Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2017
Daňové priznanie daňovník aj za zdaňovacie obdobie 2017 podáva na tlačive, ktorého vzor bol
ustanovený Opatrením Ministerstva financií SR z 12. novembra 2014 č. MF/21694/2014-725.
Vyplnené a podpísané daňové priznanie daňovník podá správcovi dane, ktorým je daňový úrad,
pričom na správu dane sa vzťahuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou vyplneného
daňového priznania je aj riadok s názvom „Predpokladaná daň“, ktorý daňovník vyplní s ohľadom na všetky
vozidlá, ktoré sú (budú) predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 2018. Ak je suma na tomto riadku
vyššia ako 700 eur, daňovník má povinnosť platiť preddavky na daň počas zdaňovacieho obdobia 2018.
Príklad na vyplnenie daňového priznania
Daňovník (právnická osoba) – používal
a) počas celého zdaňovacieho obdobia roku 2017 na podnikanie vozidlo evidované v Slovenskej
republike s evidenčným číslom ZA-XYZAA, kategórie M1 s objemom valcov motora 1 690 cm3 s dátumom
prvej evidencie (rok výroby) 22.8.2014. Vozidlo sa používalo aj v predchádzajúcich zdaňovacích
obdobiach.
b)vozidlo ťahač kategórie N3 s 2 nápravami a hmotnosťou 30t, ktoré zakúpil v júli (8.7.2017). Vozidlo je
evidované v Slovenskej republike s evidenčným číslom ZA-YXZBB s dátumom prvej evidencie 9.7.2017,
ktoré sa začalo používať na podnikanie dňom jeho prihlásenia na dopravnom inšpektoráte.
c) počas celého zdaňovacieho obdobia ťahač a náves obstarané formou prenájmu (operatívny leasing).
Ako bude daňovník postupovať pri vyplnení daňového priznania a ako vypočíta daň za tieto vozidlá?
Postup pri vypĺňaní daňového priznania:
Daňovník na strane 1 daňového priznania vyznačí, že ide o právnickú osobu, ako i skutočnosť, že ide o daňové
priznanie (riadne). Do riadku, za aké zdaňovacie obdobie daňové priznanie podáva, uvedie dátum od 1.1.2017 do
31.12.2017 (neprihliada na to, že pri jednom z vozidiel vznikla daňová povinnosť až počas zdaňovacieho
obdobia) a ďalej vypĺňa predtlačené riadky daňového priznania.
V I. oddiele pri údajoch o daňovníkovi vyznačí údaje týkajúce sa právnickej osoby (r.07 – 12). Daňovník môže
vyplniť aj nepovinné údaje na r. 13 a 14.
V II. oddiele vyplní údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie.
Daňovník následne vyplní III. oddiel pre vozidlo uvedené v písmene a) a b). Vozidlo ťahač a náves (v písmene
c)), ktoré daňovník používal počas zdaňovacieho obdobia, a ktoré boli obstarané na základe prenájmu od
leasingovej spoločnosti formou operatívneho prenájmu, nie sú predmetom podávaného daňového
priznania u tohto daňovníka.
Vozidlo (a)) –kategórie M1
v r. 01 uvedie dátum prvej evidencie vozidla - 22.8.2014
v r. 02 – dátum vzniku daňovej povinnosti daňovník nevypĺňa, vzhľadom na to, že sa vozidlo používalo aj
v predchádzajúcich rokoch na podnikanie
- dátum zániku daňovej povinnosti daňovník nevyplňuje, pretože v zadaní príkladu sa neuvažuje so
zánikom daňovej povinnosti
