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   Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Vyplnenie dodatočného daňového priznania  

k dani z motorových vozidiel  

 
Informácia je určená k vyplneniu dodatočného daňového priznania k dani z motorových 

vozidiel podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej „zákon o dani z 

MV“).  

 

Ak daňový subjekt po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí, že daň má byť 

vyššia, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, je povinný v zmysle zákona 

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“) podať správcovi dane dodatočné 

daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, 

ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň 

splatná. 

 

Daňový subjekt je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie okrem iného aj vtedy, ak 

zistí, že daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia a aj vtedy, ak daňové 

priznanie neobsahuje správne údaje. 

 

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva na tlačive daňového 

priznania, vydanom MF SR, v ktorom sa vyznačí druh priznania „dodatočné daňové 

priznanie“ (ďalej „DDP“).  

 

DDP za roky: 

 

 2015, 2016  a 2017  sa podáva  na tlačive MF/21694/2014-725,   

 2014 a 2013 sa podáva  na tlačive MF SR č. 021314/2012-722, 

 2012 a 2011 sa podáva na tlačive MF SR č. MF/019260/2008-72. 

Daňovník podáva DDP miestne príslušnému daňovému úradu osobne, poštou alebo 

elektronickými prostriedkami v predpísanej forme.   

 

 

Poznámka  

1. Podanie DDP elektronickými prostriedkami sa týka iba podnikateľov, ktorí komunikujú 

so správcom dane elektronicky, t. j.  majú so správcom dane podpísanú dohodu podľa 

§ 13 ods. 5 daňového poriadku alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), resp. 

aktivovanú eID kartu (občiansky preukaz s čipom). 



2 

 

  

- Podanie a odoslanie DDP elektronickými prostriedkami za roky 2015,  2016 a 2017 

daňovník realizuje prostredníctvom webovej stránky:  www.financnasprava.sk cez 

„Prihlásenie“ vo svojej osobnej internetovej zóne: Elektronické formuláre - Katalóg 

elektronických formulárov - Správa daní - Daň z motorových vozidiel - Daňové 

priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie. 

 

- Podanie a odoslanie DDP elektronickými prostriedkami za rok 2014 

a predchádzajúce roky, realizuje daňovník prostredníctvom webovej stránky:  

www.financnasprava.sk cez „Prihlásenie“ vo svojej osobnej internetovej zóne: 

Elektronické formuláre - Katalóg elektronických formulárov - klik na +Vyhľadávacie 

kritériá.  
 

 

Schéma č. 1. 

 
 

- V časti „Oblasť“ vyberie „Správa daní“, 

- označí „Zobraziť aj staré verzie“,  

- označí „Vyhľadať“, 

- vyberie „Daň z motorových vozidiel“.   
 

 

Schéma č. 2 

 
 

 

2. Aj daňovník, ktorý nekomunikuje s daňovým úradom elektronicky, môže DDP  vyplniť  

a následne  vytlačiť prostredníctvom webovej stránky:  www.financnasprava.sk, avšak po 

jeho vytlačení je povinný  DDP podpísať a doručiť príslušnému správcovi dane osobne 

alebo poštou.  

 

- DDP za roky 2015, 2016 a 2017 daňovník vyplní a vytlačí cez Formuláre - 

Elektronické formuláre - Katalóg elektronických formulárov - Správa daní - Daň 

z motorových vozidiel - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie 

obdobie. 

 

http://www.financnasprava.sk/
http://www.financnasprava.sk/
http://www.financnasprava.sk/
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- DDP za roky 2014 a predchádzajúce roky daňovník vyplní a  vytlačí cez Formuláre – 

Elektronické formuláre - Katalóg elektronických formulárov - klik na +Vyhľadávacie 

kritériá  
 

Schéma č. 3 

 
 

- V časti „Oblasť“ vyberie „Správa daní“, 

- označí „Zobraziť aj staré verzie“,  

- označí „Vyhľadať“, 

- vyberie „Daň z motorových vozidiel“.   

 
Schéma č. 4 

 
 

 

3. Daňovník môže tlačivo DDP aj vytlačiť prostredníctvom  www.financnasprava.sk, ktoré 

následne vyplní ručne a doručí príslušnému správcovi osobne alebo poštou.  

 

- DDP za roky 2015,  2016 a 2017 daňovník  vytlačí  cez Formuláre - Vzory tlačív - 

Správa daní - Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie k dani z motorových 

vozidiel za zdaňovacie obdobie.  

