
Daň z motorových vozidiel za rok 2017 
 

I keď v roku 2016 nedošlo k úprave zákona č. 361/2014 Z. z. . o dani z motorových vozidiel a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) iste za zmienku stojí, že 
v prípade:  
 

Vypĺňania daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa použije tlačivo, ktorého vzor 
ustanovilo MF SR opatrením z 12. novembra 2014 č. MF/21694/2014-725 a ktoré bolo uverejnené vo Finančnom 
spravodajcovi č. 12  

Počítania predpokladanej dane, na základe ktorej sa platia preddavky na daň z motorových vozidiel, 
platí aj pre zdaňovacie obdobie roku 2017 výnimka, podľa ktorej je možné vozidlá ťahač a náves zaradiť do 
najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa hmotnosti a počtu náprav, ak daňovník 
predpokladá, že vytvorí návesovú jazdnú súpravu. Teda v prípade výpočtu predpokladanej dane postupuje 
rovnako ako pri vypĺňaní daňového priznania i napriek zneniu § 6 ods. 2 zákona. 

Určenia správcu dane sa postupuje v súlade so zákonom o správe daní, teda prioritne miestna 
príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby trvalým pobytom a u právnickej osoby jej sídlom. Organizačná 
zložka nemá  postavenie samostatného daňovníka. 

Úpravy ročnej sadzby dane je dôležitá väzba na dátum prvej evidencie (rok výroby) vozidla – teda prvý 
dátum pri celo svetom evidovaní vozidla. 

Úpravy ročnej sadzby dane je zvýhodnené ekologicky prijateľnejšie vozidlo – s pohonom na LNG, 
CNG a vodík a tiež vozidlá s hybridným pohonom. 

Daňovníka zamestnávateľa  a užívateľa je potrebné rozlíšiť ich postavenie.  Zamestnávateľ je 
daňovníkom vtedy, ak vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla  zamestnancom. Užívateľom je daňovník 
vtedy, ak si na účely podnikania zapožičiava vozidlo na určenú dobu odplatne alebo bezodplatne (nevypláca 
cestovné náhrady). 

Platenia pomernej časti dane sa táto vypočítava za mesiace použitia vozidla na podnikanie a to 
v súvislosti s definíciou vzniku a zániku daňovej povinnosti. 
 
 
Čo je potrebné oživiť predtým než daňovník podá priznanie k dani z motorových vozidiel? 
 

Podľa akého zákona sa postupuje pri podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel? 
Daň z motorových vozidiel je od 1. januára 2015 upravená v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani 

z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len 
„zákon“).  

 
Kto je správcom dane na účely podania daňového priznania a zaplatenia dane? 
Novela č. 253/2015 Z. z., ktorou sa novelizoval zákon od 1.1.2016 vymedzila skutočnosť, kto je 

správcom dane pre túto daň – postup rovnaký ako v prípade určenia miestnej príslušnosti podľa § 7 zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) podľa základného kritéria, ktorým je trvalý pobyt – fyzickej osoby a sídlo - 
právnickej osoby) a to nielen od r. 2016 ale cez prechodné ustanovenia zákona aj pre roky predchádzajúce. 
 

Čo je predmetom dane? 
Vozidlo (motorové a prípojné) vymedzenej kategórie (L, M, N a O), evidované v Slovenskej republike 

a používané na podnikanie, t. j. vozidlo musí: 
 patriť do niektorej zo zákonom vymedzených kategórii vozidiel (L, M, N a O) pričom kategória vozidiel 

predstavuje rovnaké konštrukčné znaky radu vozidiel, ak ide o vozidlo inej kategórie napr. kolesový 
traktor (T) alebo pásový traktor © alebo pracovný stroj (P) alebo snežný skúter (LS) alebo iná kategória 
V(inde neuvedená),  

 byť evidované v Slovenskej republike podľa smernice o používaní ťažkých nákladných vozidiel 
1999/62/ES v čl. 3 a 5 že sa daň za vozidlá (DzMV) sa vyberá v krajine kde je zavedená, odstránenie 
dvojitého zdanenia jedného predmetu dane, 

 byť používané na podnikanie (podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. 
z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“)) alebo na činnosti, 



z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z      príjmov 
(ďalej len „podnikanie“) – teda na sústavnú činnosť vykonávanú podnikateľom. 

