
Príklady k dani z motorových vozidiel 
podľa jednotlivých ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

v znení  účinnom do 30. novembra 2012 a v znení účinnom od 1. decembra 2012 

v nadväzne na novelu zákona: 

 

• č. 68/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  - 

účinnosť od 1. júla 2012 

 

• č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o  miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 

znení neskorších predpisov  -  účinnosť od 1. decembra 2012 

 
 

 

K § 84 -Predmet dane z motorových vozidiel 

 

 
• Predmet dane v roku 2012 

 

 

Príklad č. 1  

 

Slovenský podnikateľ používa vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo v SR, na 

podnikanie v Rakúsku.  

 

Vozidlo nie je predmetom dane, pretože sa používa na podnikanie mimo územia SR. 

 

Príklad č. 2  

 

Podnikateľ používa vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo v ČR, na podnikanie v SR. 

 

Ak daňovník používa vozidlo na podnikanie v SR, vozidlo je predmetom dane, bez ohľadu na 

to, či má pridelené evidenčné číslo v SR alebo má zahraničné evidenčné číslo. 

 

Príklad č. 3 

 

Podnikateľ je držiteľom vozidla, ktoré používa na podnikanie výlučne v zahraničí a okrem 

technickej kontroly a pravidelného servisu sa vozidlo nezdržiava na území SR. 

 

Nakoľko vozidlo sa používa na podnikanie výlučne v zahraničí, nie je predmetom dane 

z motorových vozidiel. Vozidlo nie je predmetom dane ani vtedy, ak v priebehu zdaňovacieho 

obdobia sa vráti na územie SR za účelom vykonania technickej kontroly, resp. opravy vozidla, 

nakoľko tieto činnosti nesúvisia s podnikaním vozidla v SR.  



Ak sa vozidlo vráti na územie SR za účelom vykonania technickej kontroly naložené 

nákladom, má sa za to, že vozidlo sa použilo na podnikanie a vozidlo je predmetom dane 

z motorových vozidiel. 

 

Príklad č. 4 

 

Podnikateľ prenajíma na základe zmluvy o prenájme vozidlo do zahraničia.  

 

Pri prenájme vozidla do zahraničia vozidlo je predmetom dane v deň odchodu do zahraničia 

a taktiež v deň príchodu zo zahraničia. V týchto dňoch vykonáva podnikateľ podnikateľskú 

činnosť prostredníctvom prenájmu na území SR. Vozidlo počas jeho pobytu  v zahraničí  nie 

je predmetom dane. 

 

Príklad č. 5 

 

Podnikateľ prenajíma na základe zmluvy o prenájme vozidlo, ktorého je vlastníkom, inému 

podnikateľovi na území SR.  

 

Pri prenájme vozidla na území SR inému podnikateľovi prenajímateľ  vykonáva podnikateľskú 

činnosť prostredníctvom prenájmu, t.j. vozidlo je predmetom dane z motorových vozidiel. 

 

Príklad č. 6 

 

Spoločnosť s. r. o. je držiteľom vozidiel, ktoré sú v obchodnom majetku, ale sú odstavené 

v garáži a nepoužívajú sa na podnikanie. 

 

Nakoľko vznik daňovej povinnosti sa odvíja od fyzického používania  vozidla na podnikanie, 

samotné zaradenie vozidla do majetku firmy ešte vznik daňovej povinnosti nezakladá. Na 

základe uvedeného vozidlo zaradené do obchodného majetku, ktoré sa nepoužíva na 

podnikanie (napr. vozidlo je odstavené v garáži), nie je predmetom dane z motorových 

vozidiel.  

 

 

• Predmet dane v roku 2013 

 

 

Príklad č. 7 

 

Podnikateľ používa vozidlo na podnikanie, ktoré má pridelené evidenčné číslo v ČR, na 

podnikanie v SR. 

 

Predmetom dane od 1. januára 2013 je vozidlo kategórie M, N a O,  ktoré má pridelené 

evidenčné číslo v SR a používa sa na podnikanie. Ak podnikateľ v zdaňovacom období r. 2013 

používa na podnikanie vozidlo, ktoré  má pridelené evidenčné číslo v ČR, vozidlo  nie  je 

predmetom dane, nakoľko nie  je evidované  v SR.   

 

Príklad č. 8 

 

Slovenský podnikateľ používa vozidlo, ktoré má  pridelené evidenčné číslo v SR, na 

podnikanie  v Maďarsku.  



 

Vozidlo  je predmetom dane  z motorových vozidiel, pretože je evidované v SR. 

 

 

Príklad č. 9 

 

Podnikateľ  používa na podnikanie v SR prenajaté vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné 

číslo v Rakúsku.  

 

Vozidlo s rakúskym evidenčným číslom nie  je   predmetom dane z motorových vozidiel, 

nakoľko nie  je evidované  v SR. 

 

Príklad č. 10 

 

Podnikateľ prenajíma  na  základe  zmluvy o prenájme vozidlo na obdobie od 1. januára 

2012 do 31. decembra 2013, ktoré má pridelené evidenčné číslo v SR,  do zahraničia.   

 

V zdaňovacom období r. 2012 vozidlo je predmetom dane v deň jeho odchodu do zahraničia, 

t.j. daňová povinnosť vznikla 2. januára 2012 (dňom nasledujúcim po dni odchodu vozidla do 

zahraničia) a zanikla k poslednému dňu tohto mesiaca.  

