
Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel 

 
 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 361/2014 Z. z.") 

daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky § 2 ods. 1  

okrem výnimky o.i. uvedenej v § 8 ods. 5. 

Podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 361/2014 Z.z. ak dôjde počas toho istého 

kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká 

daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom k uvedenej zmene došlo. 

 Teda pri vzniku daňovej povinnosti u nového daňovníka (prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci zmeny v osobe daňovníka) je podmienkou, aby k tejto zmene 

došlo medzi dvomi daňovníkmi(príklad 1). 

 Ak by sa posudzoval vznik daňovej povinnosti k vozidlu, ktorého držiteľom nie je 

daňovník a tento následne predá vozidlo daňovníkovi, tak vznik daňovej povinnosti u 

daňovníka je viazaný na splnenie podmienky § 2 ods.1 zákona č. 361/2014 Z. z. a teda daňová 

povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca splnenia uvedenej podmienky(príklad 2). 

Z toho dôvodu je vznik daňovej povinnosti potrebné rozlíšiť pri "nadobudnutí vozidla" od 

nepodnikateľa a nadobudnutí vozidla od podnikateľa. 

 

Podľa § 8 ods. 2 písm. d) zákona č. 361/2014 Z.z. zánik daňovej povinnosti je viazaný na 

zmenu držiteľa vozidla. 

 
Príklad1 : 
Obchodná spoločnosť SRO kúpi od fyzickej osoby podnikajúcej na základe živnostenského oprávnenia 
motorové vozidlo. 
Dátum podpisu kúpnej zmluvy: 5.12.2015 
Dátum prepisu vozidla: 7.12.2015 
Dátum použitia auta na podnikanie: 17.12.2015 

Vznik daňovej povinnosti na danom vozidle je 1.1.2016 
 
Príklad2 : 
Obchodná spoločnosť SRO kúpi od fyzickej osoby (občananepodnikateľa)motorové vozidlo. 
Dátum podpisu kúpnej zmluvy: 5.12.2015 
Dátum prepisu vozidla: 7.12.2015 
Dátum použitia auta na podnikanie: 17.12.2015 

Vznik daňovej povinnosti na danom vozidle je 1.12.2015 
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