 
Ktoré je najdôležitejšie kritérium týkajúce sa vozidla? 
Dátum prvej evidencie vozidla čo ovplyvňuje? 
 
Odkiaľ zistím tento dôležitý údaj? Kde sa uvádza? 
Z dokladov vozidla, ktorými je osvedčenie o evidencii vozidla časť I a časť II a podľa prechodného 

ustanovenia zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú aj doklady skôr vydávané (§112 ods. 1). 
Dátum prvej evidencie sa uvádza: 

 od 1.3.2005 do 1.6.2010 na osvedčení o evidencii uvádzaný v položke B, 
 v technickom preukaze vydávanom do 28.2.2005 v druhej časti technického opisu vozidla, 
 v osvedčení o evidencii vydávanom od roku 1993 do 31.8.2000 a od 1.9.2000 do 28.2.2005 vozidla na 

druhej strane dokladu, 
 v technickom preukaze vydávanom od roku 1993 na 4. Strane v položke 4c). 

 
Ak nie je uvedený dátum evidencie vozidla (rok výroby vozidla) je kompetencia doplnenia, resp. správneho 
posúdenia dátumu prvej evidencie vozidla (roku výroby vozidla) príslušná  MV SR (PZ SR – evidencia vozidiel).  

 
 

Čo je dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby)? 
Ide o pridelenie evidenčného čísla v SR alebo inom štáte, teda nie dátum prvej evidencie vozidla v SR. 

Tento údaj  musí byť v tvare deň, mesiac a rok. 
 

Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel? 
Ak ide o podnikateľské subjekty, ktorým je zákon adresovaný, potom je daňovníkom fyzická alebo 

právnická osoba (ďalej len „osoba“), v závislosti od toho, kto je zapísaný v  osvedčení o evidencii časť I a časť II 
(ďalej len „dokladoch o vozidle“) ako držiteľ. Podľa zápisu v dokladoch vozidla môže byť potom táto osoba 
daňovníkom nielen v polohe držiteľa (ak je zapísaná ako držiteľ osvedčenia), ale aj  v polohe užívateľa. V polohe 
užívateľa môže byť osoba daňovníkom v prípadoch, ak použije na podnikanie vozidlo osoby, ktorá bola zrušená, 
zanikla, zomrela alebo nepoužíva vozidlo na podnikanie.  

Je potrebné rozlíšenie osoby daňovníka, ak ide o prenájom medzi dvomi podnikateľmi, ak ide 
o prenájom vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom, operatívny leasing a finančný leasing. 

V tomto postavení (užívateľa), je aj zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady podľa zákona č. 
283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) 
zamestnancovi za použitie vozidla, ktoré sa však nepoužíva na podnikanie či už samotným zamestnancom alebo 
inou osobou v čase, keď zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady. Podľa zákona, i keď ide 
v prípade zamestnávateľa o „užívateľa“ vozidla používaného zamestnancom, pre účely dane z motorových 
vozidiel je vymedzený zamestnávateľ ako samostatný daňovník. 
 