V zdaňovacom období r. 2013 vznikne daňová povinnosť 1. januára 2013, nakoľko predmetné 

vozidlo (ktoré sa používa na podnikanie prostredníctvom prenájmu),  je evidované v SR.  

  

 

K § 85 - Daňovník dane z motorových vozidiel 

 

 
• Daňovník v roku 2012 

 

 

Príklad č. 11 

 

Fyzická osoba – podnikateľ v januári 2012 prenajala svoje vozidlo,  ktorého je držiteľom 

a zároveň aj vlastníkom zapísaným v dokladoch vozidla, na základe zmluvy o prenájme (tzv. 

operatívny lízing)  inému podnikateľovi.   

 

Pri prenájme vozidla podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom  prenájmu. 

Pri prenájme vozidla bez predkupného práva je do 30. júna 2012 daňovníkom držiteľ 

zapísaný v dokladoch vozidla, avšak od 1. júla 2012 je už daňovníkom vlastník zapísaný 

v dokladoch vozidla.   

Vzhľadom na to, že v danom prípade prenajímateľ je držiteľom a zároveň aj vlastníkom 

zapísaným v dokladoch vozidla, pre účely dane z motorových vozidiel nedošlo k zmene osoby 

daňovníka.   

 

Príklad č. 12 

 

Od 1. januára 2012 spoločnosť s.r.o. prenajíma na základe zmluvy o prenájme inému 

podnikateľovi vozidlo, ktorého vlastníkom zapísaným v dokladoch vozidla je prenajímateľ 

a držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla je nájomca. Kto je daňovníkom dane 

z motorových vozidiel?   



 

Daňovníkom dane do 30. júna 2012 je držiteľ zapísaný v dokladoch vozidla, t.j. nájomca, 

avšak od 1. júla 2012  daňovníkom je už prenajímateľ,  ktorý je v dokladoch vozidla zapísaný 

ako vlastník. 

 

 

Príklad č. 13 

 

Syn používa vozidlo na podnikanie. Držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla je jeho otec 

(nepodnikateľ), ktorý zapožičal svojmu synovi  vozidlo  na podnikateľské účely.  

 

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je syn,  ktorý používa vozidlo na podnikanie.  

V danom prípade ide o vozidlo, ktorého držiteľom je fyzická osoba – nepodnikateľ a ktoré 

používa na   podnikanie iná osoba. 

 

Príklad č. 14 

 

Zamestnávateľ  vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie motorového vozidla na 

služobné cesty. Zamestnanec je  držiteľom vozidla.  

 

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ vtedy, ak vypláca zamestnancovi 

cestovné náhrady za použitie vozidla, ktorého držiteľom je zamestnanec.  Vozidlo je 

predmetom dane a daňovníkom  dane je zamestnávateľ.  

 

Príklad č. 15 

 

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie motorového vozidla, 

ktorého držiteľom nie je zamestnanec.   

 

Nakoľko držiteľom vozidla nie je zamestnanec, zamestnávateľ nie je daňovníkom dane 

z motorových vozidiel. 

 

 

•   Daňovník v roku 2013 

 

 

Príklad č. 16 

 

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je v osvedčení o evidencii časť II. vyznačená ako držiteľ 

(vozidlo je evidované v SR), používa vozidlo na podnikanie v ČR.    

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je držiteľ, ktorý používa vozidlo evidované v SR na 

podnikanie. 

 

Príklad č. 17 

 

Spoločnosť s. r. o. používa v  r. 2012 a 2013 na podnikanie v SR prenajaté  vozidlo z ČR. 

Držiteľom vozidla je osoba so sídlom v zahraničí. Je spoločnosť s.r.o. daňovníkom dane 

z motorových vozidiel? 
 



V r. 2012 bol daňovníkom podnikateľ, ktorý  používal  na podnikanie v SR vozidlo,  držiteľom 

ktorého bola osoba s trvalým  pobytom alebo sídlom v zahraničí. 

V  r. 2013 už podnikateľ nie je  daňovníkom dane z motorových vozidiel, nakoľko vozidlo nie 

je predmetom dane (nie je evidované  v SR).  

 

Príklad č. 18 

 

Zamestnávateľ v r. 2012 a 2013  vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie 

vozidla na pracovnú cestu. Držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla je manželka 

zamestnanca.    
 

Zamestnávateľ v r. 2012 nebol daňovníkom, pretože držiteľom vozidla zapísaným v dokladoch 

vozidla nebol zamestnanec ale jeho manželka.  

V  r. 2013 však uvedené vozidlo podlieha dani a daňovníkom dane je zamestnávateľ.    

 

 

K § 86  - Oslobodenie od dane z motorových vozidiel 
 

 

•  Oslobodenie od dane a zníženie dane  v roku 2012 

 

Príklad č. 19 

 

Vyšší územný celok znížil daň vo všeobecne záväznom nariadení o 20 % na  vozidlo, ktoré 

sa používa výhradne v poľnohospodárskej výrobe a o 30%  na vozidlo, ktoré spĺňa limity 

úrovne EURO 5.  

Podnikateľ používa vozidlo na podnikanie výhradne v poľnohospodárskej výrobe, ktoré 

zároveň spĺňa aj limity úrovne EURO 5.  