v r. 03 uvedie kategóriu vozidla v súlade s ustanovením § 1 zákona o dani z motorových vozidiel a tou je
kategória „M“
v r. 04 uvedie druh vozidla v súlade s jeho určením v poučení k daňovému priznaniu, inak ide o údaj zhodný
s tým, ktorý je uvedený v dokladoch vozidla, teda označenie v tvare M1
v r. 05 uvedie evidenčné číslo, to ktoré je uvedené v dokladoch o vozidle, v našom príklade ZA-XYZAA
v r. 06 uvedie údaj o základe dane, ktorým je zdvihovom objeme valcov motora v cm3 – 1 690 cm3
v r. 07 neuvedie žiaden údaj, nakoľko tento riadok sa vzťahuje na automobil, ktorého jediným zdrojom energie
je elektrina – elektromobil podľa § 5 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel
r. 08 – r. 09 – nevypĺňa, nakoľko ide o osobný automobil kategórie M1, u ktorého sa základ dane posudzuje
podľa zdvihového objemu valcov motora v cm3 (§ 5 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel)
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v r. 10 – doplní za slovo „písm.“ písmeno „a“ vzhľadom na to, že ide o daňovníka – právnickú osobu, ktorá je
v dokladoch vozidla uvedená ako držiteľ (Daňovníkom je podľa § 3 písm. a) fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklad)
r. 11 nevypisuje, nakoľko zadanie príkladu neuvažovalo o oslobodení od dane podľa § 4 ods. 1 zákona o dani
z motorových vozidiel (nešlo o žiadne z vozidiel na tento účel vymenované v uvedenom ustanovení)
v r. 12 – uvedie ročnú sadzbu dane zodpovedajúcu základu dane z prílohy č. 1, v tomto prípade základu dane
– zdvihovému objemu valcov motora 1 690 cm3 zodpovedá suma ročnej sadzby dane 148 eur. Súčasne sa na
tomto riadku nevyznačí, že ide o vozidlo zaradené do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane podľa § 6 ods. 2
zákona o dani z motorových vozidiel, nakoľko táto skutočnosť sa týka iba úžitkových vozidiel podľa § 5 ods. 3
zákona o dani z motorových vozidiel používaných v návesových jazdných súpravách a to iba vtedy, ak vytvoria
návesovú jazdnú súpravu v zdaňovacom období iba raz (ťahač a náves)
r. 13 je nadpísaný ako sadzba 1 a sadzba 2 a to z dôvodu veku vozidla, podľa ktorého sa ročná sadzba dane
upravuje a to spôsobom jej zníženia, alebo zvýšenia alebo ponechania v takom tvare, ako je uvedená v prílohe
č.1, alebo tiež môže ísť o kombináciu 2 z týchto úprav ročnej sadzby dane. (Úprava ročnej sadzby dane závisí
od veku vozidla – dátumu prvej evidencie vozidla).
V tomto prípade, vozidlo počnúc dátumom prvej evidencie 22.8.2014 počas zdaňovacieho obdobia 2017 patrilo
do rozpätia počtu kalendárnych mesiacov (30- 42). Ročná sadzba dane sa teda podľa § 7 ods. 1 zákona o dani
z motorových vozidiel znižuje aj:
a)
o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla
b)
a aj o 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (37 – 72 kalendárnych mesiacov)
Pri tomto zadaní, keďže vozidlo počnúc prvou evidenciou do konca zdaňovacieho obdobia roku 2017 patrí do
rozpätia (30 – 42 kalendárnych mesiacov) sa ročná sadzba dane upraví znížením aj o 25% a aj o 20%.
Úprava ročnej sadzby dane