Príklad 
So súhlasom zamestnávateľa bol vyslaný zamestnanec na pracovnú cestu v júni 2016 na vlastnom súkromnom 
vozidle, v ktorého dokladoch figuruje ako držiteľ. Zamestnanec vlastné vozidlo nepoužíva na podnikanie. 
Je zamestnávateľ daňovníkom? Ak áno, podľa ktorého ustanovenia § 3 zákona? 
Zamestnávateľ, ktorý dal súhlas na pracovnú cestu a vyplatil cestovné náhrady podľa zákona o cestovných 
náhradách za použitie vozidla zamestnancom, v tomto prípade vlastného vozidla zamestnanca, je daňovníkom 
v polohe zamestnávateľa podľa § 3 písm. e) zákona, nie v polohe užívateľa vozidla osoby, ktorá ho nepoužíva na 
podnikanie podľa § 3 písm. d) zákona. I keby bolo vozidlo použité na pracovnú cestu v máji 2016, čo i len jeden 
deň, zamestnávateľ zaplatí pomernú časť dane za celý kalendárny mesiac jún 2016. 
Príklad 
Konateľ spoločnosti s r.o. používal vozidlo, ktorého vlastníkom a držiteľom v jednej osobe je otec konateľa. 
Spoločnosť s r.o. ako zamestnávateľ vyplácala cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnancom, ktoré sa 
nepoužívalo na podnikanie. Považuje sa za zamestnanca podľa zákona o cestovných náhradách aj konateľ 
spoločnosti, ak áno, kto platí daň z motorových vozidiel? 



Zamestnancom na účely vyplácania cestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách sa považujú tie 
osoby, ktoré sú vymenované v § 1 ods. 1 a 2 zákona o cestovných náhradách. Ak je teda osoba konateľa 
v zmysle zákona o cestovných náhradách osobou považovanou za zamestnanca, ktorej patrí cestovná náhrada, 
je aj pre účely zákona o dani z motorových vozidiel považovaná za zamestnanca. V takomto prípade, je 
daňovníkom dane z motorových vozidiel zamestnávateľ – spoločnosť s r.o. podľa § 3 písm. e) zákona, keďže 
vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla, ktorého vlastník a držiteľ v jednej osobe nepoužíva toto vozidlo na 
podnikanie. Zamestnávateľovi ako daňovníkovi vyplýva povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových 
vozidiel a daň zaplatiť. 
 

Kedy vzniká daňová povinnosť? 
Vznik daňovej povinnosti upravený v § 8 ods. 1 zákona nie je viazaný na prvý deň kalendárneho roka, 

ale na prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre zdanenie vozidla uvedené v § 2 
ods. 1 zákona. Na základe uvedeného môže daňová povinnosť vzniknúť aj kedykoľvek počas zdaňovacieho 
obdobia. Ide napríklad o zakúpenie nového vozidla a jeho začatie používania na podnikanie, alebo ide 
o prenájom vozidla uzavretý s osobou – nepodnikateľom.  
Príklad 
Podnikateľ – fyzická osoba začal používať na podnikanie vozidlo 15.9. 2016, ktoré si prenajal z Maďarska. 
Kedy vznikla tomuto daňovníkovi daňová povinnosť? 
Daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 zákona vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo použilo na 
podnikanie. V tomto prípade sa síce vozidlo použilo na podnikanie, avšak nebola splnená podmienka 
vymedzenia predmetu dane (§ 2 ods. 1 zákona), podľa ktorej sa zdaňujú iba vozidlá evidované v Slovenskej 
republike. Na základe uvedeného nie je vozidlo predmetom dane a nie je preto dôvodné pri takomto vozidle 
posudzovať vznik daňovej povinnosti.  
Príklad 
Fyzická osoba – nepodnikateľ zapožičala vozidlo, v dokladoch ktorého je uvedená ako držiteľ, podnikateľovi – 
fyzickej osobe na základe zmluvy o prenájme dňa 15.2. 2016? 
Kedy vznikla daňovníkovi fyzickej osobe – podnikateľovi daňová povinnosť? 
Daňová povinnosť podľa § 8 ods. 1 zákona vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky podľa 
§ 2 ods. 1 zákona – t. j. v ktorom sa vozidlo vymedzenej kategórie, evidované v Slovenskej republike použilo na 
podnikanie. V tomto prípade sa použitie vozidla na podnikanie viaže k dátumu prenájmu vozidla, t. j. 15.2.2016 
od osoby, ktorá ho nepoužíva na podnikanie. Na základe uvedeného daňovníkovi, teda fyzickej osobe – 
podnikateľovi, vznikla daňová povinnosť prvým dňom mesiaca, v ktorom bolo vozidlo použité na podnikanie, teda 
1.2.2016. 
 
