Príklady na konštrukciu variabilného symbolu podľa vyhlášky č. 378/2011
Z. z. o spôsobe označovania platby dane:
1/ Preddavok na daň z príjmov FO a PO za december 2011 (mesační platitelia) splatný 2.1.2012:

1100
Preddavok na
daň

12
Mesiac
december

2011
Kalendárny
rok 2011

2/ Preddavok na daň z príjmov FO a PO za 4. štvrťrok 2011 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2012:

1100

44

Preddavok na
daň

4. štvrťrok

2011
Kalendárny
rok 2011

3/ Preddavok na daň z motorových vozidiel za december 2011 (mesační platitelia) splatný 2.1.2012:

1100

12

2011

Preddavok na
daň

Mesiac
december

Kalendárny
rok 2011

4/ Preddavok na daň z motorových vozidiel za 4. štvrťrok 2011 (štvrťroční platitelia) splatný 2.1.2012:

1100
Preddavok na
daň

44
4. štvrťrok

2011
Kalendárny
rok 2011

5/ Preddavok na daň zo závislej činnosti za december 2011 splatný v januári 2012:

1100

12

Preddavok na
daň

Mesiac
december

2011
Kalendárny
rok 2011

6/ Daň vyberaná zrážkou v zmysle §43 zákona o dani z príjmov v mesiaci január 2012:

8100
Iná platba
dane

01
Mesiac január

2012
Kalendárny
rok 2012

7/ Daň z pridanej hodnoty za december 2011 (mesační platitelia) splatná 25.1.2012:

1100
Daň z pridanej
hodnoty

12

2011

Mesiac
december

Kalendárny
rok 2011

9/ Daň z pridanej hodnoty za 4. štvrťrok 2011 (štvrťroční platitelia) splatná 25.1.2012:

1100
Daň z pridanej
hodnoty

44

2011

4. štvrťrok

Kalendárny
rok 2011

10/ Daň z motorových vozidiel na základe podaného DP za rok 2011 splatná 31.1.2012:

1700
Daň na úhradu

99

2011

Fixná hodnota Kalendárny
rok 2011

11/ Preddavok na daň z príjmov FO a PO za január 2012 (mesační platitelia) splatný 31.1.2012:

1100
Preddavok na
daň

01

2012

Mesiac január Kalendárny
rok 2012

12/ Preddavok na daň zo závislej činnosti za január 2012 splatný vo februári 2012::

1100
Preddavok na
daň

01

2012

Mesiac január Kalendárny
rok 2012

13/ Daň z pridanej hodnoty za január 2012 (mesační platitelia) splatná 27.2.2012:

1100
Daň z pridanej
hodnoty

01

2012

Mesiac január Kalendárny
rok 2012

14/ Daň z príjmov FO a PO na základe podaného DP za rok 2011 splatná 2.4.2012:

1700
Daň na úhradu

99

2011

Fixná hodnota Kalendárny
rok 2011

TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ
ROZHODNUTIA
VYDANÉHO DAŇOVÝM ÚRADOM
Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom
a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 – iná platba dane,
b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými
hodnotami v tvare
1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné
obdobie;
príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 – január,
02 – február,
03 – marec,
04 – apríl,
05 – máj,
06 – jún,
07 – júl,
08 – august,
09 – september,
10 – október,
11 – november,
12 – december,
2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné
obdobie;
príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
41 – 1. štvrťrok,
42 – 2. štvrťrok,
43 – 3. štvrťrok,
44 – 4. štvrťrok,
3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné
obdobie; príslušný
kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
21 – 1. polrok,
22 – 2. polrok,
4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane
z vyúčtovania
dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s
kalendárnym
rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.
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