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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

Určenie predpokladanej dane z motorových vozidiel u vozidiel návesovej 

jazdnej súpravy (ťahač a náves) 

   
Informácia je určená pre daňovníkov dane z motorových vozidiel k určeniu 

predpokladanej dane na rok 2017 v riadku č. 40 oddielu IV. daňového priznania k dani 

z motorových vozidiel (ďalej „daňové priznanie“) za vozidlá návesovej jazdnej súpravy 

(ťahač a náves) 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“). 

 

Na základe odporúčania Ministerstva financií SR, daňovník v daňovom priznaní za 

zdaňovacie obdobie roku 2016 môže do predpokladanej dane započítať v prípade ťahača 

a osobitne návesu najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane (upravenú podľa § 7 zákona o dani 

z MV), než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej 

hmotnosti vozidla (ďalej „celková hmotnosť“) uvedenej v osvedčení o evidencii časť 

I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklad“), ak vozidlá ťahač a  náves budú 

v zdaňovacom období roku 2017 u daňovníka tvoriť jednu návesovú jazdnú súpravu. 

 

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 2017. 

 

Poznámka 

Ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu o dani z MV (ďalej „príloha č. 1“). 

 

Výšku predpokladanej dane na zdaňovacie obdobie roku 2017 uvádza daňovník na riadku  

č. 40 oddielu IV. daňového priznania. 

 

Určenie predpokladanej dane u návesovej jazdnej súpravy 

 

Zaradenie vozidla ťahača a osobitne návesu do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než do 

akej by patrili podľa celkovej hmotnosti uvedenej v doklade (ďalej „najbližšia nižšia ročná 

sadzba dane“) upravuje § 6 ods. 2 zákona o dani z MV. 

V zmysle citovaného ustanovenia nie každé vozidlo v rámci návesovej jazdnej súpravy sa 

automaticky zaraďuje do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.  

 

Daňovník do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane zaradí návesovú jazdnú súpravu, t.j. 

konkrétny ťahač a náves iba vtedy, ak je daňovníkom týchto vozidiel (ťahača a návesu), a to 

iba raz. 
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Príklad 

Podnikateľ používa na podnikanie návesovú jazdnú súpravu, ktorú tvorí ťahač a náves, avšak 

náves je prenajatý od iného podnikateľa. Podnikateľ je držiteľom, t.j. daňovníkom iba ťahača, 

daňovníkom návesu je prenajímateľ, t.j. iný podnikateľ. 

S prihliadnutím na skutočnosť, že podnikateľ nie je daňovníkom ťahača aj návesu (celej 

návesovej jazdnej súpravy), nie je naplnená zákonná podmienka, podľa ktorej „daňovník 

zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves ako jednu návesovú jazdnú súpravu“. 

Zaradenie vozidiel do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane si nemôže uplatniť ani jeden  

z podnikateľov, nakoľko ani jeden z nich nie je daňovníkom celej návesovej jazdnej súpravy. 

Každý z daňovníkov uvedie v daňovom priznaní vozidlo, ktorého je držiteľom a ročnú sadzbu 

dane určí z prílohy č.1 bez zaradenia do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane. 

 

Poznámka 

Ďalšie príklady k návesovej jazdnej súprave sú zverejnené TU. 

 

Pri určení predpokladanej dane v prípade jazdnej súpravy daňovník postupuje takto:  

1. zistí počet návesových jazdných súprav (ťahačov a návesov), ktoré sú predmetom 

dane k 1. januáru 2017 a ktorých je zároveň daňovníkom, 

2. zistí ročnú sadzbu dane podľa celkovej hmotnosti vozidla (riadok č. 33 dokladu), ktorá 

je uvedená v prílohe č. 1, 

3. k ročnej sadzbe dane určí z prílohy č. 1 najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane, ktorá sa 

použije u ťahača a osobitne aj u návesu (ktoré spolu tvoria jednu návesovú jazdnú 

súpravu), 

4. následne najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane upraví podľa § 7 zákona o dani z MV 

v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla. 

 

Poznámka 

Ak daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2016 uvedie na riadku č. 40 

oddielu IV. predpokladanú daň za vozidlá návesovej jazdnej súpravy bez ich zaradenia do 

najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, a uvedená skutočnosť má vplyv na výšku platenia 

preddavkov na daň, môže požiadať príslušný daňový úrad o určení preddavkov na daň inak. 

Daňový úrad jeho žiadosti vyhovie. 

 

 

 

 

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

  Január 2017 

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2016/2016_04_18_Navesove_jazdne_supravy.pdf