Sú nejaké špecifiká v prípade vzniku daňovej povinnosti? 

Vznik daňovej povinnosti je osobitne upravený v prípade zmeny v osobe daňovníka pri tom istom 
predmete dane v jednom a tom istom kalendárnom mesiaci. Uvedená situácia obsiahnutá v § 8 ods. 5 zákona sa 
v praxi najčastejšie vyskytuje pri predaji vozidla. Ak dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete 
dane (v jednom kalendárnom mesiaci), novému daňovníkovi daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k tejto zmene dôjde. Takto určený vznik daňovej povinnosti sa týka vzťahu 
medzi dvomi daňovníkmi, nie medzi daňovníkom a osobou, ktorá daňovníkom nie je (osoba – nepodnikateľ). 
Príklad:  
Fyzická osoba - podnikateľ zakúpila od akciovej spoločnosti vozidlo, pričom dátum podpisu kúpnej zmluvy bol 
5.3.2016, k zmene držby vozidla (vyznačeniu zmeny držiteľa v dokladoch vozidla) došlo až  7.3.2016 s tým, že 
vozidlo fyzická osoba - podnikateľ začal  používať na podnikanie už v mesiaci marec. Kedy vzniká daňová 
povinnosť fyzickej osobe ?  
Vzhľadom na simuláciu príkladu, v ktorom je popísaný prípad podľa § 8 ods. 5 zákona, t. j., vzťah medzi dvomi 
podnikateľmi, pri ktorom došlo  k zmene v osobe daňovníka pri jednom a tom istom predmete dane, v jednom 
kalendárnom mesiaci, daňová povinnosť vzniká právnickej osobe 1. apríla 2016 (uvedené je podporené aj tým, 
že právnická osoba začala toto vozidlo používať na podnikanie v tom istom mesiaci). 
Príklad:  
Fyzická osoba - podnikateľ zakúpila od fyzickej osoby – nepodnikateľa vozidlo, dátum podpisu kúpnej zmluvy bol 
5.10.2016, pričom k zmene držby vozidla (vyznačeniu zmeny držiteľa v dokladoch vozidla)  došlo 7.10.2016 
s tým, že vozidlo sa ešte v mesiaci október začalo používať na podnikanie. Kedy vzniká daňová povinnosť 
fyzickej osobe?  



V tomto prípade ide o simuláciu príkladu, v ktorom sa pri určení vzniku daňovej povinnosti nepostupuje podľa § 8 
ods. 5 zákona, pretože nejde o vzťah medzi dvomi daňovníkmi, ale ide o vzťah medzi nepodnikateľom 
a podnikateľom (fyzickou osobou). Daňovú povinnosť je v tomto prípade potrebné posúdiť podľa § 8 ods. 1 
zákona, podľa ktorého daňová povinnosť fyzickej osobe - podnikateľovi vznikla 1.10.2016, nakoľko vozidlo sa 
začalo používať na podnikanie v októbri 2016. 
 

Kedy zaniká daňová povinnosť? 
Zánik daňovej povinnosti je tiež viazaný na deň, konkrétne posledný deň mesiaca, v ktorom došlo ku 

niektorej zo skutočností vymedzených v § 8 ods. 2 zákona ( k vyradeniu vozidla, či už trvalému alebo 
dočasnému, k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom v polohe ( 
užívateľa -prenájom vozidla od osoby nepodnikateľa) alebo zamestnávateľa - ak zamestnanec použil vozidlo, za 
ktoré mu  zamestnávateľ vyplatil cestovné náhrady), k zániku daňovníka bez likvidácie alebo k zmene v osobe 
daňovníka počas jedného kalendárneho mesiaca pri tom istom predmete dane (vozidle). 
 