pre vozidlo s dátumom prvej
evidencie 22.8.2014 používané
počas roka 2017 do 31.12.2017

Zníženie
Počet kalendárnych mesiacov v závislosti od dátumu prvej evidencie
ročnej
vozidla
sadzby dane
o 25%

počas kalendárnych mesiacov 30– 36 kalendárnych mesiacov –
za 7 mesiacov

o 20%

počas 37 – 41 kalendárnych mesiacov za 5 mesiacov

v r. 13 pod sadzbou 1 vyznačí zníženie ročnej sadzby dane o 25% a pod sadzbou 2 vyznačí zníženie ročnej
sadzby dane o 20%, ostatné údaje sa neoznačujú
v r. 14 vykoná prepočet ročnej sadzby dane z r. 12 príslušným znížením v sadzbe 1 a v sadzbe 2. V sadzbe 1
bude po znížení o 25% uvedená ročná sadzba dane 111 eur v sadzbe 2 bude po znížení o 20% uvedená
ročná sadzba dane 118,4 eur
v r. 15 a r.17 nevyznačí žiadne zo znížení, vzhľadom na to, že príklad sa nedotýka žiadnej z možností zníženia
upravenej ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 4 a § 7 ods. 5 zákona o dani z motorových vozidiel, t. j. nejde o
vozidlo hybridné vozidlo a ani o vozidlo nevyužíva alternatívne palivo typu LNG, CNG alebo vodík. Tiež nejde
o vozidlo využívané v kombinovanej doprave.
v r. 16 a r. 18 v dôsledku nevypĺňania r. 15 a r. 17 uvedie rovnaký údaj ako je uvedený pod sadzbou 1
a sadzbou 2 v r. 14
v r. 19 vyznačí počet mesiacov v písmene a) pre sadzbu 1 a sadzbu 2, nakoľko vozidlo sa používalo počas
celého zdaňovacieho obdobia, avšak počas tohto obdobia došlo k zmene percentuálneho zníženia ročnej
sadzby dane. Preto pod sadzbou 1 uvedie 7 mesiacov (vozidlo počas 7 mesiacov prináležalo do zníženia
ročnej sadzby dane o 25%) a pod sadzbou 2 uvedie 5 mesiacov (vozidlo následne počas 5 mesiacov
podliehalo zníženiu ročnej sadzby dane o 20%).
v r. 20 vypočíta pomernú časť dane podľa vzorca uvedeného v § 10 ods. 7 zákona o dani z motorových
vozidiel, nie z dôvodu vzniku a zániku daňovej povinnosti, ale z dôvodu úpravy ročnej sadzby dane (v tomto
prípade zníženia o 25% a 20%) počas zdaňovacieho obdobia
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pomerná časť dane sa vypočíta = (ročná sadzba dane (upravená v závislosti od veku vozidla) /12 )) x
počet mesiacov použitia vozidla na podnikanie
V tomto prípade:
a) v sadzbe 1 uvedie po výpočte (111 eur/12) x 7 = 64,75 eura
b) v sadzbe 2 uvedie po výpočte (118,4 eur/12) x 5 = 49,33 eura
v riadku 21 výsledná daň je súčtom pomerných častí dane
55,5 eura + 59,19 eura = 114,08 eura
2. Vozidlo –kategórie N3
v r. 01 uvedie dátum prvej evidencie vozidla - 8.7.2017
v r. 02 uvedie - dátum vzniku daňovej povinnosti 1.7.2017 – vzhľadom na to, že daňová povinnosť vznikla podľa
§ 8 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené zákonne
podmienky pre vznik daňovej povinnosti, t. j. vozidlo zákonom vymedzenej kategórie sa začalo používať na
podnikanie 9.7.2017,
- dátum zániku daňovej povinnosti nevyplňuje – v zadaní príkladu sa neuvažuje so zánikom
daňovej povinnosti,
v r. 03 uvedie kategóriu vozidla N v súlade s ustanovením § 1 zákona o dani z motorových vozidiel
v r. 04 uvedie druh vozidla N3 uvedený v dokladoch o vozidle v súlade s poučením k daňovému priznaniu
v r. 05 uvedie evidenčné číslo uvedené v dokladoch o vozidle, v našom príklade ZA-YXZBB
r. 06 a r. 07 nevypĺňa, nakoľko podľa zadania ide o úžitkové vozidlo
v r. 08 uvedie hmotnosť vozidla (podľa § 5 ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel, ktorou je najväčšia
prípustná celková hmotnosť vozidla) – 30 t uvedenú v dokladoch vozidla na riadku 32
v r. 09 uvedie počet náprav vozidla z dokladov vozidla - 2
v r. 10 doplní za slovo „písm.“ písmeno „a“ vzhľadom na to, že ide o daňovníka – právnickú osobu, ktorá je
v dokladoch vozidla uvedená ako držiteľ (Daňovníkom je podľa § 3 písm. a) fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla)
r. 11 nevypisuje, nakoľko zadanie príkladu neuvažovalo o oslobodení od dane podľa § 4 ods. 1 zákona o dani
z motorových vozidiel (nešlo o žiadne z vozidiel na tento účel vymenované v uvedenom ustanovení)
r. 12 – uvedie ročnú sadzbu dane zodpovedajúcu základu dane z prílohy č. 1, v tomto prípade základu dane –
najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti 30 t a 2 nápravám zodpovedá suma ročnej sadzby dane 2 269 eur.
Súčasne sa na tomto riadku nevyznačí, že ide o vozidlo zaradené do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane podľa
§ 6 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel, nakoľko táto skutočnosť sa týka iba úžitkových vozidiel podľa §
5 ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel používaných v návesových jazdných súpravách a to iba vtedy, ak
vytvoria návesovú jazdnú súpravu iba raz (ťahač a kamión). V tomto prípade ide síce o ťahač, ale daňovník
nevytvoril jednu návesovú jazdnú súpravu z vlastných vozidiel (ťahač a náves), nakoľko používaný náves (a
ďalší používaný ťahač) bol obstaraný formou operatívneho leasingu, v dokladoch týchto vozidiel je držiteľom
zapísaným leasingová spoločnosť, ktorá je na účely dane z motorových vozidiel považovaná za samostatného
daňovníka.
r. 13 je nadpísaný ako sadzba 1 a sadzba 2 z dôvodu veku vozidla, podľa ktorého sa ročná sadzba dane
upravuje a to spôsobom zníženia, alebo zvýšenia alebo ponechania v takom tvare ako je uvedená v prílohe č.1
alebo tiež môže ísť o kombináciu týchto úprav. Úpravy ročnej sadzby dane závisia teda od veku vozidla –
dátumu prvej evidencie vozidla.
Vozidlo má dátum prvej evidencie 9.7.2017, daňová povinnosť vznikla 1.7.2017 a trvala až do konca
zdaňovacieho obdobia ( 31.12.2017).Vozidlo má k 31.12.2017 6 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom
jeho prvej evidencie, na základe čoho sa ročná sadzba dane podľa § 7 ods. 1 zákona o dani z motorových
vozidiel zníži o 25 % .
Úprava ročnej sadzby dane

