
Nový zákon o dani z motorových vozidiel 
 

V Zbierke zákonov uverejnený v čiastke 108 dňa 19.12.2014 ako 
 Zákon č. 361/2014 Z. z.  o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

                                                 Účinnosť zákona od 1.1. 2015 
 
 
K § 1 
Predmetom úpravy nového zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 361/2014 Z. z.)  je zavedenie zdanenia motorových vozidiel a prípojných vozidiel (ďalej len 
„vozidlo“) kategórie vozidiel L, M, N a O. Zákonom č. 361/2014 Z. z.  dochádza k rozšíreniu kategórii vozidiel o kategóriu 
motorových vozidiel L (dvoj-, troj- a štvorkolesové vozidlá, medzi ktoré patria napr. trojkolky, štvorkolky, motorky). 

Spresnenie kategórii vozidiel je upravené o. i. v prílohe č. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky 
vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
K § 2 
Pre určenie predmetu dane z motorových vozidiel je nevyhnutné simultánne splnenie podmienok:  
- vozidlo musí byť z kategórie vozidiel vymedzených v predmete úpravy, 
- vozidlo  musí byť evidované v Slovenskej republike ( § 114 a § 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
- vozidlo sa musí používať na podnikanie( § 2 Obchodného zákonníka a § 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 inú samostatne zárobkovú činnosť  § 6 
ods. 2 zákona o dani z príjmov (v ďalšom iba pojem „podnikanie“). 

 Predmet dane z motorových vozidiel podľa novej právnej úpravy sa posudzuje vždy v príslušnom zdaňovacom 
období, ktorým je v zásade kalendárny rok.  

V zákone č. 361/2014 Z. z.  je zavedené negatívne vymedzenie predmetu dane, týkajúce sa: 
- vozidla používaného na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M,  
- špeciálneho vozidla určeného na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch 

o vozidle je označené ako špeciálne vozidlo. 
 Dokladmi o vozidle sú osvedčenie o evidencii časť  I a osvedčenie o evidencii časť II, rovnako tak na účely dane 

z motorových vozidiel sú za doklady k vozidlu považované tie, ktoré boli vydávané časovo skôr a sú nimi napr. technické 
osvedčenie, osvedčenie o evidencii., osvedčenie o evidencii časť I. 

 
K § 3 
Daňovníkom je podľa zákona č. 361/2014 Z. z.  vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: 
- v dokladoch vozidla zapísaná ako držiteľ vozidla,  
- alebo má v doklade vozidla ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,  
- alebo používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo 

bola zrušená,  
- alebo používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na 

podnikanie.  
Daňovníkom môže byť aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla. 

Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva  na podnikanie.  
 
K § 4 
Súčasťou zákona č. 361/2014 Z. z.  je zavedenie jednotného oslobodenia od dane, a to pre vozidlá diplomatických 

misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť, pre vozidlá spoločensky významné z hľadiska poskytnutia 
záchrany ľudského života alebo majetku (ide o vozidlá záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej 
záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a požiarnej ochrany), vozidlá osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce 
prepravu na základe zmluvy o službách (ide o pravidelnú službu vykonávanú na základe objednávateľa s dopravcom v 
pravidelnej doprave na dopravné služby, ktorá musí mať písomnú formu), vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej 
a v lesnej výrobe. 

Vozidlá prináležiace do skupiny vozidiel od dane oslobodených, daňovníci v daňovom priznaní uvedú s vyznačením 
tejto skutočnosti, nakoľko tieto vozidlá napriek skutočnosti, že sú od dane oslobodené, sú predmetom dane. Daňové 
priznanie nie je potrebné podať, ak ide o vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov. 

 
K § 5 
Základ dane je určujúcim pre správne priradenie ročnej sadzby dane. Novým je v tejto súvislosti zadefinovanie 

základu dane pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina – elektromobily. Do tejto skupiny vozidiel patria 
vozidlá kategórie L,M a N, ktorých základ dane sa ustanovuje podľa výkonu motora v kW. Nadväzne na stanovenie základu 



dane v prílohe č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z. z. sú priradené ročné sadzby dane. Pre vozidlá - elektromobily je v predmetnej 
prílohe priradená nulová ročná sadzba dane. Týmto zavedením sa odstránila právna neistota posúdenia zdanenia vozidiel 
príslušnej kategórie vozidiel s pohonom výlučne na elektrinu. 