Príklad 
Fyzická osoba (podnikateľ.) 2.8.2016 vyradila na dopravnom inšpektoráte vozidlo z evidencie vozidiel. 
Kedy zaniká daňová povinnosť vo väzbe na toto vyradené vozidlo?  
Jedným z možných zánikov daňovej povinnosti je aj vyradenie vozidla z evidencie vozidiel na dopravnom 
inšpektoráte (trvalé alebo dočasné) podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona. Ak došlo k takémuto vyradeniu vozidiel 
z evidencie na dopravnom inšpektoráte, potom daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom 
k vyradeniu vozidla došlo. Zánik daňovej povinnosti je v tomto prípade 31.8.2016. 
Príklad 
Daňovníkovi - podnikateľovi 15.1.2016 zaniklo živnostenské oprávnenie. Kedy dochádza k zániku daňovej 
povinnosti?  
Na základe skutočnosti, že daňovníkovi - podnikateľovi zaniklo živnostenského oprávnenia 15.1.2016, týmto 
dňom už nemá oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť. Na základe posúdenia zániku daňovej povinnosti 
pri dani z motorových vozidiel, v prípade ukončenia podnikania, daňová povinnosť zaniká posledným dňom 
mesiaca, v ktorom daňovník ukončil podnikanie podľa § 8 ods. 2 písm. b) zákona a tým je v tomto prípade 31. 1. 
2016. 
Príklad 
Ak fyzická osoba – nepodnikateľ, zapísaný v dokladoch vozidla ako držiteľ prenajal vozidlo na dobu od 2.11. do 
2.12.2016 fyzickej osobe podnikateľovi, kto je daňovníkom a kedy zaniká daňová povinnosť daňovníkovi? 

Daňovníkom je v prípade prenájmu vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie tá osoba, ktorá toto 
vozidlo používa na podnikanie (§ 3 písm. d) zákona) ako užívateľ vozidla. V prípade prenájmu vozidla 
s vymedzením doby, na ktorú sa vozidlo prenajíma, daňová povinnosť zaniká posledným dňom  mesiaca, 
v ktorom boli splnené podmienky pre zánik daňovej povinnosti. V  takomto prípade, keďže ide o prenájom 
vozidla, ktorý končí 2.12.2016, daňová povinnosť zaniká 31.12.2016 v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 písmena 
e) zákona, t. j. ukončením použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. d) zákona, t. j. užívateľom. 
 

Sú aj nejaké vozidlá vymedzených kategórií zo zákona oslobodené? 
Vozidlá vymedzených kategórií používané na podnikanie sú síce predmetom dane, ale zo zákona sú 

oslobodené, ak ich účel využitia súvisí s ochranou ľudského zdravia alebo majetku, tiež ak výhradne slúžia pre 
poľnohospodársku výrobu alebo lesnú výrobu alebo sa nimi zabezpečuje pravidelná autobusová doprava 
vykonávaná vo verejnom záujme na mestských alebo prímestských linkách. Ak však ide o vozidlo od dane 
oslobodené z dôvodu, že ide o vozidlo diplomatických misií alebo konzulárnych úradov a je zaručená vzájomnosť 
poskytnutia takéhoto oslobodenia v krajine kde má Slovenská republika diplomatické zastúpenie. 

 
Ako sa platí daň za vozidlo v prípade celoročného použitia vozidla a v prípade jeho použitia iba 

časť zdaňovacieho obdobia? 
Na základe vymedzenia vzniku a zániku daňovej povinnosti a vo väzbe na skutočné použitie vozidla na 

podnikanie počas zdaňovacieho obdobia, daňovník pri podaní daňového priznania zaplatí daň alebo pomernú 
časť dane.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že daň z motorových vozidiel daňovník platí za zdaňovacie obdobie, ktorým je 
spravidla kalendárny rok, po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, je povinný vysporiadať daň formou podania 