Zníženie ročnej
sadzby dane

Počet kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej
evidencie vozidla

vozidlo s dátumom prvej evidencie
9.7.2017 počas roka 2017 do
31.12.2017

o 25%

6
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v r. 13 pod sadzbou 1 vyznačí zníženie ročnej sadzby dane o 25%, ostatné údaje sa neoznačujú a pod
sadzbou 2 nevyznačí žiadne údaje
v r. 14 následne vykoná prepočet ročnej sadzby dane z r. 12 príslušným znížením v sadzbe 1. V sadzbe 1
bude po znížení o 25% uvedená ročná sadzba dane 1 701,75 eur
v r. 15 a r.17 nevyznačí žiadne zo znížení, vzhľadom na to, že príklad sa nedotýka žiadnej z možností zníženia
úpravy ročnej sadzby dane podľa § 7 ods. 4 a § 7 ods. 5 zákona o dani z motorových vozidiel, nakoľko vozidlo
nie je hybridným vozidlom a ani nevyužíva alternatívne palivo typu LNG, CNG alebo vodík. Tiež nejde o vozidlo
využívané v kombinovanej doprave.
v r. 16 a r. 18 v dôsledku nevypĺňania r. 15 a r. 17 vyplní rovnaký údaj ako bol uvedený pod sadzbou 1 v r. 14
v r. 19 vyznačí počet mesiacov v písmene a) pre sadzbu 1, nakoľko daňová povinnosť vznikla 1.7.2017 a trvala
až k 31.12.2017. V sadzbe 1 sa uvedie 6 mesiacov.
v r. 20 vypočíta pomernú časť dane podľa vzorca uvedeného v § 10 ods. 7 zákona o dani z motorových
vozidiel, z dôvodu vzniku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia
pomerná časť dane sa vypočíta = (ročná sadzba dane (upravená v závislosti od veku vozidla) /12 )) x
počet mesiacov použitia vozidla na podnikanie
V tomto prípade:
v sadzbe 1 uvedie po výpočte pomernej časti dane (1 701,75 eur/12) x 6 = 850,875 eura, po zaokrúhlení na
eurocenty nadol podľa § 12 sumu 850,87 eura.
v r. 21 vpíše údaj z riadku 20 a výsledná daň za vozidlo č. 2 bude v sume: 850,87 eura
Následne daňovník vyplní IV. Oddiel daňového priznania:
V riadku 35 uvedie číslo 2 (ako celkový počet vozidiel v daňovom priznaní)
V riadku 36 uvedie sumu 114,08 eura + 850,87 eura = 964,95 eura
R. 37. a 39. daňovník nevypĺňa, nakoľko neplatil predpokladanú daň a tak mu ani nemôže vzniknúť preplatok
v r. 38 uvedie daň na úhradu v sume 964,95 eura
v r. 40 uvedie predpokladanú daň tvorenú súčtom upravenej ročnej sadzby dane za prvé a druhú vozidlo,
pričom na účely úpravy ročnej sadzby dane do celkového počtu kalendárnych mesiacov započíta január 2017
Vozidlo

Zníženie ročnej Počet kalendárnych mesiacov Suma predpokladanej dane
počnúc dátumom prvej
sadzby dane
evidencie vozidla k 1.1.2018
- vrátane

vozidlo s dátumom prvej
evidencie 22.8.2014

o 20%

vozidlo s dátumom prvej
evidencie 9.7.2017

o 25%

118,4 eura
42 kalendárnych mesiacov
7 kalendárnych mesiacov

sumár

1 701,75 eura
1 820,15 eura

Vzhľadom na výslednú predpokladanú daň, ktorá je vyššia ako 700 eur, má daňovník povinnosť platiť
preddavky na daň – štvrťročné s dátumom splatnosti vždy konca kalendárneho štvrťroka.
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DAŇOVÉ PRIZNANIE

TlaŒivo vytlaŒené z Portálu

K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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fyzická osoba (FO)

X

právnická osoba (PO)
(vyznačí sa x)

01 - DIČ / Rodné číslo

Druh priznania

X

2022320325
Riadok vypĺňa len fyzická
osoba - daňovník, ak
nemá trvalý pobyt
v Slovenskej republike

02 - Dátum narodenia

.

zahraničná osoba, ktorá nemá
pridelené DIČ

.

daňové priznanie

Za zdaňovacie
obdobie
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od

01.

01. 2 0 17

do

31.

12. 2 0 17

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

opravné daňové priznanie

.

dodatočné daňové priznanie
(vyznačí sa x)

.

2 0

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
FO
03 - Priezvisko

05 -Titul pred menom / za priezviskom

04 - Meno

/
06 - Dodatok obchodného mena

PO
07 - Obchodné meno alebo názov

Motov ,s.r.o

Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
08 - Ulica

09 - Súpisné/orientačné číslo

20

HLAVNÁ
10 - PSČ

94901

11 - Obec

12 - Štát

ŽILINA

SK

13 - Telefónne číslo

14 - Emailová adresa / Faxové číslo

037/7418942

EK@EKNITRA.SK
1)

Adresa organizačnej zložky zahraničnej osoby umiestnená na území Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri
15 - Ulica
16 - Súpisné/orientačné číslo

17 - PSČ

18 - Obec

19 - Telefónne číslo

20 - Emailová adresa / Faxové číslo

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo
MF/21694/2014-725

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

TlaŒivo vytlaŒené z Portálu FS
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DIČ/RČ 2022320325

II. ODDIEL – ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE
zástupca

likvidátor

dedič

X

správca v konkurznom konaní

štatutárny zástupca (PO)
právny nástupca

21 - Priezvisko

(vyznačí sa x)

23 -Titul pred menom / za priezviskom

22 - Meno

MILAN

/

MLADYÝ

24 - Rodné číslo

25 - Dátum narodenia

/

.

26 - DIČ

.

27 - Obchodné meno alebo názov

Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
28 - Ulica

29 - Súpisné/orientačné číslo

20

HLAVNÁ
30 - PSČ

94905

31 - Obec

32 - Štát

NITRA

33 - Telefónne číslo

SR
34 - Emailová adresa / Faxové číslo

037/7418942

Vysvetlivky k daňovému priznaniu
1) Ak má zahraničná osoba viac organizačných zložiek na území Slovenskej republiky, ich údaje (podľa riadkov 15 až 20) sa uvádzajú v VII. oddiele.
2) Uvádza sa druh vozidla podľa dokladov k vozidlu: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4.
3) Uvádza sa najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť (§ 5 ods. 4 a 5 zákona).
4) Ide o vozidlo tvoriace jednu návesovú jazdnú súpravu zaradené do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než do akej by patrilo podľa najväčšej prípustnej
celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti v tonách podľa § 6 ods. 2 zákona. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
5) Ak sa ročná sadzba dane z r. 12 neupravuje (nezvyšuje, neznižuje) podľa r. 13, uvedie sa táto ročná sadzba dane do stĺpca pod sadzbu 1 v r. 14.
Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
6) Ak sa ročná sadzba dane z r. 14 neupravuje podľa r. 15, uvedie sa na r. 16 ročná sadzba dane rovnaká ako na r. 14. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
7) Ak sa ročná sadzba dane z r. 16 neupravuje podľa r. 17, uvedie sa na r. 18 ročná sadzba dane rovnaká ako na r. 16. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
8) Výpočet pomernej časti dane na mesiace sa vypĺňa, ak sa vozidlo nepoužívalo na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia, alebo ak sa
pri výpočte dane za zdaňovacie obdobie alebo časť zdaňovacieho obdobia použili dve ročné sadzby dane. Tento riadok sa vypĺňa aj pri výpočte
pomernej časti dane za dni použitia vozidla na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.
Vypočítaná daň alebo pomerná časť dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
9) Uvádzajú sa údaje z podaného daňového priznania alebo bezprostredne podaného predchádzajúceho dodatočného daňového priznania.
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IV. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Celkový počet vozidiel v daňovom priznaní alebo
9)
predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní

35

Celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania
9)
alebo predchádzajúceho dodatočného daňového priznania

36

964 , 95

Zaplatené preddavky na daň podľa § 10 zákona

37

0 , 00

Daň na úhradu (kladný rozdiel r. 36 - r. 37)

38

+

964 , 95

Daňový preplatok (záporný rozdiel r. 36 - r. 37)

39

-

0 , 00

Predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona

40

1820 , 15

Počet strán III. oddielu

41

1

2

V. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Celkový počet vozidiel v dodatočnom daňovom priznaní

42

Celková daň za vozidlá z dodatočného daňového priznania

43

,

Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-) (r. 43 - r. 36)

44

,

Počet strán III. oddielu

45

VI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU
Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
poštovou
poukážkou

na účet

Kód banky

Číslo účtu

/

IBAN

Dátum

.

.

2 0

podpis daňovníka
(zástupcu)

VII. ODDIEL - POZNÁMKY

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní
sú správne a úplné.
Dátum

02.

01. 2 0 18
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podpis daňovníka (zástupcu)
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III. ODDIEL - VÝPOČET DANE
1. vozidlo

R.
Dátum prvej
01 evidencie vozidla

02

03

22.

2. vozidlo

08.2014

07.2017

.

.

01.

Dátum zániku
daňovej povinnosti

.

.

.

Kategória
vozidla

M

04

Zdvihový
06 objem valcov
motora v cm3
Hmotnosť vo3)
08
zidla v tonách

Druh
2)
vozidla

N

M1

Výkon
07 motora
v kW
Počet
09 náprav

,

30 , 00
písm.

148
sadzba 1
25% 20% 15%

Zníženie ročnej sadzby dane

X

13

vozidlo zaradené
do najbližšej nižšej
4)
ročnej sadzby dane

sadzba 2
25% 20% 15%

sadzba 1
25% 20% 15%

sadzba 2
25% 20% 15%

X

X

Zvýšenie ročnej sadzby dane
Ročná sadzba dane
5)
po úprave z r. 13

111,00

118,40

Zníženie ročnej sadzby dane
o 50% pre

18

Ročná sadzba dane z r. 16
7)
po úprave z r. 17

písm.