Základom dane pri osobnom vozidle (pod pojem osobné vozidlo je  zahrnuté vozidlo kategórie L a M1) je zdvihový 
objem valcov motora v cm3.  

Základom dane pre úžitkové vozidlá (pomenovanie iba na účely dane z motorových vozidiel pre vozidlá kategórie M2, 
M3, N1 až N3 a 01 až O4) a autobusy je základ dane stanovený v závislosti od hmotnosti vozidla a počtu náprav vozidla. 
Hmotnosť vozidla sa  rozlišuje v závislosti od dokladov časovo vydávaných k vozidlám. Vozidlá, ktorým bol vydaný  doklad - 
technické osvedčenie, majú hmotnosť vozidla uvedenú ako celkovú hmotnosť, ktorá je súčtom pohotovostnej a užitočnej 
hmotnosti. Pre vozidlo, ktorému bolo vydané osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, sa za hmotnosť 
označuje najväčšia prípustná celková hmotnosť. V návesových jazdných súpravách je hmotnosť vozidla buď numerickým 
súčtom najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy ( osvedčenie o evidencii časť I a časť II) alebo 
celková hmotnosť jednotlivého vozidla (súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy) podľa starších dokladov vozidla 
(technické osvedčenie, osvedčenie o evidencii).  

 
K § 6 
Základ dane, ako už bolo vyššie uvedené, je určujúcim pre priradenie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1. 

Zákonom č. 361/2014 Z. z. sa upravuje priradenie ročnej sadzby dane pre vozidlo ťahač a vozidlo náves ináč ako tomu bolo 
podľa zákona č. 582/2014 Z. z. o miestnej dani a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“). Podľa úpravy v zákone o miestnych daniach sa 
vozidlo ťahač a náves (osobitne každé jedno) zaradilo do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane,  než do akej by patrilo podľa 
hmotnosti uvedenej v doklade vozidla. Daňovník podľa novej právnej úpravy, iba taký ťahač a náves zaradí do najbližšej 
nižšej ročnej sadzby dane, ktorý tvorí jednu návesovú súpravu a to aj v prípade, ak by sa ťahač alebo náves použili vo 
viacerých jazdných súpravách. Uplatnenie nižšej ročnej sadzby dane sa viaže až k podaniu daňového priznania a to k tomu 
návesu a ťahaču, ktorý si daňovník vyberie, na zmeny (striedanie ťahača a návesu v jazdnej súprave)  počas zdaňovacieho 
obdobia neprihliada. Je teda na daňovníkovi, aby si vybral  ťahač a náves, ak ich má viac k jednému ťahaču, ktorý z nich 
zaradí do nižšej ročnej sadzby dane. 

 
Upozornenie:. 
 Pri vozidlách používaných v návesových jazdných súpravách daňovník tieto k 1. januáru pri výpočte predpokladanej 

dane nezaraďuje do nižšej ročnej sadzby dane, zaradenie do nižšej ročnej sadzby dane vykoná daňovník až pri podaní 
daňového priznania po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak mu to zákon umožňuje.   

 
Príklad 
Daňovník je držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla ťahač a aj 2 návesov, ktoré používa na podnikanie.  Akým 

spôsobom bude postupovať pri vypĺňaní daňového priznania? 
Daňovník v podávanom daňovom priznaní  zaradí do nižšej daňovej skupiny ťahač a iba  jeden z dvoch návesov, 

čím vytvorí „jednu návesovú súpravu“ a to i napriek tomu, že návesy s ťahačom počas zdaňovacieho obdobia striedal. Ktorý 
z návesov  to bude je iba na daňovníkovi a to i napriek skutočnosti, že používal na podnikanie obidva návesy. Túto 
skutočnosť v daňovom priznaní pre každé vozidlo osobitne vyznačí.  Na ten z návesov, ktorý  nezaradí v rámci jednej 
návesovej súpravy do nižšej ročnej sadzby dane, uplatní ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 361/2014 Z . z. 
V podávanom daňovom priznaní  

  
Príklad 
 Ak by mal daňovník  2 ťahače, v  dokladoch ktorých by bol zapísaný ako držiteľ  ale  návesy by si prenajal od iného 

daňovníka (podnikateľ – zapísaný ako držiteľ v dokladoch k návesom), môže si uplatniť  zníženú ročnú sadzbu dane na 
vozidlá v podávanom daňovom priznaní? 

Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o dvoch daňovníkov (jeden je držiteľom zapísaným v dokladoch k ťahačom 
a druhý je držiteľom zapísaným v dokladoch k návesom),  ani jeden z nich „nevytvorí“ vo svojom daňovom priznaní 
návesovú jazdnú súpravu ( ten čo má ťahače nemá návesy a ten čo má návesy nemá ťahače), a preto nemôže ani jeden 
z uvedených daňovníkov zaradiť ani jedno z vozidiel do nižšej ročnej sadzby dane.  

 
 
 K § 7 
Oproti právnej úprave v zákone o miestnych daniach je úprava (zníženie a zvýšenie) ročnej sadzby dane uvedenej 

v prílohe č. 1 popísaná priamo v zákone č. 361/2014 Z. z. a to vo vzťahu k dátumu prvej evidencie vozidla používanému na 
podnikanie. Vozidlo počnúc mesiacom  prvej evidencie vozidla najviac však počas 36 kalendárnych mesiacov  má uvedené 
zvýhodnenie ročnej sadzby dane – jej zníženie a to vo výške 25%. Pre vozidlo staršie ako 36 kalendárnych mesiacov, 
počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ale najviac 72 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla 
platí zvýhodnenie – zníženie ročnej sadzby dane vo výške 20%. Viac ako 72 kalendárnych mesiacov avšak najviac 108 
kalendárnych mesiacov sa viaže k zníženiu ročnej sadzby dane o 15%. Celkovo teda počas prvých 108 kalendárnych 



mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla sa na  vozidlo uplatňuje zníženie ročnej sadzby dane (v rozmedzí od 25% 
do 1 5%). Počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov, teda počnúc 109 kalendárnym mesiacom vrátane mesiaca prvej 
evidencie vozidla najviac do 144 kalendárneho mesiaca daňovník na vozidlo uplatní ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1. 
Ak je vozidlo staršie ako 144 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, uplatní daňovník na vozidlo 
zvýšenú ročnú sadzbu dane o 10% a to najviac počas 12 kalendárnych mesiacov. Zvýšenú ročnú sadzbu dane o 20% 
uplatní daňovník na vozidlo vždy, ak  je vozidlo staršie ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie 
vozidla. 

Daňovník zníži ročnú sadzbu dane alebo upravenú ročnú sadzbu dane (zníženú alebo zvýšenú),  ak bude 
predmetom dane hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, alebo vozidlo kategórie L, M a N s pohonom 
na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon. 

Ak bude daňovník používať na podnikanie vozidlo v rámci kombinovanej dopravy uplatní zníženie o 50% z ročnej 
sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane (zníženej alebo zvýšenej) alebo aj následne upravenej o 50%, ak ide  
o vozidlo hybridné motorové alebo hybridné elektrické alebo vozidlo používajúce iný druh paliva na pohon.  

Úpravu sadzieb dane (zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane) vykoná daňovník v daňovom priznaní. 
Definovanie kombinovanej dopravy je obsiahnuté v  zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. Dôležitým pre 

kombinovanú dopravu je preprava tovaru, pri ktorej vozidlo kategórie N a O vezie kontajner alebo výmennú nadstavbu, 
pričom v počiatočnom úseku alebo konečnom úseku prepravy použije pozemnú komunikáciu a v ostatnom úseku prepravy 
použije železničnú, vnútrozemskú vodnú alebo námornú dopravu. Podmienkou je, aby preprava na inom úseku trasy 
presiahla 100 km vzdušnou čiarou a počiatočný alebo koncový úsek prepravy po pozemnej komunikácií vykonaný 
v počiatočnom úseku medzi miestom naloženia a najbližším intermodálnym terminálom alebo najbližším intermodálnym 
terminálom a miestom vyloženia na konečnom úseku nepresiahol 150 km vzdušnou čiarou. Použitie vozidla v kombinovanej 
preprave preukáže daňovník potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade. Počítanie ciest súvisiacich 
s uplatnením zníženia sadzby dane závisí od prekonanej vzdialenosti po železnici na území Slovenskej republiky. Ak je 
takáto vzdialenosť dlhšia ako 250 km započítava sa na účely dane z motorových vozidiel dvakrát.  

Upozornenie: 
Pri výpočte predpokladanej dane k 1. januáru daňovník nevykoná zníženie ročnej sadzby dane o 50% z titulu 

použitia vozidla v rámci kombinovanej dopravy, nakoľko k tomuto dátumu ešte nedošlo k použitiu vozidla na tento účel. 
 