daňového priznania a daň aj skutočne zaplatiť. Ak je vozidlo používané počas celého roka, daňovník podľa 
zákonom vymedzeného základu dane (či už podľa objemu valcov motora v cm3 pre osobné automobily alebo 
podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti a počtu náprav pre úžitkové vozidlá alebo podľa výkonu motora 
v kW pre elektromobily) určí ročnú sadzbu dane uvedenú v prílohe č.1, ktorá je súčasťou zákona. Pri výpočte 
dane však túto určenú ročnú sadzbu dane „podrobí“ úprave a to predovšetkým podľa jedného univerzálne 
nastaveného kritéria, ktorým je:                                                   Dátum prvej evidencie vozidla. 
Dátum prvej evidencie vozidla je v dokladoch o vozidle uvedený s doplnením (rok výroby) a je uvádzaný v tvare: 
deň, mesiac, rok. 
Práve zapísanie dátumu prvej evidencie vozidla v tomto tvare v podstate vymedzuje prvý mesiac veku vozidla. 
Táto skutočnosť je veľmi dôležitá pre následné správne priradenie príslušnej úpravy ročnej sadzby dane, ktorá sa 
vzťahuje k veku vozidla v čase. 
 
Podľa veku vozidla možno ročnú sadzbu dane, teda tú ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona, upraviť 
nasledovne: 

Vek vozidla (počítaný počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla) Úprava ročnej sadzby 

dane 

do 36 kalendárnych mesiacov znížená o 25% 

od 37 do 72 kalendárnych mesiacov znížená o 20% 

od 73 do 108 kalendárnych mesiacov znížená o 15% 

od 109 do 144 kalendárnych mesiacov bez zmeny 

od 145 do 156 kalendárnych mesiacov zvýšená o 10% 

od 157 kalendárnych mesiacov zvýšená o 20% 

 
 
 
Príklad 
Fyzická osoba počas zdaňovacieho obdobia používala vozidlo M1 so zdvihovým objemom valcov motora 1 
600 cm3 s dátumom prvej evidencie 13.8.2012. 
Aká ročná sadzba dane sa použije pri výpočte dane za celé zdaňovacie obdobie? 
Podľa prílohy č. 1 zákona zdvihovému objemu valcov motora 1 600 cm3 zodpovedá ročná sadzba dane 148 eur. 
Vozidlo s dátumom prvej evidencie 13.8.2012 prináleží k 31.12.2016 (za zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 
31.12.2016) do rozpätia 42 až 53 kalendárnych mesiacov, čo zodpovedá zníženiu ročnej sadzby dane o 20%. 
Preto sa ročná sadzba dane upraví nasledovne: 

(148 eur -  20% ) = 118,4 eura 
Suma 118,4 je v tomto prípade výslednou daňou, ktorú daňovník po uplynutí zdaňovacieho obdobia zaplatí. 
 
Po tejto úprave ročnej sadzby dane prichádza na rad jej úprava znížením o 50%, ak ide o vozidlo hybridné 
(motorové alebo elektrické) alebo ide o vozidlo s pohonom na LNG, CNG alebo vodík. 
 
 
 
Príklad 
Fyzická osoba počas zdaňovacieho obdobia používala vozidlo M1 so zdvihovým objemom valcov motora 2 
900 cm3 s dátumom prvej evidencie 18.3.2014, avšak s pohonom na LNG 
Aká ročná sadzba dane sa použije pri výpočte dane za celé zdaňovacie obdobie? 
Podľa prílohy č. 1 zákona zdvihovému objemu valcov motora 2 900 cm3 zodpovedá ročná sadzba dane 180 eur. 
Vozidlo s dátumom prvej evidencie 18.3.2014 prináleží k 31.12.2016 (za zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 
31.12.2016) do rozpätia 23 až 34 kalendárnych mesiacov, čo zodpovedá zníženiu ročnej sadzby dane o 25%. 



Preto sa ročná sadzba dane upraví nasledovne: 
 

(180 eur -  25% ) = 135 eura 
Upravenú ročnú sadzbu dane podľa veku vozidla daňovník následne  zníži o 50%, z titulu použitia paliva LNG 

135 eura – 50% = 67,5 eura 
Suma 67,5 je v tomto prípade výslednou daňou, ktorú daňovník po uplynutí zdaňovacieho obdobia za toto vozidlo 
zaplatí. 
 