 

- DDP za roky 2014 a predchádzajúce roky daňovník vytlačí cez Formuláre  -  Vzory 

tlačív - +Vyhľadávacie kritériá   

 

 
Schéma č. 5

 
 

 

http://www.financnasprava.sk/
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- V časti „Oblasť“ vyberie „Správa daní“, 

- označí „Zobraziť aj staré verzie“,  

- označí „Vyhľadať“, 

- vyberie „Daň z motorových vozidiel“.   

 

 

Poznámka     

Poučenie k DDP je k dispozícii na webovej stránke www.financnasprava.sk: Formuláre – 

Poučenia k tlačivám - Správa daní - Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie k dani 

z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie. 

 

Upozornenie  

Pretože  podanie DDP sa viaže k pôvodne podanému daňovému priznaniu a nie iba k 

jednému predmetu dane, daňovník v podanom DDP uvádza všetky vozidlá z daňového 

priznania (t.j. aj vozidlá, u ktorých v DDP nedochádza k úprave údajov a daň v riadnom 

daňovom priznaní bola uvedená v správnej výške).   

 

I. Vyplnenie DDP z dôvodu opravy údajov uvedených v oddiele III.   

Príklad č. 1 – daňová povinnosť v daňovom priznaní mala byť vyššia  

 

Daňovník (fyzická osoba) podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorým bol 

kalendárny  rok 2016, za dve vozidlá: 

 

1. vozidlo je kategórie N
1
, s celkovou hmotnosťou 24 t, s počtom náprav 4 a  ročnou 

sadzbou dane 877 eur; prvá evidencia vozidla je 1.1.2005.  

 

Od prvej evidencie vozidla (1.1.2005 do 31.12.2016) uplynulo 144 mesiacov, preto 

v daňovom priznaní sa mala uplatniť ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 zákona 

o dani z MV bez percentuálnej úpravy, avšak daňovník uplatnil ročnú sadzbu dane 

s 25 % znížením (nesprávne).    

2. vozidlo je kategórie M
1
, so zdvihovým objemom 2000 cm

3
 a ročnou sadzbou  dane  

148 eur; prvá evidencia vozidla je 15.3.2015. 

 

Od prvej evidencie vozidla (15.3.2015 do 31.12.2016) uplynulo 22 mesiacov, preto sa 

v daňovom priznaní uplatnila ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani 

z MV s 25 % znížením (správne).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.financnasprava.sk/
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Údaje v daňovom priznaní 

 

Schéma č. 6 - III. Oddiel daňového priznania  

 
 

Poznámka  

Riadky č. 22 až 24 sa v „riadnom“  daňovom priznaní nevypĺňajú.  
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Schéma č. 7 - IV. Oddiel daňového priznania  

 
 

Daňovník dňa 15. februára 2017 zistil, že v daňovom priznaní si uplatnil na 1. vozidlo  ročnú 

sadzbu dane s 25 % znížením, neoprávnene. Z uvedeného dôvodu daň za vozidlo bola 

v daňovom priznaní nesprávne vypočítaná. Daň za 2. vozidlo bola v daňovom priznaní 

vypočítaná správne.  

 

Keďže daň v daňovom priznaní mala byť vyššia, daňovník je povinný podať DDP do konca 

mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, a to najneskôr do 31. marca 2017.   

 

Daňovník pri vyplnení DDP postupuje takto:   

 

Údaje v DDP sa vyplňujú podľa predtlače. Vyznačí sa:  

-  zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva DDP,  

-  že ide o fyzickú osobu, druh daňového priznania (DDP) 

-  uvedie sa dátum zistenia,  že výška daňovej povinnosti za vozidlo má byť vyššia.    

