
(náklady
poistenia)
DPH

Daň z príjmu
FO
Daň z motorových
vozidiel
Daň z príjmu
PO
Odvody
Daň zo záv.
činnosti
Daň zo
závislej
činnosti

kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane

Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok
pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na
diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané
osobám iným ako zdaniteľným osobám a zaplatenie tejto dane (§ 68b
zákona o DPH)
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo
výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
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 právnickej osoby
vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulov. odvetviach
Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DzP zo
závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom
vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý
kalendárny mesiac

štvrťročné

mesačné
mesačné

mesačné
mesačné
mesačné
mesačné

mesačné

mesačné

mesačné

mesačné

mesačné

mesačné
štvrťročné
štvrťročné
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