Ak by sa vozidlo použilo v rámci kombinovanej dopravy, ročná sadzba dane upravená v závislosti od veku 
vozidla, následne podľa druhu pohonu alebo druhu paliva sa ešte z titulu použitia vozidla v kombinovanej 
doprave upraví znížením o 50%. 
 
Ak by sa však vozidlo nepoužívalo na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia, je potrebné pre výpočet 
dane, ročnú sadzbu dane (upravenú v závislosti od veku vozidla a následne použitého druhu paliva alebo pohonu 
vozidla a ešte v prípade jeho použitia v kombinovanej doprave) prepočítať v závislosti od skutočnej doby 
používania vozidla na podnikanie. Dôvodom môže byť napr. vznik alebo zánik daňovej povinnosti počas 
zdaňovacieho obdobia. 
Príklad 
Fyzická osoba počas zdaňovacieho obdobia používala vozidlo N1 s 2 nápravami  a hmotnosťou uvedenou 
v dokladoch vozidla 15t  s dátumom prvej evidencie 1.8.2011. 
Aká ročná sadzba dane sa použije pri výpočte dane, ak sa toto vozidlo použilo na podnikanie z dôvodu vzniku 
daňovej povinnosti 1. 7. 2016 iba časť zdaňovacieho obdobia? 
Podľa prílohy č. 1 zákona vozidlu kategórie N1 s hmotnosťou 15t a 2 nápravami zodpovedá ročná sadzba dane 
933 eur. 
Vozidlo s dátumom prvej evidencie 1.8.2011 prináleží k 31.12.2016 (za zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 
31.12.2016) do rozpätia 54 až 65 kalendárnych mesiacov, čo zodpovedá zníženiu ročnej sadzby dane o 20%. 
Preto sa ročná sadzba dane upraví nasledovne: 

(933 eur -  20% ) = 746,4 eura 
Vzhľadom na použitie vozidla od 1.7.2016 do 31.12.2016, t. j. 6 kalendárnych mesiacov, sa ročná sadzba dane 
prepočíta na pomernú časť zdaňovacieho obdobia (roka), t .j.  použitia vozidla na podnikanie a to podľa vzorca: 
pomerná časť dane =  (ročná sadzba dane/12 kalendárnych mesiacov) x počet kalendárnych mesiacov 
skutočného použitia vozidla na podnikanie. 

(746,4/12) x 6 = 373,2 eura 
Daňovník zaplatí za použitie počas 6 kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia roku 2016 výslednú sumu 
dane (pomernú časť dane) 373,2 eura. 
 
 

Existujú výnimky pre zdaňovacie obdobie a následné podanie daňového priznania a zaplatenia 
dane? 

Daň, alebo pomernú časť dane, daňovník zaplatí najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, t. j. 
do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Táto všeobecná formulácia podávania daňového priznania 
s rovnakým určením lehoty na zaplatenie dane sa netýka osôb, ktoré majú inak určené zdaňovacie obdobie, 
končiace niektorým z dôvodov určených zákonom v ustanovení § 9 ods. 3 až 7 zákona: 
Ide o osobu daňovníka, ktorý: zanikol bez likvidácie, sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého majetok bol vyhlásený 
konkurz alebo ukončil podnikanie. 
Pre tieto osoby sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej 
skutočnosti určujúcej špecifickú situáciu zániku daňovej povinnosti. Následne povinnosť podať daňové priznanie 
je do jedného mesiaca po takto určenom zdaňovacom období osobou, ktorej to zákon ukladá: 

- právnym nástupcom (pri zániku daňovníka bez likvidácie) 
- likvidátorom (pri zrušení daňovníka s likvidáciou) 
- správcom konkurznej podstaty (ak bol na majetok vyhlásený konkurz) 
- daňovníkom (ak ukončil podnikanie). 

