
 

1 
 

                                                                             

 

  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Informácia k určeniu miestnej príslušnosti na správu   

dane  z motorových vozidiel  

 

 

Informácia je zameraná k určeniu správy dane 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., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej 

„zákon o dani z motorových vozidiel“) pri podávaní daňového priznania a dodatočného 

daňového priznania k dani z motorových vozidiel po 1. januári 2016. 

 

V zmysle zákona č. 253/2015 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o dani z motorových 

vozidiel, sa s účinnosťou od 1. januára 2016 zmenila miestna príslušnosť správcu dane. 

Od 1. januára 2016 správu dane z motorových vozidiel vykonávajú v zmysle § 13  zákona 

o dani z motorových vozidiel daňové úrady a miestna príslušnosť správcu dane sa riadi  podľa  

§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „§ 7 daňového poriadku“). 

Podľa § 15a prechodného ustanovenia zákona o dani z motorových vozidiel, na správu dane 

za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili do 31. decembra 2015,  je od 1. januára 2016 príslušný 

správca dane podľa § 13 v znení účinnom od 1. januára 2016.    

 

 

 Miestna príslušnosť správcu dane podľa § 7 daňového priadku 

  

 

Podľa § 7 daňového poriadku sa miestna príslušnosť správcu dane u fyzickej osoby riadi 

miestom jej trvalého pobytu a u právnickej osoby jej sídlom. Ak nemožno určiť miestnu 

príslušnosť podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa 

miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného 

zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej 

činnosti.    

 

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na správu dane je 

miestne príslušný Daňový úrad Bratislava.  

 

Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové 

subjekty. Sídlom daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava. 
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I. Určenie miestnej príslušnosti  pri podávaní daňového priznania k dani z motorových 

vozidiel od 1. januára 2016  za zdaňovacie obdobie r. 2015 a predchádzajúce 

Vzhľadom na novú právnu úpravu o dani z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. januára 

2016, pri určení miestnej príslušnosti je potrebné pri podávaní daňového priznania vychádzať 

z § 7 daňového poriadku, a to aj vtedy, ak sa daňové priznanie podáva za zdaňovacie obdobie 

r. 2015 a predchádzajúce. 

 

Príklad č. 1 

Podnikateľ - fyzická osoba s trvalým pobytom v Trenčíne, v zdaňovacom období r. 2015 

používal vozidlo na podnikanie so žilinským evidenčným číslom.  Na ktorý daňový úrad je 

daňovník povinný podať daňové priznanie?    

*** 

Na správu dane je miestne príslušný daňový úrad podľa trvalého pobytu daňovníka, preto 

daňovník je povinný po 1.1.2016 podať daňové priznanie na Daňový úrad Trenčín.   

 

 

Príklad č. 2 

Podnikateľ – právnická osoba so sídlom v Nitre, v zdaňovacom období r. 2015 používal na 

podnikanie vozidlo s banskobystrickým evidenčným číslom. Na ktorý daňový úrad je daňovník 

povinný podať daňové priznanie?    

*** 

Na správu dane je miestne príslušný daňový úrad podľa sídla daňovníka, preto daňovník je 

povinný po 1.1.2016 podať daňové priznanie na Daňový úrad Nitra.   

  

 

Príklad č. 3 

Právnická osoba so  sídlom  v Banskej Bystrici má organizačné zložky  

v Lučenci,  v Košiciach a v Bratislave.  Na ktorý daňový úrad je daňovník povinný podať 

daňové priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2015?    

*** 

Na správu dane je miestne príslušný  daňový úrad podľa sídla daňovníka, preto daňovník 

(právnická osoba) je povinný po 1.1.2016 podať daňové priznanie na Daňový úrad Banská 

Bystrica.   

  

 

Príklad č. 4 

Právnická osoba so sídlom v Českej republike  má  organizačnú zložku umiestnenú v Prešove. 

Na ktorý daňový úrad je daňovník povinný podať daňové priznanie?    

*** 

Na správu dane je miestne príslušný  daňový úrad podľa   miesta  umiestnenia organizačnej 

zložky daňovníka, preto daňovník, ktorým je právnická osoba so sídlom v Českej republike, je 

povinný po 1.1.2016 podať daňové priznanie na Daňový úrad Prešov.  
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Upozornenie: 

Určenie miestnej príslušnosti v zmysle § 7 daňového poriadku sa vzťahuje aj na podávanie 

daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015 v prípade 

zániku daňovníka s likvidáciou, bez likvidácie, pri vyhlásení konkurzu, pri ukončení 

podnikania a úmrtí daňovníka.  Daňovník je povinný aj v tomto prípade podať daňové 

priznanie daňovému úradu, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa § 7 daňového poriadku.   

 

Príklad č. 5  

Dňa 12.5.2015 bol na majetok daňovníka so sídlom v Trenčíne,  vyhlásený konkurz. Správca v 

konkurznom konaní bol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1.1.2015 

do 31.5.2015 v lehote do 30.6.2015 na Daňový úrade v Bratislave (podľa miesta evidencie 

vozidla). V tejto lehote, ani do konca r. 2015 správca v konkurznom konaní daňové priznanie 

nepodal. Na ktorý daňový úrad je správca v konkurznom konaní povinný podať daňové 

priznanie?    