 

Daňovník si uplatní zníženie dane preňho výhodnejšie, a to zníženie dane na vozidlo, ktoré  

spĺňa limity úrovne EURO 5, o 30%. 

 

•   Zníženie dane v roku  2013  

 
Príklad č. 20 

 

Vyšší územný celok znížil daň vo všeobecne záväznom nariadení  aj na vozidlo, ktoré spĺňa 

limity úrovne EEV. Podnikateľ používa vozidlo na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne 

EEV.  

 

Daňovník si uplatní v daňovom priznaní zníženie dane  na vozidlo. 

 

K § 88 - Sadzba dane 
 

 

Príklad č. 21 

 

Podnikateľ, ktorý používa na podnikanie  ťahač a náves (návesovú jazdnú súpravu), 

zakúpi ďalší náves (bez ťahača). Je možné zaradiť  nový náves do najbližšej nižšej daňovej 

skupiny?  



 

Ťahač aj náves sú súčasťou návesovej jazdnej súpravy a preto sa vždy zaradia do      

najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrili podľa celkovej hmotnosti uvedenej v 

dokladoch vozidla bez ohľadu na to, kedy boli vozidlá zaobstarané.  

Pre uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane pre ťahač a náves nie je podstatné, akou formou 

a kedy boli vozidlá zaobstarané (t.j. či boli zaobstarané ako jazdná súprava spolu alebo boli 

zaobstarané osobitne). V uvedenom prípade sa vychádza z tej skutočnosti, že tak náves ako aj 

ťahač napĺňajú svoj účel iba vtedy, ak sa používajú v rámci jazdnej súpravy (spolu).  

 

Príklad č. 22 

 

V osvedčení o evidencii časť I.  sú uvedené údaje:  

 

Pri ťahači na riadku č. 32 je uvedená najväčšia prípustná celková  hmotnosť .....18 000 kg 

                   na riadku č. 33 je uvedená najväčšia prípustná  hmotnosť pripadajúca na  

                   nápravu............................................................................................7100/11 500 kg 

Pri návese  na riadku č. 32 je uvedená najväčšia prípustná celková  hmotnosť .....34 000 kg 

                   na riadku č. 33 je uvedené najväčšia prípustná  hmotnosť pripadajúca na  

                   nápravu.-................................................................................................3 x 8 000 kg 

 

V osvedčení o evidencii časť II.  (technický preukaz vydaný pred 1. marcom 2005) sú 

uvedené údaje:  

 

d) Pri ťahači na riadku č. 6 d) predná náprava 

                                                        stredná – zadná v kg..................................7100/11 500 kg 

 

e) Pri návese na riadku č. 6 d) predná náprava 

                                                         stredná – zadná v kg........................................3 x 8 000 kg 

Ktorý údaj je rozhodujúci na určenie sadzby dane z motorových vozidiel? 

 

Pre určenie sadzby dane pre vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy sa 

vychádza z dokladov vozidla.  

Rozhodujúcim údajom pre určenie sadzby dane v osvedčení o evidencii časť I  pre ťahač ako 

aj pre náves je údaj uvedený na riadku č. 33 osvedčenia, kde sa uvádza „Najväčšia prípustná 

hmotnosť pripadajúca na nápravu“.   

Rozhodujúcim údajom pre určenie sadzby dane v osvedčení o evidencii časť II (technický 

preukaz vydaný pred 1. marcom 2005)  pre ťahač ako aj pre náves je údaj uvedený na riadku 

6 d), kde sa uvádza numerický súčet hmotnosti pripadajúcich  na jednotlivé nápravy. 

Ťahač aj náves sa  zaradia do  najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do  akej by patrili podľa 

celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla.  

 

  

K § 89 - Vznik a zánik daňovej povinnosti 

 
•  Vznik a zánik daňovej povinnosti v roku 2012 

 

 

Príklad č. 23 

 

Daňovník začne používať vozidlo na podnikanie 1. januára a ďalšie 5. mája 2012.   



 

Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie. Ak sa 

vozidlo použije na podnikanie 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosť 

vzniká týmto dňom. 

Na základe uvedeného pri prvom vozidle daňová povinnosť vznikla 1. januára (osobitná 

úprava) 2012.  

Pri druhom vozidle daňová povinnosť vznikla 6. mája, t.j. prvý deň nasledujúci po dni 

použitia  vozidla na podnikanie.  

 

Príklad č. 24 

 

Dňa 25. septembra 2012 daňovník prestal používať vozidlo na podnikanie, ktoré je 

predmetom dane z motorových vozidiel.   

 

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na 

podnikanie, to znamená, že v danom prípade daňová povinnosť zanikla 30. septembra 2012.  

 

Príklad č. 25 

 

Podnikateľ je držiteľom vozidla, ktoré používa na podnikanie výlučne v zahraničí, avšak 

pri návrate zo zahraničia z dôvodu vykonania technickej kontroly vozidlo bolo naložené 

tovarom.  Vznikla daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel?   

 

Ak vozidlo sa používa na podnikanie výlučne v zahraničí, nie je predmetom dane 

z motorových vozidiel. 

Ak vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie výlučne v zahraničí, sa vráti na územie SR za 

účelom vykonania technickej kontroly naložené nákladom, má sa za to, že vozidlo sa použilo 

na podnikanie.To znamená, že v deň príchodu na území SR vznikla daňová povinnosť. 

