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obdobím platiteľa DPH kalendárny mesiac. Platiteľ DPH podá daňové priznanie za prvý 
kalendárny štvrťrok 2013 a od 1.4.2013 bude podávať daňové priznanie za kalendárny 
mesiac.  
 
     Podrobnejšie informácie k predmetnej problematike sú uvedené v „Metodickom  pokyne  
k  uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov účinnom od 1.10.2012“ vydanom Finančným 
riaditeľstvom SR, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.financnasprava.sk/ sekcia 
daňová/ daňové informácie/ pokyny a iné predpisy/ vydané Finančným riaditeľstvom SR 
a Daňovým riaditeľstvom SR/ DPH/ pridané po 1.1.2012. 