Príklad: 
Ako sa upraví ročná sadzba dane pre vozidlo hybridné elektrické s dátumom prvej evidencie 30.12.2014 pri  

podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015?  
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015. 

Vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc 
dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 25% a následne sa upraví znížením o 50% pre vozidlo 
hybridné elektrické. 

 
Príklad: 
Ako sa upraví ročná sadzba dane pre vozidlo (ťahač a náves) s dátumom prvej evidencie 30.12.2014 použité v rámci 

kombinovanej dopravy pri  podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015?  
Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015. 

Vozidlo ťahač (osobitne) a náves (osobitne) zaradí v podávanom daňovom priznaní do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, 
než do akej by patrilo podľa hmotnosti a počtu náprav a následne túto ročnú dane zníži o 25% z dôvodu, že počas 
zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie 
vozidla. Následne upravenú ročnú sadzbu dane (zníženú o 25%) upraví znížením o 50% pre vozidlo používané v rámci 
kombinovanej dopravy.  

Pozor: Pre zaradenie vozidla ťahač a vozidla náves do návesovej jazdnej súpravy, musia byť splnené zákonné 
podmienky, rovnako tak aj pre použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy. 

  
 
K § 8 
Vznik daňovej povinnosti sa spája s prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu 

dane, t.j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie, evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie, okrem 
nasledujúcich výnimiek: 

- vznik daňovej povinnosti. pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie 
-  vznik daňovej povinnosti v prípade, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane.  

Pre daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, daňová povinnosť vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie. 

Novému daňovníkovi, pri zmene osoby daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka. 

Zánik daňovej povinnosti sa oproti  právnej úprave v zákone o miestnych daniach neviaže na ukončenie používania 
vozidla na podnikanie vo všeobecnosti, ale je taxatívne vymedzený. 



Daňová povinnosť, v zmysle novej právnej úpravy v zákone č. 361/2014 Z. z., zaniká posledným dňom mesiaca, 
v ktorom došlo k: 

- vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie, 
-  k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,  
- ukončeniu použitia vozidla daňovníkom: 

1.  zamestnávateľom (ak používa na podnikanie vozidlo zamestnanca), 
2. užívateľom (ak používa vozidlo osoby, ktorá nie je podnikateľom, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola 

zrušená). 
Zánik daňovej povinnosti pri vozidle, u ktorého dôjde v priebehu jedného a toho istého mesiaca k zmene daňovníka, 

sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo. 
Vznik a zánik daňovej povinnosti daňovník neoznamuje správcovi dane, ale uvedie ho v daňovom priznaní. Výnimka 

uvedenia vzniku a zániku daňovej povinnosti v podávanom daňovom priznaní sa tým nevzťahuje  iba na zamestnávateľa ( 
tak ako tomu bolo doposiaľ podľa právnej úpravy v zákone o miestnych daniach). 

Úplne novým v zákone č. 361/2014 Z. z. je zavedenie možnosti oznámenia zániku daňovej povinnosti v lehote na 
podanie daňového priznania, ak počas zdaňovacieho obdobia vozidlo nebolo predmetom dane, t. j. nebolo použité na 
podnikanie (ani jeden deň počas zdaňovacieho obdobia). V tejto súvislosti je potrebné, aby nebolo o tomto vozidle ani 
účtované (neboli vedené účtovné záznamy v účtovných knihách v podvojnom účtovníctve a ani v jednoduchom účtovníctve) 
a ani nebolo vozidlo evidované v daňovej evidencii (neboli vedené preukázateľne vynaložené daňové výdavky).  

 
 
K § 9 
Zdaňovacím obdobím pre daň z motorových vozidiel je kalendárny rok. Zákon však uvažuje s výnimkami 

zdaňovacieho obdobia pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, bez likvidácie, na ktorého majetok bol vyhlásený 
konkurz, ktorý zomrel  alebo ukončil podnikanie. V tejto súvislosti aj termín na podanie daňového priznania a zaplatenia 
dane, ktorým je 31. január po uplynutí zdaňovacieho obdobia je iný pre daňovníkov, ktorí majú iné zdaňovacie obdobie. 
U týchto daňovníkov je zdaňovacie obdobie nasledovne: 

Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom 
daňovník zanikol bez likvidácie. Za tohto daňovníka podá daňové priznanie právny nástupca a to do jedného mesiaca po 
uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote daň zaplatí. 