V prípade, ak sa vozidlo  ďalej už nepoužije na podnikanie na území SR, daňová povinnosť aj 

zanikla k poslednému dňu tohto mesiaca.  

Dávame do pozornosti splnenie si oznamovacej povinnosti pri vzniku aj zániku daňovej 

povinnosti.  

 

Príklad č. 26 

 

Podnikateľ na základe zmluvy o prenájme prenajal vozidlo do zahraničia na obdobie šesť 

mesiacov od 1. januára 2012 do 30. júna 2012.  Došlo  k vzniku, resp. k zániku daňovej 

povinnosti pri prenájme vozidla do zahraničia?    

 

Pri prenájme vozidla do zahraničia vozidlo je predmetom dane v deň odchodu do zahraničia 

a v deň príchodu zo zahraničia.  

To znamená, že pri odchode vozidla do zahraničia daňová povinnosť vznikla 2. januára 2012, 

t.j. dňom nasledujúcim po dni odchodu vozidla do zahraničia a zanikla  k poslednému dňu 

tohto mesiaca, t.j. 31. januára 2012.  

Pri príchode vozidla zo zahraničia daňová povinnosť vznikla, t.j. dňom nasledujúcim po dni 

príchodu vozidla zo zahraničia. 

Dávame do pozornosti splnenie si oznamovacej povinnosti pri vzniku aj zániku daňovej 

povinnosti.  

 

 



•  Vznik a zánik daňovej povinnosti v roku 2013 

 

 

Príklad č. 27 

 

Daňovník začne používať vozidlo na podnikanie 1. januára a ďalšie 5. mája. 2013.  

 

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, t.j.  pri prvom vozidle daňová 

povinnosť vznikne 1. januára 2013 a pri druhom vozidle 6.  mája 2013.    

 

Príklad č. 28 

 

Dňa 25. septembra 2013 daňovník prestal používať vozidlo na podnikanie.   

 

Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie, t.j. 25. 

septembra 2013.  

 

Príklad č. 29 

 

Daňovník v zdaňovacom období r. 2013 použije vozidlo na podnikanie iba jeden deň, a to 

25. júla 2013.   

 

Daňová povinnosť vznikne aj zanikne 25.  júla 2013.   

 

 

K § 90 – Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť 

 

 
• Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť v roku 2012 

 

 
Príklad č. 30 

 

Daňovník začne používať vozidlo na podnikanie 5. mája. 2012.  Dňa 25. septembra 2012 

predal vozidlo, a teda prestal  používať vozidlo na podnikanie.  

 

Daňová povinnosť v danom prípade vznikla 6. mája 2012. Nakoľko daňovník dňa 25. 

septembra  2012 prestal používať  vozidlo na podnikanie, došlo k zániku daňovej povinnosti 

k 30. septembru 2012. Daňovník bol  povinný oznámiť príslušnému   správcovi    dane vznik aj 

zánik daňovej povinnosti v 30 dňovej lehote. Zároveň do  31. januára 2013 je daňovník 

povinný podať  daňové  priznanie. 

 

Príklad č. 31 

 

V zdaňovacom období r. 2012 používala spoločnosť na základe zmluvy o prenájme (bez 

predkupného práva) vozidlo na podnikanie, ktorého vlastníkom zapísaným v dokladoch 

vozidla je prenajímateľ a držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla je nájomca. Aké 

povinnosti vyplývajú daňovníkom v tomto prípade?   

 



Pri prenájme vozidla bez predkupného práva, daňovníkom dane do 30. júna 2012 je držiteľ 

zapísaný v dokladoch vozidla, t.j. nájomca.  

Od 1. júla 2012 daňovníkom je  prenajímateľ zapísaný v dokladoch vozidla ako vlastník.  

Nájomcovi – držiteľovi zanikla daňová povinnosť dňa 30. júna 2012 a do 30. júla 2012  bol 

povinný uvedenú skutočnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane.  

Prenajímateľovi – vlastníkovi vznikla daňová povinnosť nasledujúcim dňom po dni použitia 

vozidla na podnikanie. Prenajímateľ bol povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní 

odo dňa vzniku daňovej povinnosti  miestne príslušnému správcovi dane.    

 

Príklad č. 32 

 

Aké povinnosti pri podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel vyplývajú 

spoločnosti,  ktorá sa zlučuje s ďalšími spoločnosťami do jedného celku? 

 

Právny nástupca podá daňové priznanie za celé zdaňovacie obdobie do 31. januára 2013 za 

všetky vozidlá, t.j. za vozidlá, ktoré používal na svoje podnikanie aj za vozidlá, ktoré 

používala na podnikanie právnická osoba zrušená bez likvidácie.             

 

 

K § 90 - Oznamovacia povinnosť, zdaňovacie obdobie 

 a daňové priznanie 

 
• Oznamovacia povinnosť, zdaňovacie obdobie a daňové priznanie v roku 2013 

 

Príklad č. 33 

 

Spoločnosť zanikla  bez likvidácie ku dňu 30. júna.  

 

Právny nástupca,  ktorý je daňovníkom dane z  motorových vozidiel, je  povinný podať daňové   

priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré začína  1. januára  a končí  30. júna, t. j. dňom, 

v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie. Daňové priznanie je  povinný podať právny 

nástupca do  jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému 

správcovi dane, t. j. do 30. júla a taktiež  je  povinný v tejto lehote daň aj zaplatiť.   

 

Príklad č. 34 

 

Spoločnosť vstúpila do likvidácie 15. júna.  

 

V danom prípade zdaňovacie obdobie začína 1. januárom  a končí 14. júnom, t. j. dňom, ktorý  

predchádza dňu, kedy spoločnosť vstúpila  do  likvidácie. Podať daňové priznanie a zaplatiť 

daň je  povinný likvidátor do 14. júla, t. j. do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho 

obdobia miestne  príslušnému správcovi dane. V tejto lehote je daň  splatná. 

 

Príklad č. 35 

 

Na daňovníka k 1. marcu bol vyhlásený konkurz. Vozidlo počas  konkurzu sa naďalej 

používa na podnikanie, a to až do konca 31.   decembra. 

 

Zdaňovacie obdobie v danom prípade začína plynúť 1. januárom a končí 28. februára, t. j. 

dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. Správca v konkurznom konaní je povinný 



podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 28. marca, t. j. do jedného mesiaca po uplynutí 

tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane. V tejto lehote je daň 

splatná. 

Keďže vozidlo daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, je naďalej predmetom dane 

počas konkurzu, daňové priznanie za obdobie odo dňa vyhlásenia konkurzu vrátane  

(t. j. od 1. marca)  do konca zdaňovacieho obdobia (t. j. do 31. decembra), je povinný podať 

správca v konkurznom konaní do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia 

miestne príslušnému správcovi dane. V tejto lehote je daň aj splatná.  

 

Príklad č. 36 

 

Osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 30.  septembra. 

 

Daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov do troch 

mesiacov, t.j. do 30. decembra miestne   príslušnému správcovi dane. V prípade, ak sa dedičia  

nedohodnú kto podá daňové priznanie, určí ho správca dane. 

 

 

K § - 91 Preddavky na daň a platenie dane 

 
•  Preddavky na daň a platenie dane v roku 2012  

 

 

Príklad č. 37 

 

Vzniká povinnosť platiť preddavky na daň v prípade, ak daňová povinnosť vznikne  

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia? 

 

Pri výpočte predpokladanej dane sa vychádza zo  súčtu ročnej sadzby dane za každé vozidlo,  

ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a nie  je oslobodené   od dane. 

Ak daňová povinnosť vznikne 1. januára zdaňovacieho obdobia  a výška predpokladanej dane 

k tomuto dátumu presiahne u jedného správcu dane 660 eur, daňovník  je povinný platiť  

preddavky na daň.  

 

Príklad č. 38 

 

V r.  2012 platil daňovník  preddavky na daň za 15 vozidiel. Vo februári r. 2012  zanikla 

daňová povinnosťu 5 vozidiel.  V máji r. 2012 začal používať na podnikanie  ďalších 10 

vozidiel. 

 

Napriek zániku a vzniku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník je 

povinný platiť  preddavky na daň v  nezmenenej výške, t.j. podľa výšky predpokladanej dane 

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Môže požiadať správcu dane  o určení preddavkov na 

daň  inak.  V danom prípade vznikla oznamovacia povinnosť pri vzniku aj  zániku daňovej 

povinnosti. Daň sa vysporiada v daňovom priznaní do  31. januára 2013. 

 

Príklad č. 39 

 

Daňovník v zdaňovacom období r. 2012  platí štvrťročné preddavky na daň za 10 vozidiel 

miestne príslušnému správcovi dane v Prešove. V priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde 



k zmene miesta evidencie vozidla, t.j. k zmene miestnej príslušnosti správcu dane,  z Prešova 

do Nitry u 5 vozidiel.  

 

- Aký vplyv má táto zmena na platenie preddavkov na daň  v zdaňovacom období r. 

2012?   

 

Zmena miestnej príslušnosti správcu dane v priebehu zdaňovacieho obdobia nemá vplyv na 

platenie preddavkov na daň v zdaňovacom období r. 2012, t.j. daňovník platí naďalej 

preddavky na daň vo výške určenej na začiatku bežného zdaňovacieho obdobia na základe 

predpokladanej dane  k 1. januáru 2012. 

 

- Ako sa budú platiť preddavky na daň v nasledujúcom zdaňovacom období?  

 

Daňovník v zdaňovacom období r. 2013 bude platiť preddavky na daň vtedy, ak jeho 

predpokladaná daň za vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru 2013 u jedného správcu 

dane (v danom prípade osobitne u správcu dane v Prešove a osobitne u správcu dane v Nitre), 

presiahne sumu 660 eur.  

Ak teda predpokladaná daň k 1. januáru 2013 presiahne u každého správcu dane (v Prešove 

aj v Nitre) sumu 660 eur, daňovník bude platiť preddavky na daň každému z nich. 

V prípade, ak predpokladaná daň presiahne sumu 660 eur iba u jedného z nich, daňovník 

platí preddavky len tomuto správcovi dane. 

 Ak výška predpokladanej dane nepresiahne túto sumu ani u jedného správcu dane, daňovník 

v r. 2013  preddavky na daň neplatí. 

 

Príklad č. 40 

 

V zdaňovacom období r. 2012 daňovník začal  používať vozidlo na podnikanie 5. mája  

(daňová povinnosť vznikla 6. mája 2012). Dňa 25. septembra 2012 daňovník predal toto 

vozidlo, a teda prestal používať vozidlo na podnikanie. Daňová povinnosť zanikla 30. 

septembra 2012. Sadzba dane za vozidlo je 120 eur.   

 

Daňovníkovi vznikla: 

           -   oznamovacia povinnosť  v 30 dňovej lehote pri vzniku aj  zániku daňovej povinnosti, 

           -   povinnosť podať  daňové priznanie   do 31. januára  2013, 

           -   zaplatiť  pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania.  

 

 Pomernú časť dane vypočíta nasledovne: 

            120/12 x 5 mesiacov (daňovník používal vozidlo na podnikanie v mesiacoch máj až   

            september) = 50 eur. 

  

Príklad č. 41 

 

Daňovník v zdaňovacom období použil vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy aj na 

prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme. Vyšší územný celok oslobodil od 

dane tieto vozidlá vo všeobecne záväznom nariadení. Daňovník použil vozidlo aj na 

prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme takto: 

 

v januári v dňoch od 15. – 20., t.j. 6 dní 

v marci v dňoch od 12.-15., t.j. 4 dní. 

 



Celoročná sadzba za vozidlo je 800 eur. 
 

Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin 1/365 ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych 

dní, v ktorých sa vozidlo  používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom 

záujme, t.j.: 

800/365 x 10 (počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu  uskutočnenú mimo 

výkonu vo verejnom záujme) = 21,9178  po  zaokrúhlení pomernej časti  dane predstavuje 

sumu 21,91eur.  

 

 

• Preddavky na daň a platenie dane v roku 2013  

 

 

Príklad č. 42 

 

Daňová povinnosť zanikne 30. januára 2013.  Sadzba dane za vozidlo je 360 eur. Vozidlo 

bolo predmetom dane 30 dní .  

 

Daňovníkovi vznikla: 

           -   oznamovacia povinnosť  v 30 dňovej lehote pri zániku daňovej povinnosti, 

           -   povinnosť podať  daňové priznanie   do 31. januára  2014, 

           -   zaplatiť  pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania.   

 

Pomernú časť dane vypočíta nasledovne: 

             360/ 365 x 30  = 29,58 eur  (daňovník používal na podnikanie vozidlo 30 dní). 

 

Príklad č. 43 

 

Daňovník  použil autobus okrem výkonu vo verejnom záujme aj na podnikanie. Pre 

cestovnú kanceláriu použil   daňovník  vozidlo v dňoch:  

15.1. - 20.1., t. j. 6 dní 

12.3.-15.3., t. j. 4 dní 

 

Celoročná sadzba za vozidlo je 2 500 eur 

 

Pomerná časť dane: 

2 500 : 365 x 10 = 68,49 eur. 

 

 

K § 93 - Kombinovaná doprava 

 
Príklad č. 44 

 

Tovar bol prevážaný z miesta nakládky do riečneho prístavu, kde bolo vozidlo 

s nákladom odvážené a následne náklad bol preložený z vozidla do zásobníkov v plavidle, 

 t. j. loďou sa prepravoval iba náklad bez motorového vozidla (motorové vozidlo, náves 

alebo príves s tovarom neboli prepravované loďou a pri preprave tovaru nebol použitý ani 

kontajner, ktorý by bol preložený na loď). Takýto spôsob prepravy bol realizovaný 

niekoľkokrát v priebehu celého zdaňovacieho obdobia. Môže si daňovník uplatniť zníženie 

dane? 



 

V rámci kombinovanej dopravy je náklad – tovar umiestnený v nákladovej jednotke   po celý 

čas. Pri zmene druhu dopravy je naďalej prepravovaný v tej istej nákladovej jednotke 

(kontajner, výmenná nadstavba, cestné vozidlo – súprava). Pretože v uvedenom prípade tovar 

bol preložený z cestných vozidiel do zásobníkov v plavidle, t. j. nebol ďalej prepravovaný 

 v cestnom vozidle – súprave na plavidle, uvedená preprava sa nepovažuje za kombinovanú 

dopravu a daňovník v danom prípade si uplatnil 50 % zníženie dane neoprávnene. 

 

 

K § 99 Správa dane 
 

Príklad č. 45 

 

Daňovník používal na podnikanie vozidlá, ktoré sú evidované v Novákoch a  v Myjave, t. j. 

v Trenčianskom kraji.  

 

Daňovník podá jedno daňové priznanie  za všetky vozidlá. Na správu dane je miestne 

príslušný Daňový úrad Trenčín, ktorý sa nachádza v územnom obvode Trenčianskeho kraja. 

Podanie môže daňovník predložiť na ktorejkoľvek organizačnej zložke daňového úradu.   

 

Príklad č. 46 

 

Právnická osoba (podnikateľ) so sídlom v Martine používa prenajaté vozidlo na podnikanie 

s krupinským  evidenčným číslom od nepodnikateľa. Tento podnikateľ je zároveň  aj 

daňovníkom dane z motorových vozidiel ako zamestnávateľ.     

 

V prvom prípade ide o vozidlo s krupinským evidenčným číslom, ktoré bolo pridelené 

dopravným inšpektorátom nachádzajúcim sa v územnom obvode Banskobystrického kraja. Na 

správu dane je miestne príslušný Daňový úrad Banská Bystrica.    

V druhom prípade ide o vozidlo zamestnanca, pri ktorom  miestna  príslušnosť správcu dane 

sa určuje podľa sídla zamestnávateľa.  Pretože sídlo zamestnávateľa je v Martine (ktorý sa 

nachádza v Žilinskom kraji),  na správu dane z motorových vozidiel je miestne príslušný 

Daňový úrad Žilina.    

Podanie môže daňovník predložiť na ktorejkoľvek organizačnej zložke daňového úradu. 

 

Príklad č. 47 

 

Držiteľom vozidla evidovaného na Dopravnom inšpektoráte  Nitra  je právnická osoba, 

ktorá používala vozidlo na podnikanie aj k 31. decembru 2011, t. j. vozidlo bolo k 31. 

decembru  2011 predmetom dane z motorových vozidiel. V priebehu zdaňovacieho obdobia 

(dňa 31. januára  2012) došlo k zmene miesta evidencie vozidla do Košíc z dôvodu zmeny 

sídla daňovníka. 

 

Daňovník za zdaňovacie obdobie r.  2012   je povinný podať daňové priznanie v lehote na 

podanie daňového priznania  daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 

2011, t. j. v danom prípade na Daňový úrad Nitra.  

V uvedenom prípade platí, že zmena miesta evidencie vozidla sa považuje za zmenu miestnej 

príslušnosti, na ktorú sa v priebehu zdaňovacieho obdobia neprihliada.  

  

 



Príklad č. 48 

 

Držiteľom vozidla evidovaného na Dopravnom  Inšpektoráte Nitra je právnická osoba. 

Vozidlo k 31. decembru 2011  nebolo predmetom dane z motorových vozidiel. Daňová 

povinnosť vznikla až v marci  2012. Následne v máji r. 2012  došlo k zmene miesta 

evidencie vozidla do Košíc z dôvodu zmeny sídla právnickej osoby. 

 

Daňovník za zdaňovacie obdobie r. 2012  podá daňové priznanie v lehote na podanie 

daňového priznania daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla pri vzniku daňovej 

povinnosti (v tomto prípade sa na ďalšiu zmenu miesta evidencie už neprihliada), t. j. na 

Daňový úrad Nitra. 

 

Príklad č. 49 

 

Vozidlo je k 31. decembru 2011 predmetom dane a je  evidované na Dopravnom  

inšpektoráte vo Zvolene. Dňa 15. apríla 2012  Dopravný inšpektorát v Pezinku vykonal 

zmenu miesta evidencie vozidla na základe žiadosti daňovníka z dôvodu zmeny jeho sídla. 

 

V zdaňovacom období r. 2012 na správu dane z motorových vozidiel  je miestne    príslušný  

Daňový úrad  Banská   Bystrica (Dopravný inšpektorát Zvolen, kde bolo  vozidlo k 31. 12. 

2011 evidované  sa nachádza v územnom obvode   Banskobystrického kraja). Za zdaňovacie 

obdobie r. 2013  daňovník už podá daňové priznanie do 31. januára   2014  na Daňový úrad 

v Bratislave, ktorý je miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 2012  

(Dopravný inšpektorát Pezinok sa nachádza v územnom obvode Bratislavského kraja).  

 

Príklad č. 50 

 

Vozidlá boli k 31. decembru 2011   evidované na  Dopravnom  inšpektoráte v Nitre. 

U daňovníka v r. 2012  došlo  k zmene evidencie vozidla z Nitry do Košíc (zmena sídla 

daňovníka). 

 

Daňovník za zdaňovacie obdobie r.  2012 podá daňové   priznanie v lehote na podanie 

daňového priznania daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný podľa miesta evidencie 

vozidla k 31. decembru 2011, t. j. v danom prípade na Daňový úrad v Nitre a vyrovná 

celoročnú daň.  

 

Príklad č. 51 

 

Držiteľom vozidla evidovaného na Dopravnom inšpektoráte v Nitre je  právnická osoba X. 

Vozidlo k 31. decembru 2011 nebolo predmetom dane z motorových vozidiel. Daňová 

povinnosť vznikla až v marci r. 2012. Následne v máji r. 2012 došlo k zmene miesta 

evidencie vozidla do Košíc z dôvodu jeho predaja podnikateľovi Y. 

 

Daňovník X (z Nitry) za zdaňovacie obdobie r. 2012 je povinný podať daňové priznanie 

v lehote na podanie daňového priznania a zaplatiť pomernú časť dane daňovému úradu podľa 

miesta evidencie vozidla pri vzniku daňovej povinnosti, t. j. v danom prípade 

na Daňový úrad Nitra. 

Daňovník Y (z Košíc) za zdaňovacie obdobie r. 2012 je povinný podať daňové priznanie 

v lehote na podanie daňového priznania a zaplatiť pomernú časť dane daňovému úradu 



taktiež podľa miesta evidencie vozidla pri vzniku daňovej povinnosti, t. j. v danom prípade 

na Daňový úrad Košice.  

 

 

K § 104f - Prechodné ustanovenia 

 

Príklad č. 52 

 

Podnikateľ 5. decembra 2012 začal používať na podnikanie kamióny v zahraničí.  

 

Ak podnikateľ v zdaňovacom období r. 2012 používal vozidlo na podnikanie v zahraničí, ktoré 

má pridelené evidenčné číslo v SR (vrátane vozidla, ktoré sa začalo  používať na podnikanie 

po 1. decembri 2012), v zdaňovacom období r. 2012 vozidlo nepodlieha dani z motorových 

vozidiel. V  zmysle novely zákona však takéto vozidlo v zdaňovacom období r. 2013 už bude 

predmetom dane z motorových vozidiel.  

 

 

 

 

 

Príklady který vyplynuli z diskusie na seminári 19.11.2012  

 

1.  

Daňovníkom dane z motorových vozidiel v prípade použitia jedného vozidla na pracovnú 

cestu viacerými zamestnancami rôznych zamestnávateľov je ten zamestnávateľ, ktorého 

zamestnanec použije vozidlo na pracovnú  cestu a ktorému zamestnávateľ vyplatí cestovné 

náhrady v zmysle § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 

predpisov za používanie cestného  motorového vozidla pri pracovných cestách. 

    

2.  

Vozidlo podnikateľa XY je dlhodobo v servise. Ak podnikateľovi  XY počas opravy  vozidla 

poskytne tento servis bezplatne náhradné vozidlo (ktorého je držiteľom), za predpokladu, že 

 daň za vozidlo  bude zaplatená za uvedené obdobie týmto servisom (držiteľom),  podnikateľ 

XY nie je povinný zaplatiť pomernú časť dane (daň) za uvedené vozidlo.  

 

3.  

„Podľa § 85 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. účinného do 30. novembra 2012 

v zdaňovacom období r. 2012 daňovníkom je tiež zamestnávateľ, ak vypláca cestovné 

náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný 

zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého 

plynie daň z motorových vozidiel.  

Na základe uvedeného v zdaňovacom období r. 2012, v prípade použitia jedného vozidla na 

pracovnú cestu viacerými zamestnancami rôznych zamestnávateľov  (v jednom mesiaci) je 

daňovníkom dane ten zamestnávateľ, ktorého zamestnanec použil vozidlo na pracovnú cestu, 

pričom zamestnanec je držiteľom vozidla  a zároveň mu zamestnávateľ vyplatil cestovné 

náhrady za použitie tohto vozidla.  

Ak tento zamestnanec má napr. dvoch zamestnávateľov a zamestnanec v jednom mesiaci 

použije vozidlo, ktorého je držiteľom pre obidvoch zamestnávateľov, ktorí mu vyplatia aj 

cestovné náhrady, vozidlo je predmetom dane a daňovníkom je jeden z týchto 

zamestnávateľov (zamestnávatelia – daňovníci sa medzi sebou dohodnú, ktorý z nich sa bude 



považovať za daňovníka). Uvedenú situáciu zákon nerieši, ale vzhľadom na zachovanie 

daňových zásad, podľa ktorých nie je možné zdaniť jeden predmet dane dvakrát, 

zamestnávatelia, t.j. daňovníci sa dohodnú, ktorý z nich bude daňovníkom, pričom správca 

dane bude akceptovať ktoréhokoľvek z nich, s dôrazom na zaplatenie dane. Ak sa daňovníci 

medzi sebou nedohodnú, správca dane bude postupovať pri vymáhaní dane v zmysle 

daňového poriadku.  

Zároveň poznamenávam, že používanie vozidla na pracovné cesty pre zamestnávateľa 

nesúvisí s prenájmom ani výpožičkou vozidla.  

 

4.  

V zdaňovacom období r. 2013 daňovníkom dane z motorových vozidiel v prípade 

použitia jedného vozidla na pracovnú cestu viacerými zamestnancami rôznych 

zamestnávateľov je ten zamestnávateľ, ktorého zamestnanec použije vozidlo na 

pracovnú  cestu a ktorému zamestnávateľ vyplatí cestovné náhrady v zmysle § 7 zákona 

č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov za používanie 

cestného  motorového vozidla pri pracovných cestách.  

 

Otázka:  

Zamestnanec firmy A sa dohodne so zamestnancom firmy B, že sa s ním odvezie na školenie, 

ktoré sa koná mimo jeho bežného miesta výkonu práce. Auto patrí zamestnancovi firmy B a 

ten je aj vodičom. Zamestnanec firmy A má u svojho zamestnávateľa podpísanú dohodu, že si 

môže v takomto prípade vyúčtovať náhradu vo výške cestovného lístka. Je to náhrada taktiež v 

zmysle § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ale podľa odseku 10. Obaja 

zamestnanci si u svojich zamestnávateľov teda vyúčtujú náhradu v zmysle § 7 zákona č. 

283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.  

 

Odpoveď:  

Ak  zamestnanec firmy A sa dohodne so zamestnancom firmy B, že sa s ním odvezie na 

školenie, ktoré sa koná mimo jeho bežného miesta výkonu práce, pričom auto patrí 

zamestnancovi firmy B, ktorý je aj vodičom, písomná dohoda zamestnanca firmy A so svojim 

zamestnávateľom  v zmysle § 7 ods. 10 zákona č. 283/2002 Z. z. (vyúčtovanie cestovnej 

náhrady vo výške cestovného lístka) nie je v súlade s citovaným zákonom. Vyplatenie 

cestovných náhrad firmou A je nad rámec zákona, pretože tento zamestnanec nepoužil 

vozidlo (reálne) na pracovnú cestu.  

Na základe uvedeného daňovníkom dane je v danom prípade zamestnávateľ, t.j. firma  B, 

ktorého zamestnanec reálne použil vozidlo na pracovnú cestu a ktorému zamestnávateľ 

vyplatí cestovné náhrady podľa § 7  zákona č. 283/2002 Z. z.   

 