Osobitným posúdením zdaňovacieho obdobia je úmrtie daňovníka, kedy kalendárnym mesiacom, v ktorom 
daňovník zomrel zaniká daňová povinnosť. Podať daňové priznanie je na dedičovi, alebo ak je viac dedičov, na 
niektorom z nich, a to do troch mesiacov po mesiaci v ktorom daňovník zomrel. Ten kto má povinnosť v takomto 



prípade podať daňové priznanie za zomrelého, môže požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového 
priznania a to najneskôr 15 dní pred uplynutím pôvodne stanovenej lehoty.  
Príklad 
Daňovník zanikol bez likvidácie 12.3.2016 (došlo k splynutiu spoločností). Kto a v akej lehote podáva daňové 
priznanie za daňovníka, ktorý zanikol bez likvidácie?? 
Zdaňovacie obdobie tomuto daňovníkovi končí posledný dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol. Týmto 
mesiacom je marec 2016 a preto zdaňovacie obdobie tohto daňovníka bude od 1.1.2016 do 31.3.2016. Daňové 
priznanie k dani z motorových vozidiel podľa § 9 ods. 3 zákona za tohto daňovníka podáva právny nástupca a to 
do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré končí mesiacom, v ktorom daňovník zanikol bez 
likvidácie. Daňové priznanie je preto právny nástupca povinný podať najneskôr do 30.4.2016 a v tejto lehote aj 
daň zaplatiť.  
 

Komu daňovník podá daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia? 
Vzhľadom na vymedzenie daňovníka dane z motorových vozidiel je na fyzickej osobe alebo právnickej osobe, 
aby po uplynutí zdaňovacieho obdobia daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podala správcovi dane – 
daňovému úradu a to podľa základných zásad určenia miestnej príslušnosti obsiahnutej v daňovom poriadku. Ak 
je daňovníkom fyzická osoba, miestna príslušnosť správcu dane sa riadi miestom jej trvalého pobytu, ak ide 
o právnickú osobu, miestna príslušnosť správcu dane sa riadi jej sídlom. Ak právnická osoba podniká 
prostredníctvom organizačnej zložky, daňovníkom je právnická osoba, nakoľko organizačná zložka stratila štatút 
samostatného daňovníka prijatím zákona. Ak ide o používanie vozidla zamestnanca na pracovné cesty, za ktoré 
zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady (a súčasne je splnená podmienka, že toto vozidlo nie je zamestnancom 
používané na „jeho“ podnikanie alebo inou osobou, ktorá vozidlo na tento účel zapožičal) daňovníkom je 
zamestnávateľ, teda fyzická alebo právnická osoba. 
Príklad 
Zamestnanec použil vlastné vozidlo na pracovnú cestu v trvaní od 15.7.2016 do 30.112016 so súhlasom 
zamestnávateľa (spol. s r.o.). Zamestnávateľ mu vyplatil cestovné náhrady za použitie vozidla. Vozidlo 
zamestnanec nepoužíval na podnikanie v zdaňovacom období. Kto je daňovníkom?  
Daňovníkom je zamestnávateľ (spol. s r.o.), ktorý vyplatil za použitie vozidla zamestnanca cestovné náhrady 
a ktorý po uplynutí zdaňovacieho obdobia podá daňové priznanie za predmetné vozidlo správcovi dane – 
daňovému úradu podľa sídla. V daňovom priznaní uvedie počet mesiacov použitia vozidla a to s ohľadom na 
vznik a zánik daňovej povinnosti. Použitie vozidla zamestnancom v rozsahu od 15.7.2016 do 30.11.2016 na 
pracovnú cestu sa viaže k vzniku daňovej povinnosti od 1.7.2016 do jej zániku, t. j. do 30.11.2016. Celkovo bolo 
vozidlo predmetom dane 5 kalendárnych mesiacov. 
Pozor: Pre zamestnávateľa neexistuje výnimka, aby  zdaňoval  použité vozidlo zamestnancom v závislosti od  
počtu dní jeho použitia. Zamestnávateľ je pri zdanení vozidla ako predmetu dane v režime jeho zdanenia 
v súlade s vymedzením vzniku a zániku daňovej povinnosti.  
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