2269

10% 20%

17

10% 20%

10% 20%

1701,75

,

hybridné motorové vozidlo alebo hybridné
elektrické vozidlo

hybridné motorové vozidlo alebo hybridné
elektrické vozidlo

vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný
plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)

vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný
plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)

vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon

vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon

111,00

118,40

vozidlo používané v kombinovanej doprave

111,00

počet
Použitie
a)
7
mesiacov
vozidla
19 na podnikanie
počet
b)
dní
Výpočet dane alebo pomernej
časti dane [r. 19a x (r. 18 / 12)]
20 alebo [r. 19b x (r. 18 / 365 alebo
64 75
8)
366)]
Daň z r. 20 alebo výsledná
21 pomerná časť dane z r. 20
(súčet pomerných častí)
Rozdiely z dodatočného daňového priznania

,

Daň r. 21 daňového priznania

1701,75

vozidlo používané v kombinovanej doprave

118,40

1701,75

5

6

49,33

,
,

850,87

114 , 08

,
850 , 87

22 alebo predchádzajúceho

,

,

23 Daň r. 21 dodatočného
daňového priznania

,

,

,

,

dodatočného daňového priznania

24

Daň na úhradu (+) alebo daňový
preplatok (-) (r. 23 - r. 22)
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A

vozidlo zaradené
do najbližšej nižšej
4)
ročnej sadzby dane

10% 20%

Zníženie ročnej sadzby dane
15 o 50% pre

2
písm.

A

písm.

Ročná sadzba dane
12 podľa prílohy č. 1 zákona

Ročná sadzba dane z r. 14
6)
po úprave z r. 15

N3

1690

Oslobodenie od dane
podľa § 4 ods. 1 zákona

16

.

ZAYXZBB

ZAXYZAAA

10 Daňovník podľa § 3 zákona

14

07.2017

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

05 Evidenčné číslo

11

08.
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Príklad
• Daňovník v zdaňovacom období 2016 používal na podnikanie vozidlo kategórie
M1 so zdvihovým objemom valcov motora 1 990 cm3 a tiež vozidlo kategórie N1
s hmotnosťou 18 t a 2 nápravami. Daňová povinnosť na tieto vozidlá nezanikla
31.12.2016, vozidlá sú naďalej predmetom dane aj v roku 2017. Dátum prvej
evidencie vozidla (rok výroby) je u oboch vozidiel rovnaký 13.7.2011. Akú sumu
daňovník uvedie do riadku 40 daňového priznania (predpokladaná daň)?
• Daňovník pri vypĺňaní daňového priznania uvedie sumu predpokladanej dane do
riadku 40 s tým, že sumu ročnej sadzby dane každého jedného vozidla upraví
v závislosti od veku vozidla a následne od skutočnosti, či je vozidlo hybridné,
alebo používa palivo CNG, LNG alebo vodík. V tomto prípade je v zadaní
uvedený iba dátum prvej evidencie vozidla, ktorý má vplyv na úpravu ročnej
sadzby dane.
• Vzhľadom na to, že predpokladaná daň sa počíta ako súčet ročných sadzieb
daní, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru, pri zohľadnení veku vozidla
v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla, sa do počtu kalendárnych
mesiacov započítava aj kalendárny mesiac január toho zdaňovacieho obdobia,
na ktoré sa preddavky na daň platia.

Pokračovanie príkladu
• Vozidlo kategórie M1 so
148 eur
• Vozidlo
kategórie
N1
1 089 eur

zdvihovým
s

objemom

hmotnosťou

valcov
18

t

motora
a

1
2

990

cm3

nápravami

• Vek vozidla vrátane mesiaca január roka, na ktoré sa preddavky na daň platia (január 2018),
počnúc dátumom prvej evidencie vozidla je 79 kalendárnych mesiacov.
• Rozpätie počtu kalendárnych mesiacov (73 – 108) zodpovedá zníženiu ročnej sadzby dane
o 15%.
• Ročná sadzba dane vozidla kategórie M1 upravená o 15%..........................148 – (148 x 15%)
= 125,8 eura
• Ročná sadzba dane vozidla kategórie N1 upravená o 15%....................1 089 – (1 089 x 15%)
= 925,65 eura
• Súčet ročných sadieb dane je predpokladanou daňou, ktorú daňovník uvedie v IV. Oddieli
riadku 40 daňového priznania, v tomto prípade i de o sumu 1 051,45 eura.
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