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 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

Informácia k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel 

z dôvodu zmeny držiteľa vozidla 

 

 

 

Informácia je určená pre daňovníkov dane z motorových vozidiel k zániku daňovej 

povinnosti v prípade zmeny držiteľa v zmysle zákona č. 361/2014 Z. z. o dani 

z  motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom 

od  1.1.2015 (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“). 

 

Podľa § 3 písm. a) zákona o dani z motorových vozidiel, daňovníkom je fyzická osoba 

alebo  právnická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade.  

Poznámka  

„Dokladom“ na účely zákona o dani z motorových vozidiel je osvedčenie o evidencii časť 

I a  osvedčenie o evidencii časť II. 

Podľa v § 8 ods. 2 písm. d) zákona o dani z motorových vozidiel, daňová povinnosť zaniká 

posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla. 

 

 

 Ako sa posudzuje zmena držiteľa vozidla na účely zákona o dani z motorových 

vozidiel.  

 

 

Pri posúdení zmeny držiteľa vozidla je potrebné vychádzať zo zákona 

č.  8/2009  Z.  z.  o  cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“). Zmeny v evidencii vozidiel 

sú  upravené v  §  116  zákona o cestnej premávke. V zmysle § 116 ods. 1 písm. a) 

citovaného zákona  držiteľ je povinný oznámiť orgánu Policajného zboru (kde je jeho 

vozidlo evidované) prevod držby vozidla na inú osobu. 

 

Podľa § 118 ods. 2 zákona o cestnej premávke na osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla, 

prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla vykonaním zápisu prevodu držby vozidla 

do osvedčenia o evidencii časť II orgánom Policajného zboru. 

Pri požiadaní o prevod držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby zavedenej 

na  tento účel, prechádzajú práva a povinnosti držiteľa na osobu, na ktorú sa držba previedla,  

dňom automatizovaného oznámenia vykonania tejto zmeny orgánom Policajného 

zboru. 
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 Kedy dochádza k zániku daňovej povinnosti z dôvodu zmeny držiteľa. 

 

Pri zmene držiteľa zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo 

k  zmene držiteľa vozidla.  

Vzhľadom na to, že prevodom držby vozidla na inú osobu prechádzajú práva a povinnosti na 

nového držiteľa, na účely zániku daňovej povinnosti k  zmene držiteľa dochádza dňom 

prevodu držby vozidla (vykonaním zápisu prevodu držby vozidla do osvedčenia o evidencii 

časť II orgánom Policajného zboru v dokladoch pôvodného držiteľa) alebo dňom 

automatizovaného oznámenia vykonania tejto zmeny orgánom Policajného zboru (pri 

požiadaní o prevod držby vozidla prostredníctvom elektronickej služby).  

To znamená, že pôvodnému daňovníkovi zaniká daňová povinnosť posledným dňom 

mesiaca, v ktorom došlo k prevodu držby vozidla v osvedčení o evidencii časť 

II u pôvodného držiteľa vozidla alebo posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo  

k automatizovanému oznámeniu vykonania tejto zmeny orgánom Policajného zboru.  

 

Príklad  

Spoločnosť s.r.o. (ďalej „spoločnosť“), ktorá používala vozidlo na podnikanie, je vlastníkom 

aj držiteľom vozidla, ktoré sa rozhodla predať. Zmena držby vozidla vykonaním zápisu 

prevodu držby vozidla do osvedčenia o evidencii časť II nastala 18. júla. Následne kupujúci 

(osoba, na ktorú sa držba previedla) požiadal orgán Policajného zboru o zápis zmeny držiteľa 

v dokladoch vozidla. Táto zmena bola v dokladoch vozidla vykonaná príslušným Policajným 

zborom 3. augusta. Kedy zanikla daňová povinnosť?  

 

*** 

 

Pretože na účely zániku daňovej povinnosti pri zmene držiteľa vozidla sa vychádza 

zo  zákona o cestnej premávke, podľa ktorého na osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla 

(t.j. na nového  držiteľa vozidla), prechádzajú práva a povinnosti držiteľa vozidla vykonaním 

zápisu prevodu držby vozidla do osvedčenia o evidencii časť II orgánom Policajného zboru, 

u spoločnosti dochádza k zániku daňovej povinnosti posledným dňom mesiaca, 

v ktorom došlo k prevodu držby vozidla na inú osobu, t.j. 31. júla.  
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