  
Schéma č. 8 - vyznačenie príslušných údajov v DDP  

 
 

Poznámka 

V riadkoch č. 01 až 21 oddielu III. DDP daňovník uvedie všetky vozidlá, vrátane 2. vozidla, 

u ktorého údaje v podanom daňovom priznaní boli správne vyplnené. 
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Schéma č. 9 - vypísanie údajov za všetky vozidlá v DDP 

 
 

V riadkoch č. 22 až 24 sa vyznačia rozdiely z DDP  pre  každé vozidlo osobitne:  

- na riadku č. 22 sa uvedie daň z riadku č. 21 daňového priznania v sume 657,75 eura 

a v sume 111,00 eur,   

- na riadku č. 23 sa uvedie daň z riadku č. 21 DDP v sume 877,00 eur a 111,00 eur,  

- na riadku č. 24 sa uvedie kladný rozdiel na úhradu dane v sume 219,25 eura a  

nula eur.   
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 Pri sumarizácii dane na riadkoch č. 35 až 41 oddielu IV. sa vypíšu iba riadky: 

- č. 35, kde sa uvádza údaj o celkovom počte vozidiel v počte 2,  

- č. 36, na ktorom sa uvedie údaj o celkovej dani za všetky vozidlá v daňovom priznaní 

v sume 768,75 eura a  

- č. 40, kde sa uvedie údaj o výške predpokladanej dani, ktorá  k 1. januáru 2017 

predstavovala  sumu 1075,70 eura.   

 

Schéma č. 10 - sumarizácia dane v DDP  

 
 

Na riadkoch č. 42 až 45 v  oddiele V.  sa uvedú údaje za všetky vozidlá takto:  

- na riadku č. 42 sa uvedie celkový počet vozidiel v DDP v počte 2,  

- na riadku č. 43 sa uvedie celková daň za všetky vozidlá z DDP v sume 988,00 eur  

- na riadku č. 44 sa uvedie kladný rozdiel medzi celkovou daňou z DDP a celkovou 

daňou z daňového priznania za všetky vozidlá v sume 219,25 eura. 

 

Daňovník je povinný zaplatiť rozdiel na dani v sume 219,25 eura  v lehote na podanie DDP, 

t.j. do 31. marca 2017 (do konca mesiaca nasledujúceho od dátumu zistenia skutočnosti na 

podanie DDP). 

 

Príklad č. 2 – v daňovom priznaní daňovník priznal daň za vozidlo, ktoré nie je predmetom 

dane  
 

Daňovník podal daňové priznanie a zaplatil daň za pojazdnú dielňu.  Ide o špeciálne vozidlo     

kategórie N
1
, s celkovou hmotnosťou 24 t, s počtom náprav 4 a  ročnou sadzbou dane  

877 eur; prvá evidencia vozidla je 1.1.2005.  

Keďže v danom prípade vozidlo nie  je  predmetom dane,  daňovník  je oprávnený podať 

DDP,  v ktorom vyplní riadky č.  01, 03, 04, 05 a 21 (kde sa uvedie nula)  oddielu  III.  

  

 

 

 

 

 



9 

 

Schéma č. 11 - údaje v DDP
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V riadkoch č. 22 až 24 sa vyznačia rozdiely z DDP takto:  

- na riadku č. 22 sa uvedie daň z riadku č. 21 daňového priznania v sume 877,00 eur,  

- na riadku č. 23 sa uvedie daň z riadku č. 21 DDP v sume nula eur,  

- na riadku č. 24 sa  uvedie záporný rozdiel (daňový preplatok) v sume - 877,00 eur.  

Schéma č. 12 - údaje v DDP    

 

 

Pri sumarizácii dane na riadkoch č. 35 až 41 oddielu IV. sa vypíšu iba riadky: 

- č. 35, kde sa uvádza údaj o celkovom počte vozidiel v počte 1,  

- č. 36, na ktorom sa uvedie údaj o celkovej dani za všetky vozidlá v daňovom priznaní 

v sume 877 eur,   

- č. 40, kde sa uvedie predpokladaná daň v sume nula.   

 

Schéma č. 13 - údaje v DDP   

 
 

Na riadkoch č. 42 až 45 v  oddiele V.  sa uvedú údaje za  vozidlo takto:  

- na riadku č. 42 sa uvedie celkový počet vozidiel v DDP v počte 1,  

- na riadku č. 43 sa uvedie celková daň za všetky vozidlá z DDP v sume nula eur,  

- na riadku č. 44 sa uvedie záporný rozdiel medzi celkovou daňou z DDP a celkovou 

daňou z daňového priznania za vozidlo v sume -877 eur. 
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Daňovník v oddiele VI. DDP môže vypísať žiadosť o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 

daňového poriadku.  

 

Poznámka 

Keďže sa  v III. Oddiele vyplnili riadky č. 01, 03, 04, 05 a 21 , tak  v V. oddiele – sumarizácia 

dane za všetky vozidlá z DDP sa zníži len daň v r. 43, ale nezníži sa počet vozidiel v r. 

