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Tvoje mesačné úlohy
Nielen daňové

#accacelife
www.accace.sk



Január 2018

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná 
daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, ktorých daň za 
predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za 
predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná 
daň u jedného správcu dane presiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny štvrťrok
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny štvrťrok

Daň z motorových vozidiel
- Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania za rok 2017

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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Nauč sa kúzlo
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Február 2018

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou 
daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, 
ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého 
predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.300 €

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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Marec 2018

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou 
daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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Zorganizuj súkromné fotenie
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Apríl 2018

Daň z príjmov PO
- Podanie daňového priznania k DPPO a DPFO a zaplatenie dane vyplývajúce z DP za rok 2017
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, ktorých daň v predchádzajúcom 
ZO presiahla 2.500 € a nepresiahla 16.600 €

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu 
dane presiahne 700 € a nepresiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného 
správcu dane presiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac | Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny štvrťrok
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac | Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny štvrťrok

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na DPPO (za obdobie január - marec) - ak sú zaplatené preddavky nižšie ako 
vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2017
- Podanie 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 za rok 2017

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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Vstaň o 30 minút skôr a priprav 
si famózne raňajky
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Máj 2018

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou 
daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, ktorých 
daň za predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého 
predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.300 €

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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Jún 2018

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou 
daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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 Júl 2018

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, ktorých 
daň v predchádzajúcom ZO presiahla 2.500 € a nepresiahla 16.600 €

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého 
predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, ktorých 
daň za predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého 
predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac 
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny štvrťrok
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac 
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny štvrťrok

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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August 2018

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou 
daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, 
ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, 
ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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September 2018

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou 
daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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Október 2018

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, ktorých 
daň v predchádzajúcom ZO presiahla 2.500 € a nepresiahla 16.600 €

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná 
daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, ktorých 
daň za predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého 
predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.300 €

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľov so štvrťročnou daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac 
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny štvrťrok
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac 
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny štvrťrok

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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November 2018

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou 
daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, 
ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, 
ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.300 €

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie

15

26

30

November
Štv   Pia  So   Ne   Pon   Ut    Str   Štv  Pia    So   Ne   Pon   Ut    Str   Štv    Pia  So    Ne   Pon   Ut    Str   Štv   Pia   So   Ne    Pon  Ut    Str   Štv    Pia



Zajazdi si na vysnívanom aute

#accacelife
www.accace.sk



December 2018

Daň z príjmov PO
- Odvedenie zrazenej dane vyberanej zrážkou podľa §43 a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu
- Odvedenie sumy na zabezpečenie DPPO a DPFO platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti daňovému úradu

DPH
- Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou 
daňovou povinnosťou
- Podanie SV pre daňové subjekty, ktoré podávajú SV za kalendárny mesiac
- Podanie KV k DPH pre daňové subjekty, ktoré podávajú KV za kalendárny mesiac

Daň z príjmov PO
- Zaplatenie mesačných preddavkov na DP vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, 
ktorých daň za predchádzajúce ZO presiahla 16.600 €
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na DP vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie u PO a FO, 
ktorých daň v predchádzajúcom ZO presiahla 2.500 € a nepresiahla 16.600 €
- Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na DP zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom 
bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac

Daň z motorových vozidiel
- Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, 
ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8.300 €
- Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, 
ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 € a nepresiahne 8.300 €

Vysvetlivky: DP – daň z príjmov; FO - fyzická osoba; PO – právnická osoba; SV – súhrnný výkaz; KV – kontrolný výkaz; ZO – zdaňovacie obdobie
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O spoločnosti Accace

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 
poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.

Accace má pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej hore, 
Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, 
Srbsku a na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých partnerov.

slovakia@accace.com | www.accace.sk 
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