*** 

Po 1.1.2016 správca v konkurznom konaní je už povinný podať daňové priznanie miestne 

príslušnému správcovi dane podľa sídla daňovníka, na majetok ktorého bol vyhlásený 

konkurz, t.j. na Daňový úrad Trenčín.   

 

Upozornenie: 

Ak daňovník za zdaňovacie obdobia r. 2014 a predchádzajúce nepodal daňové priznanie 

podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  v znení účinnom do 31.12.2014 (ďalej zákon o miestnych 

daniach) najneskôr do 31.12.2015, je už povinný za uvedené zdaňovacie obdobia podať 

daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu podľa § 7 daňového poriadku.   

 

Príklad č. 6  

Daňovník so sídlom v Žiline, bol povinný podať daňové priznanie miestne príslušnému 

správcovi dane za zdaňovacie obdobie r. 2014 podľa miesta evidencie vozidiel na Daňový 

úrad Bratislava a Banská Bystrica. Daňovník však do 31.12.2015 daňové priznania nepodal. 

Na ktorý daňový úrad je daňovník povinný podať daňové priznanie?    

*** 

Ak daňovník v roku 2016 zistí, že za zdaňovacie obdobie 2014 nepodal daňové priznania na 

Daňový úrad Bratislava a Banská Bystrica podľa miesta evidencie vozidla,  po 1.1.2016 je už 

povinný podať daňové priznanie na miestne príslušný daňový úrad podľa svojho sídla, ktorým 

je Daňový úrad Žilina.  

 

Príklad č. 7  

Daňovník s trvalým pobytom v Banskej Bystrici  používal na podnikanie vozidlá 

s bratislavskými a banskobystrickými evidenčnými číslami. Daňovník dňa 12.4.2014 zomrel; 

osvedčenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2014.  

Dedičovi v zmysle zákona o miestnych daniach vznikla povinnosť podať daňové priznanie  v 

lehote do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia, t.j. do 30.11.2014, a to  na 
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Daňový úrad Bratislava a na Daňový úrad Banská Bystrica (podľa miesta evidencie vozidiel). 

Dedič však do 31.12.2015 daňové priznania nepodal. Na ktorý daňový úrad je daňovník 

povinný podať daňové priznanie?    

*** 

Nakoľko daňové priznanie nebolo podané do 31.12.2015, určenie miestnej príslušnosti po 

tomto termíne príslušnosti sa už neriadi podľa miesta evidencie vozidla ale podľa § 7 

daňového poriadku. Z uvedeného dôvodu dedič je povinný podať jedno daňové priznanie 

miestne príslušnému správcovi dane podľa  trvalého pobytu poručiteľa, ktorým je  v danom 

prípade  Daňový úrad Banská Bystrica.  V daňovom priznaní uvedie všetky vozidlá evidované 

na Dopravnom inšpektoráte v Banskej Bystrici ako aj vozidlá evidované na Dopravnom 

inšpektoráte v Bratislave. 

 

  

II. Určenie miestnej príslušnosti  pri podávaní dodatočného daňového priznania 

od 1. januára 2016  za zdaňovacie obdobie r. 2015 a predchádzajúce 

 

Keďže s účinnosťou od 1. januára 2016 sa miestna príslušnosť už neurčuje podľa miesta 

evidencie vozidla, daňovník,  ktorý  podáva dodatočné daňové priznanie po 1. januári 2016, 

podá ho miestne príslušnému daňovému úradu podľa § 7 daňového poriadku, a to aj vtedy, ak 

daňové priznanie bolo podané daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla.  

Daňovník po 1. januári 2016 podá dodatočné daňové priznanie ku každému daňovému 

priznaniu podanému do 31. decembra 2015.  

 

 

Príklad č. 8 

Daňovník s trvalým pobytom v Trnave bol povinný za zdaňovacie obdobie r. 2014 podať 

daňové priznania podľa miesta evidencie vozidiel na Daňový úrad Banská Bystrica a Daňový 

úrad Trnava. Daňovník po ukončení zdaňovacieho obdobia podal dve daňové priznania v 

lehote do 31.1.2015 na Daňový úrad Banská Bystrica a Daňový úrad Trnava. V roku 2016 

zistil, že daň mala byť vyššia, ako je uvedené v podaných daňových priznaniach a je povinný 

podať dodatočné daňové priznanie. Na ktorý daňový úrad je daňovník povinný podať 

dodatočné daňové priznanie?    

*** 

Nakoľko daň mala byť vyššia, ako je uvedené v podaných daňových priznaniach, daňovníkovi 

vznikla povinnosť podať dodatočné daňové priznanie a dodatočne priznanú daň aj zaplatiť.  

Daňovník v danom prípade je povinný v r. 2016 podať dve dodatočné daňové priznania 

k daňovým priznaniam (pôvodným) podaným na Daňový úrad Banská Bystrica a Trnava, 

avšak dodatočné daňové priznania už podá daňovník na Daňový úrad Trnava, podľa trvalého 

pobytu daňovníka. 
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Upozornenie: 

V prípade podávania dodatočného daňového priznania vybraným daňovým subjektom, je 

miestne príslušným správcom  dane daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom 

v Bratislave.  

 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

   Odbor podpory a služieb pre verejnosť 

  Apríl 2016 

 