Pre daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz,  zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, 
v ktorom bol  vyhlásený konkurz. Do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správca v konkurznom 
konaní daň zaplatí a podá daňové priznanie. Ak sa bude vozidlo používať na podnikanie aj naďalej správcom v konkurznom 
konaní zdaňovacie obdobie je  vymedzené počnúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený 
konkurz až do posledného dňa kalendárneho roka (vrátane), v ktorom bol vyhlásený konkurz.  

Pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do 
likvidácie. Likvidátor  do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podá daňové priznanie a daň zaplatí. Aj 
v tomto prípade je upravené „nasledujúce“ zdaňovacie obdobie, ktoré nasleduje po mesiaci, v ktorom daňovník vstúpil do 
likvidácie. „Nasledujúce“ zdaňovacie obdobie je určené prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 
daňovník zrušuje s likvidáciou až do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou..  

Pre daňovníka, ktorý ukončil podnikanie sa zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil 
podnikanie. Do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia podáva daňovník daňové priznanie a daň je 
povinný zaplatiť. 

Výnimku z výnimky predstavuje lehota podania daňového priznania dedičom, nakoľko v prípade úmrtia daňovníka sa 
zdaňovacie obdobie končí smrťou daňovníka. Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, 
v ktorom daňovník zomrel. V prípade, ak by dedič, alebo niektorý z dedičov lehotu na podanie daňového priznania nevedel 
dodržať má možnosť 15 dní pred uplynutím lehoty podať žiadosť správcovi dane o jej predĺženie. Ak by bolo dedičov viac, 
podáva ho ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. V prípade, že k dohode dedičov nedôjde, správca dane tohto určí. 
Daňové priznanie sa v prípade pripadnutia dedičstva Slovenskej republike nepodáva.  

Čo všetko má daňové priznanie obsahovať a to nielen z pohľadu výpočtu dane ale i z hľadiska požadovaných údajov 
tak, aby mohlo byť spracovávané správcom dane je súčasťou ustanovenia o zdaňovacom období a daňovom priznaní. 
Novinkou je v novom daňovom priznaní, ktoré bolo vydané Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. 
novembra 2014 pod č. MF/21694/2014-725 označenie daňovníka, ktorý nemá pridelené daňové identifikačné číslo (ide 
o zahraničnú osobu, ktorá nie je identifikovaná DIČ). 

 
K § 10 
Preddavok na daň, nie je novinkou v tomto zákone č. 361/2014 Z. z. Definícia preddavku na daň bola zavedená už 

v zákone o miestnych daniach ako platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia. 
V zákone č. 361/2014 Z. z. je preddavok na daň definovaný ako platba, ktorú je daňovník povinný platiť počas zdaňovacieho 
obdobia. 

Suma dane, ktorá určuje povinnosť platiť preddavky na daň je v zákone č. 361/2014 Z. z. definovaná ako 
predpokladaná daň.  Predpokladaná daň  zahŕňa všetky ročné sadzby dane za všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. 



januáru zdaňovacieho obdobia. Ročné sadzby dane za jednotlivé vozidlá je potrebné   upraviť (znížiť, alebo zvýšiť alebo 
ponechať v rovnakej výške v závislosti od dátumu evidencie vozidla k 1. januáru, následne tiež upraviť znížením o 50% ak 
by išlo o vozidlá hybridné motorové alebo hybridné elektrické alebo vozidlá na stlačený zemný plyn (CNG) alebo 
skvapalnený zemný plyn (LG) alebo na vodíkový pohon ) a až následne sčítať do celkovej sumy predpokladanej dane.  

Ak je suma predpokladanej dane vyššia ako 700 eur za všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru, 
daňovník je povinný platiť preddavky na daň. Preddavky vypočítavané z  predpokladanej dane sa platia buď ako štvrťročné 
alebo ako mesačné a to v závislosti od výšky tejto predpokladanej dane. Ak je predpokladaná daň v rozsahu od 700 eur do 
8 300 eur, preddavky sa platia ako  štvrťročné, t. j. vo výške  ¼ zo sumy predpokladanej dane vždy do konca kalendárneho 
štvrťroka zaokrúhlené na eurocenty nadol. Ak predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, preddavky sa platia vo výške 1/12 
z tejto sumy a sú splatné vždy do konca kalendárneho mesiaca.  

Ak je suma predpokladanej dane nižšia ako 700 eur daňovník nemá povinnosť platiť preddavky na daň, ale zaplatí 
celú vypočítanú daň v lehote na podanie daňového priznania.  

Ak  daňovník počas zdaňovacieho obdobia preddavky na daň platil, a ich celková zaplatená suma je nižšia ako 
vypočítaná daň v daňovom priznaní, v lehote na podanie daňového priznania daňovník doplatí vypočítanú daň. Ak by bola 
suma zaplatených preddavkov na daň vyššia ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, daňovník vyplní žiadosť o vrátenie 
preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. 

 Preddavky na daň daňovník neplatí aj vtedy, ak mu vznikla  počas zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť. 
 Ak daňovník platí preddavky na daň na základe predpokladanej dane skutočnosť, že počas zdaňovacieho obdobia 

mu vznikne alebo zanikne oslobodenie od dane alebo sa zmení predmet dane, alebo dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu ročnej 
sadzby dane, tým platenie preddavkov na daň neovplyvní. Ani podanie dodatočného daňového priznania neovplyvní platenie 
preddavkov na daň. Ak by však u daňovníka došlo k zmene skutočnosti na základe, ktorej bola predpokladaná daň 
vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak sám alebo aj na základe žiadosti daňovníka. 
V prípade vydaného rozhodnutia o platení preddavkov na daň inak správcom dane na základe žiadosti daňovníka nie je 
možné odvolať sa. 

U daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje 
s likvidáciou, ktorý ukončil podnikanie alebo ktorý zomrel a platil preddavky na daň, nie je tieto povinný platiť, ak nastala 
takáto rozhodujúca skutočnosť, a to po dni, v ktorom k tejto rozhodujúcej skutočnosti došlo. 

Príklad 
Daňovník zrušil živnostenské oprávnenie 12.6.2015, túto skutočnosť oznámil správcovi dane. Daňovník platil 

preddavky na daň (štvrťročné) s lehotou splatnosti vždy do konca kalendárneho štvrťroka. Najbližšia splatnosť štvrťročného 
preddavku pripadla na 30.6.2015. Rozhodujúcou skutočnosť pre ukončenie  povinnosti platenia preddavkov na daň je 
ukončenie podnikania – zrušením živnosti dňom 12.6.2015. Nasledujúcim dňom po dni rozhodujúcej skutočnosti, t. j. od 
13.6.2015 nie je daňovník povinný platiť preddavky na daň a preto splatný preddavok na daň 30.6.2015 daňovník už neplatí. 

   
Vzhľadom na skutočnosť, že daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k naplneniu všetkých 

podmienok predmetu dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k niektorej zo skutočností oprávňujúcej je 
legálny zánik, je dôležitým aj ustanovenie výpočtu pomernej časti dane a to v prípade, ak daňová povinnosť vznikne 
a zanikne počas zdaňovacieho obdobia. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane a počtu 
mesiacov, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie. 

Upozornenie: 
Výpočet pomernej časti dane sa vykoná z ročnej sadzby dane upravenej znížením alebo zvýšením v závislosti od 

dátumu prvej evidencie vozidla a následne upravenej v závislosti od použitého vozidla (hybridné elektrické alebo hybridné 
motorové vozidla) alebo alternatívneho paliva (CNG, LNG alebo vodík) a ďalej upravenej, ak ide o vozidlo použité v rámci 
kombinovanej dopravy. 

Pri výpočte pomernej časti dane pre vozidlo použité v rámci návesovej jazdnej súpravy, samozrejme pre to, ktoré si 
daňovník určí v daňovom priznaní za zákonom stanovených podmienok, vyššie popísanú úpravu ročnej sadzby dane vykoná 
z nižšej ročnej sadzby dane. 

 
Príklad 
Vozidlo ťahač, ročná sadzba dane 1 252 eur (19t 2 nápravy) použité počas celého zdaňovacieho obdobia roku 2015, 

vozidlo náves použité 7 mesiacov 1 755 eur (34t, 4 nápravy) následne predané. Daňovník je držiteľom zapísaným 
v dokladoch vozidla. Prvá evidencia vozidiel 28.11.2014.  

Daňovník použil vozidlo ťahač a náves v jednej  návesovej jazdnej súprave. Pri výpočte dane v daňovom priznaní 
daňovník aj vozidlo ťahača aj návesu zaradí do nižšej ročnej sadzby dane, túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní.  

