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    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Informácia  

k plateniu preddavkov na daň k dani z motorových vozidiel  
 

 

Informácia je určená k plateniu preddavkov na daň 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 „zákon o dani z motorových vozidiel“) pri vzniku a zániku 

daňovej povinnosti počas zdaňovacieho obdobia.      

 

 

Preddavok na daň je platba, ktorú je daňovník povinný platiť počas zdaňovacieho obdobia 

štvrťročne alebo mesačne, v závislosti od výšky predpokladanej dane k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia. 

 

Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej za každé vozidlo, ktoré je 

predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  

Poznámka  

1. Ročná sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. 

2. Ročná sadzba dane sa upravuje vo vzťahu k vozidlu v závislosti od mesiaca prvej 

evidencie vozidla (vrátane tohto mesiaca) nasledovne: 

- počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie           

vozidla sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 25 %, 

- počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v 

prílohe č. 1 zníži o 20 %,  

- počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane 

uvedená v prílohe č. 1 zníži o 15 %, 

- po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná 

sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas nasledujúcich 36 kalendárnych 

mesiacov, 

- po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane 

uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 

kalendárnych mesiacov, 

- po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane 

uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 20 %. 
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 Kedy daňovník preddavky na  daň neplatí 

Ak výška predpokladanej dane  k 1. januáru zdaňovacieho obdobia  nepresiahne 700 eur, 

daňovník preddavky na daň neplatí. 

Poznámka 

Daňovník preddavky na daň neplatí ani pri vzniku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho 

obdobia. 

 

 

 Štvrťročné a mesačné preddavky na daň 

Ak výška  predpokladanej dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia presiahne 700 eur a 

nepresiahne 8 300 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na 

zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky 

na daň sú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.  

 

Ak výška predpokladanej dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia  presiahne 8 300 eur, 

daňovník  je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške 

jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca 

príslušného kalendárneho mesiaca.  

 

Poznámka 

Ak počas zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene predmetu dane (napr. pri zmene počtu vozidiel 

z dôvodu vzniku a zániku daňovej povinnosti), k vzniku a zániku oslobodenia od dane, k 

zníženiu alebo zvýšeniu ročnej sadzby dane alebo k podaniu dodatočného daňového 

priznania, tieto skutočnosti nemajú vplyv na platenie preddavkov na daň.  

 

 Platenie preddavkov na daň inak 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene skutočnosti, na základe ktorej bola 

predpokladaná daň vypočítaná, daňovník môže na základe žiadosti požiadať správcu dane 

o určenie platenia preddavkov na daň inak. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na 

daň inak aj z úradnej moci.  

Upozornenie  

Daňovník môže platiť preddavky na daň inak, až na základe rozhodnutia správcu dane.   

 

Príklad: 

Daňovník v zdaňovacom období platí mesačné preddavky na daň za 15 vozidiel. V auguste  

dôjde k zániku daňovej povinnosti u 5 vozidiel. V septembri daňovník kúpi ďalších 10 

vozidiel, ktoré začne používať na podnikanie. 

*** 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovník platí preddavky na daň, dôjde 
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k zániku aj vzniku daňovej povinnosti, nakoľko uvedené skutočnosti nemajú vplyv na 

platenie  preddavkov na daň, daňovník je povinný platiť preddavky na daň naďalej vo výške 

vypočítanej z predpokladanej dane určenej k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.  

To znamená, že na základe vzniku alebo zániku daňovej povinnosti počas zdaňovacieho 

obdobia daňovník nemôže automaticky zmeniť výšku preddavkov na daň a platiť ich v inej 

výške.  Daňovník by mohol platiť preddavky na daň v zmenenej výške iba na základe 

rozhodnutia správcu dane o určení preddavkov na daň inak. Ak takéto rozhodnutie nebolo 

správcom dane vydané, daňovník je povinný platiť preddavky na daň v nezmenenej výške za 

celé zdaňovacie obdobie.   

Daň vysporiada daňovník v daňovom priznaní po ukončení zdaňovacieho obdobia.  

Poznámka 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo k:  

             -  vyhláseniu konkurzu,  

             -  zrušeniu daňovníka  s likvidáciou,  

             -  zrušeniu daňovníka bez likvidácie,   

             -  ukončeniu  podnikania, resp.   

             -  úmrtiu podnikateľa,  

daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň, ktorých splatnosť nastala po dni, v ktorom 

k tejto rozhodujúcej skutočnosti došlo. 

 

Príklad: 

K zániku spoločnosti bez likvidácie došlo k 15. máju zdaňovacieho obdobia. Spoločnosť 

platila mesačné preddavky na daň. Je povinný právny nástupca pokračovať v platení 

preddavkov na daň za zaniknutú spoločnosť bez likvidácie? 

*** 

Keďže v danom prípade ide o daňovníka, ktorému na základe výšky predpokladanej dane 

k 1. januáru vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň (ktoré sú splatné vždy do 

konca príslušného kalendárneho mesiaca), z dôvodu zániku tejto spoločnosti bez likvidácie 

k 15. máju, právny nástupca nemá povinnosť pokračovať v platení preddavkov na daň za 

zaniknutú spoločnosť. To znamená, že právny nástupca už nemá povinnosť k 31. máju 

zaplatiť preddavky na daň za zaniknutú spoločnosť.  

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

 Odbor podpory a služieb pre verejnosť 

 Jún 2016 

 

 

 


