
1.Fyzická osoba -živnostník  používa na účely svojho podnikania motorové vozidlo ktoré 
nemá zaradené v obchodnom majetku. Náklady  na vozidlo uplatňuje podľa §19ods.2 písm e) 
ZDP do výšky náhrady za spotrebované PHL a základnej náhrady za každý km jazdy podľa 
zákona o cestovných náhradách. 
Vozidlo používa na účely podnikania v mesiacoch január až apríl, potom vozidlo prestal 
využívať na podnikanie. 
Daň z motorových vozidiel platí za 4 mesiace alebo celý kalendárny rok? 
  
 

1) Predmetom dane z motorových vozidiel podľa § 84 ods. 1 zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady v znení zákona č. 460/2011 Z. z. je motorové vozidlo  a  
prípojné vozidlo kategórie M, N a O (ďalej len "vozidlo"), ktoré je evidované v 
Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na  činnosti, z ktorých 
plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov(ďalej len "podnikanie"). V predmetnom 
ustanovení je pri podnikaní zavedený odkaz na Obchodný zákonník a pri činnostiach, 
z ktorých plynúce príjmy  sú predmetom dane z príjmov je odkaz na zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 ods. 1 
Obchodného zákonníka sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná 
samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom 
dosiahnutia zisku. Skutočnosť, že podnikateľ nepoužíva motorové vozidlo na 
podnikanie každý deň, nespôsobí prerušenie  samotnej podnikateľskej činnosti, 
z čoho vyplýva, že u motorového  nedochádza  k zániku daňovej povinnosti podľa  § 
89 zákona č. 582/2004 Z. z. (daňová povinnosť  zaniká dňom, ktorým sa vozidlo 
prestalo používať na podnikanie).  

 
V nadväznosti na uvedené  za zánik daňovej povinnosti  na dani z motorových 

vozidiel možno považovať: 

 
      - ukončenie podnikateľskej činnosti daňovníka 

 
      - prerušenie podnikateľskej činnosti daňovníka  

 
      - predaj motorového vozidla 

 
      - vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel dopravného 

inšpektorátu 
 

      - krádež motorového vozidla (daňová povinnosť zanikne dňom krádeže). 
 

  
Na základe uvedeného, ak nedošlo k zániku daňovej povinnosti z dôvodov 

vyššie  uvedených, vozidlo podlieha dani v roku 2014 do konca zdaňovacieho 
obdobia. 
 

  
 
  



 
Podľa nového zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel daňová 
povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, t.j. spätne 
k 31.12.2014, za podmienky, ak v celom zdaňovacom období r. 2015 vozidlo nebude 
spĺňať podmienky vymedzenia predmetu dane (nebude sa používať na podnikanie 
ani raz) o vozidle nebude v roku 2015 vôbec účtované, vozidlo nebude evidované v 
daňovej evidencii alebo nebudú uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. 
Túto skutočnosť je povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 31. januára po 
uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.1.2016. 
To znamená, že podľa nového zákona daňová povinnosť môže zaniknúť spätne k 
31.12.2014, ale len za splnenie vyššie uvedených podmienok (uvedené je možné si 
uplatniť prvý krát za rok 2015). 

 

2.Fyzická osoba - živnostník používal na podnikanie auto zaradené v obchodnom majetku 4 
roky. V piatom roku ho v septembri vyradil z obchodného majetku(auto už bolo odpísané) 
a používa ho súkromne manželka. Poslal oznámenie o zániku daňovej povinnosti 
k 30.9.2014.  Daň za toto odhlásené vozidlo za rok 2014 bude platiť za obdobie január až - 
september? 
 

2) Z uvedeného vyplýva, že vyradením vozidla z obchodného majetku ešte k 
zániku daňovej povinnosti nedošlo.  
 