Pre ťahač ročnú sadzbu dane 1 089 (nižšia) daňovník zníži o 25%      =    816,75 eur 
Pre náves ročnú sadzbu dane 1 548 (nižšia)daňovník zníži o 25%     = 1 161 eur 
Následne pre náves vypočíta pomernú časť dane: 
 
1 161/12 x 7 = 677,25 eur 
Pomerná časť dane pre náves =  677,25 eur 
  



Pomernú časť dane v závislosti od počtu dní používania vozidla na podnikanie daňovník vypočíta iba v prípade 
použitia vozidla na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. 

Preddavky na daň platí daňovník správcovi miestne príslušnému k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Spôsob 
zaplatenia musí byť v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“). 

 
 
K § 11 
Medzinárodná zmluva sa uplatní pred ustanoveniami zákona. 
 
K § 12 
Daň, preddavky na daň, pomerná časť dane, upravená ročná sadzba dane (jej zvýšenie alebo, zníženie a následná 

úprava - zníženie o 50% pre vozidlá s alternatívnym pohonom alebo alternatívnym palivom a následná úprava - zníženie 
o 50% pre vozidlá použité v rámci kombinovanej dopravy) sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. 

 
K § 13 
Výkon správy dane zabezpečuje správca dane daňový úrad. Správa dane z motorových vozidiel je osobitne 

upravená v zákone č. 361/2014 Z. z. a kopíruje úpravu zavedenú už zákonom o miestnych daniach s ohľadom na nové 
vymedzenie daňovníka, ktorým je už iba fyzická alebo právnická osoba. To znamená, že posúdenie príslušnosti k daňovému 
úradu je vo väzbe na evidenciu vozidla. Osobitná úprava bola ponechaná iba pre daňovníka, ktorým je zamestnávateľ 
a ktorý sa pri určení miestnej príslušnosti bude riadiť svojim sídlom. V prípade, ak by sa miestna príslušnosť nedala určiť 
podľa miesta evidencie vozidla, určí sa podľa daňového poriadku. 

 Osobitne sa v časti miestnej príslušnosti upravuje aj správca dane príslušný pre uloženie pokuty, úroku 
z omeškania, vymáhania daňového nedoplatku, vrátenia preplatku pri zmene miestnej príslušnosti. Pomôckou pre určenie 
správcu dane, ktorému zo zákona vyplýva uloženie pokuty, úroku z omeškania, vrátenie preplatku alebo vymáhanie 
nedoplatku pri zmene miestnej príslušnosti je predtým uložená povinnosť podania daňového priznania. 

 
K § 14 
Súčasťou zákona č. 361/2014 Z. z. sú aj prevzaté právne záväzné akty v prílohe č. 2 – Smernice. 
 
K § 15 
V súvislosti s prechodnými ustanoveniami sa upravuje: 
- postup daňovníka, ak daňová povinnosť a oznamovacia povinnosť vznikla podľa ustanovení zákona 

o miestnych daniach. Podľa predmetnej časti ustanovenia pri vyplňovaní daňového priznania za zdaňovacie 
obdobie roku 2014, daňovník použije ročné sadzby dane vyššieho územného celku v územnom obvode, 
ktorého sa nachádza miestne príslušný správca dane, tiež zavedené zníženia alebo oslobodenia od dane vo 
všeobecne záväznom nariadení. 

- postup daňovníka napr. pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2014, podľa ktorého 
daňovník podá daňové priznanie správcovi dane podľa miesta evidencie vozidla s výnimkou daňovníka – 
zamestnávateľa, ktorý podá daňové priznanie podľa sídla. V prípade daňovníka – organizačnej zložky, daňové 
priznanie už nepodáva organizačná zložka, ale právnická osoba, ktorej organizačná zložka patrí. 

- výnosové určenie dane po 31.12. 2014. 
  

V daňovom priznaní, (za zdaňovacie obdobie roku 2014 sa použije tlačivo, ktoré bolo schválené Opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. septembra 2012 č. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor 
daňového priznania k dani z motorových vozidiel) uvedie daňovník predpokladanú daň pre vozidlá, ktoré sú predmetom 
dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a to tak, že spočíta za všetky tieto vozidlá ročné sadzby dane ustanovené v prílohe 
č. 1 zákona 361/2014 Z. z. - avšak upravené v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla a následne upravené pre vozidlá 
s alternatívnym pohonom alebo alternatívnym palivom.  

 