42,  čím dôjde k stavu, že počet vozidiel podľa DDP nekorešponduje so skutočnosťou, t. j. 

nezodpovedá počtu vozidiel, ktoré boli v danom zdaňovacom období podľa DDP predmetom 

dane. 

Preto odporúčame do VII. oddielu – Poznámky zapísať skutočnosť, ktorá bola dôvodom na 

podanie DDP (vozidlo uvedené v riadnom DP nebolo  v zdaňovacom období 2016 predmetom 

dane). 

Príklad č. 3 – v daňovom priznaní daňovník nepriznal daň za všetky vozidlá   

  

Daňovník podal daňové priznanie za 10 vozidiel. Daň za všetky vozidlá je v sume  

1261,00 eur. Následne zistil, že daňové priznanie mal podať za 11 vozidiel a celková daňová 

povinnosť mala byť v sume 1409,00 eur (daňová povinnosť sa zvýšila o 148 euro za vozidlo 

neuvedené v DP).  Pri vyplnení DDP sa postupuje takto:  

 

V riadkoch č. 01 až 21 oddielu III. DDP sa uvedú údaje podľa predtlače osobitne za každé 

vozidlo, ktoré bolo predmetom daňového priznania  (viď. príklad č. 1) a zároveň sa vyplnia 

údaje aj za vozidlo, ktoré nebolo obsiahnuté v daňovom priznaní.  

 

V riadkoch č. 22 až 24 sa vyznačia rozdiely z DDP pre každé vozidlo osobitne.  

 

Za vozidlo, ktoré nebolo predmetom  daňového priznania:  

- na riadku č. 22 sa uvedie daň v sume nula eur,  

- na riadku č. 23 sa uvedie daň z riadku č. 21 DDP v sume 148,00 eur a  

- na riadku č. 24 sa  uvedie kladný rozdiel na úhradu dane v sume 148,00 eur.   

 

Schéma č. 14 - rozdiely z DDP   

 
 

Pri sumarizácii dane na riadkoch č. 35 až 41 oddielu IV. sa vypíšu iba riadky: 

- č. 35, kde sa uvedie údaj o celkovom počte vozidiel 10, 

- č. 36, na ktorom sa uvedie údaj o celkovej dani za všetky vozidlá v daňovom priznaní  

v sume 1261,00 eur,   

- č. 40, kde sa uvedie údaj o výške predpokladanej dani, ktorá  k 1. januáru 2017 

predstavovala  sumu 852,00 eur.   
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Schéma č.15 - sumarizácia dane   

 
 

Na riadkoch č. 42 až 45 v oddiele V. sa uvedú údaje za všetky vozidlá takto:  

- na riadku č. 42 sa uvedie celkový počet vozidiel z DDP  v počte 11,  

- na riadku č. 43 sa uvedie celková daň za všetkých 11 vozidiel z DDP v sume  

1409, 00 eur, 

- na riadku č. 44 sa uvedie kladný rozdiel medzi celkovou daňou z DDP a celkovou 

daňou z daňového priznania za všetky vozidlá  v sume 148,00 eur.  

 

Daňovník je povinný zaplatiť rozdiel na dani v sume 148,00 eur v lehote na podanie DDP. 

 

II. Oprava údaja o predpokladanej dani na riadku č. 40 DDP     

Na riadku č. 40 uvádza daňovník výšku predpokladanej dane, ktorá je východiskovým 

údajom pre určenie platenia preddavkov na daň.  

 

Poznámka 

Podľa zákona o dani z MV predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa 

§ 7 zákona o dani z  MV za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia.  

Bližšie informácie k predpokladanej dani sú zverejnené tu:    

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie

/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf.   

 

Ak daňovník v daňovom priznaní na riadku č. 40 uviedol nesprávny údaj o výške 

predpokladanej dane, je oprávnený tento údaj opraviť podaním DDP.  

 

Upozornenie 

Oprava  výšky predpokladanej dane na r. 40 (zvýšenie, zníženie, zrušenie) nemá vplyv na 

zmenu platenia preddavkov na daň. Preddavky na daň môže správca dane zmeniť až na 

základe žiadosti daňovníka v zmysle § 10 ods. 10 zákona o dani z  MV alebo z úradnej moci. 

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf
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Bližšie informácie k plateniu preddavkov na daň sú zverejnené tu: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie

/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica  

                     Centrum podpory pre dane 

                     September 2017 

 

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf

