
 

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

2/MV/2019/IM 

Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel k 31. decembru 2019 a 

určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2020 
 

Pre podnikateľov, ktorí v zdaňovacom období (ďalej „ZO“) 2019 používali na podnikanie vozidlo spĺňajúce 

podmienku predmetu dane z motorových vozidiel, sa blíži termín na podávanie daňového priznania k dani 

z motorových vozidiel a zaplatenie dane, resp. pomernej časti dane, ktorým je  

31. január 2020. V súvislosti  so zaplatením dane, resp. pomernej časti dane z motorových vozidiel, vzniká 

povinnosť vykonať úpravu ročnej sadzby dane (ďalej „RSD“) podľa veku vozidla. Ak vozidlo je predmetom 

dane z motorových vozidiel k 1. januáru 2020, vzniká povinnosť u tohto vozidla aj určiť predpokladanú daň, 

v rámci ktorej sa rovnako musí  vykonať úprava RSD k 1. januáru  2020.      

 

RSD uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel  (ďalej „zákon o dani z MV“) sa 

v zmysle § 7 cit. zákona v prípade výpočtu dane, resp. pomernej časti dane z motorových vozidiel za ZO 2019 

upravuje v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie vozidla (vrátane) k 31.12.2019 

nasledovne: 

 počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa zníži o 25 %, 

 po uplynutí 36 kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov zníži o 20 %, 

 po uplynutí predchádzajúcich 72 (2x36) kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 36 kalendárnych 

mesiacov zníži o 15 %, 

 po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa sadzba dane počas nasledujúcich 36 

kalendárnych mesiacov použije bez úpravy, 

 po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov 

zvýši o 10 %, 

 po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa zvýši o 20 %. 

 V prípade : 

 hybridného motorového vozidla, 

 hybridného elektrického vozidla, 

 vozidla kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), 

 vozidla kategórie L, M a N s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),  

 vozidla kategórie L, M a N na vodíkový pohon  

sa použije sadzba dane zistená podľa predchádzajúceho postupu, t.j. v závislosti od počtu kalendárnych 

mesiacov, ktorá sa následne ešte zníži o 50 %. 

 

Predpokladaná daň sa určí ako súčet RSD upravenej podľa § 7 zákona o dani z MV za každé vozidlo, ktoré je 

predmetom dane k 1. januáru ZO, v danom prípade k 1. januáru 2020,  

Do výpočtu predpokladanej dane sa nezapočítava vozidlo, ktoré je oslobodené od dane z motorových vozidiel 

podľa § 4 ods. 1 zákona o dani z MV (napr. vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesnej 

výrobe). 



.  
 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na účely určenia výšky predpokladanej dane sa RSD uvedená v prílohe č. 1 

zákona o dani z MV tiež upravuje spôsobom podľa § 7 cit. zákona, a to počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla 

(vrátane tohto mesiaca) k 1. januáru 2020 (vrátane mesiaca január). Daňovník dane z motorových vozidiel výšku 

predpokladanej dane uvedie na riadku č. 40 daňového priznania k dani z motorových vozidiel.  

 

Poznámka: 

RSD uvedená  v prílohe  č. 1 zákona o dani z MV  je  pre všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane z motorových 

vozidiel na území SR jednotná. Jej výška sa odvíja od základu dane z motorových vozidiel:   

• pri vozidle kategórie L, M, a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, sa základ dane určuje v závislosti 

od výkonu motora v kW, 

• pri osobnom vozidle (kategórie L a M1), základom dane je zdvihový objem valcov motora v cm3, 

• pri  úžitkovom vozidle a autobuse (vozidlá kategórie M2 , M3 , N1 až N3 ,O1 až O4),základom dane je  najväčšia      

prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav.     

 

Príklad č. 1  

Podnikateľ v celom ZO 2019 používal na podnikanie osobné vozidlo so zdvihovým objemom  

950 cm3 a s prvou evidenciou 1.12.2017. RSD vozidla je 80 eur. Vozidlo je predmetom dane aj k 1.1.2020.  

*** 

Podľa počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla sa RSD zníži o 25 %, pretože od prvej evidencie vozidla  

(1.12. 2017 do 31.12.2019) je počet mesiacov 25. Na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25 % zníženie, a na 

riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 12.  

 
Obrázok č.1 – riadok č. 13 

 

Predpokladaná daň – k 1.1.2020 je vozidlo  premetom dane  

RSD k 1.1.2020  sa u  vozidla  zníži o 25 %,  nakoľko počet mesiacov od mesiaca prvej evidencie do januára 

(vrátane) 2020 je 26 mesiacov. Na riadku č. 40  sa uvedie predpokladaná daň vo výške 60 eur. 

 
Obrázok č. 2 – riadok č. 40 

  

Príklad č. 2  

Podnikateľ v celom ZO používal na podnikanie osobné vozilo so zdvihovým objemom  

2100 cm3 a s prvou evidenciou 11.4.2016. RSD vozidla je 180 eur. Vozidlo je predmetom dane aj k 1.1.2020.  

*** 

V marci 2019 uplynulo od prvej evidencie vozidla 36 mesiacov, preto v ZO 2019 vozidlo prechádza z 25% do 20% 

zníženia RSD. V stĺpci sadzba 1 sa vyznačí (za mesiace január až marec) 25% zníženie a v stĺpci sadzba 2 sa 

vyznačí 20% zníženie (za mesiace apríl až december). Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto: 



1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25% zníženie, a na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 3,  

2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 20%  zníženie, a na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 9.  

 
Obrázok č. 3 – riadok č. 13 

 

Predpokladaná daň – k 1.1.2020 je vozidlo  premetom dane  

RSD k 1.1.2020  sa u vozidla zníži o 20 %, nakoľko počet mesiacov od mesiaca prvej evidencie do januára (vrátane) 

2020 je 46 mesiacov. Na riadku č. 40 sa uvedie predpokladaná daň vo výške 144 eur. 

 
Obrázok č. 4 – riadok č. 40 

   

Príklad č. 3  

U osobného vozidla s prvou evidenciou 8.10.2013 vznikla daňová povinnosť 1.4.2019. Zdvihový objem je  

1200 cm3. RSD vozidla je 80 eur. Vozidlo je predmetom dane aj k 1.1.2020.  

*** 

V septembri 2019 uplynulo od prvej evidencie vozidla 72 mesiacov, preto v ZO 2019 vozidlo prechádza z 20% do 

15% zníženia RSD. V stĺpci sadzba 1 sa vyznačí 20% zníženie a v stĺpci sadzba 2 sa vyznačí 15% zníženie (za 

mesiace október až december). Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto: 

1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 20% zníženie. Vzhľadom na to, že v apríli 2019 vznikla 

daňová povinnosť, na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 6,  

2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 15% zníženie, a na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 3.  

 
Obrázok č. 5 – riadok č. 02 Dátum vzniku daňovej povinnosti 

 
Obrázok č.  6 – riadok č. 14 Ročná sadzba dane po úprave   

 

Predpokladaná daň  – k 1.1.2020 je vozidlo  premetom dane  

RSD k 1.1.2020  sa u vozidla zníži o 15 %, nakoľko počet mesiacov od mesiaca prvej evidencie do januára 

(vrátane) 2020 je 76 mesiacov. Na riadku č. 40 sa uvedie predpokladaná daň vo výške 68 eur.  

 



Príklad č. 4 

V ZO 2019 podnikateľ používal na podnikanie 2 osobné vozidlá. Prvá evidencia prvého vozidla so zdvihovým 

objemom 1300 cm3 je 25.6.2011. RSD vozidla je 115 eur. U druhého vozidla  prvá evidencia vozidla  so zdvihovým 

objemom 1600 cm3 je 17.4.2010. RSD vozidla je 148 eur. Obe vozidlá sú predmetom dane k 1.1.2020. 

*** 

U prvého vozidla sa RSD zníži o 15 %, pretože od prvej evidencie vozidla (25.6.2011 do 31.12.2019) je počet 

mesiacov 103. Na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 15 % zníženie,  a na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 12.  

U druhého vozidla v marci 2019 uplynulo od prvej evidencie vozidla 108 mesiacov, preto v ZO 2019 vozidlo 

prechádza z 15% zníženia do RSD bez percentuálnej úpravy. V stĺpci sadzba 1 sa nevyznačí (za mesiace január 

až marec) žiadne percento zníženia alebo zvýšenia RSD a v stĺpci sadzba 2 sa vyznačí (za mesiace apríl 

až december) 15% zníženie RSD. Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto: 

1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 nevyznačí zníženie ani zvýšenie, a na riadku č. 19 sa  uvedie     

počet mesiacov 9, 

2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 15% zníženie, a na riadku č. 19 sa uvedie počet       

mesiacov 3.  

 

Predpokladaná daň  – k 1.1.2020 sú obe vozidlá  premetom dane  

RSD k 1.1.2020 u prvého vozidlo s prvou evidenciou 25.6.2011 sa zníži o 15 %  (104 mesiacov 97,75 eura),  

RSD k 1.1.2020 u druhého vozidlo s prvou evidenciou 17.4.2010  je bez úpravy (118 mesiacov 148 eur) 

Na riadku č. 40 sa uvedie súčet upravenej RSD 245,75 eura. 

  

Príklad č. 5  

V ZO 2019 podnikateľ používal na podnikanie 2 úžitkové vozidlá. Prvá evidencia prvého vozidla s celkovou 

hmotnosťou vozidla 7 t, s počtom náprav 2 je 9.1.2008. RSD vozidla  je 417 eur.   

V prípade druhého vozidla  prvá evidencia kategórie s celkovou hmotnosťou vozidla 16 t, s počtom náprav 2 je 

13.8.2007. RSD vozidla je 933 eur. Obe vozidlá sú predmetom dane v celom ZO aj k 1.1.2020. 

*** 

U prvého vozidla  v decembri  2019 uplynulo od prvej evidencie vozidla 144 mesiacov (9.1.2008 do 31.12.2019), 

preto  u tohto vozidla sa uplatní RSD bez percentuálnej úpravy.  Z uvedeného dôvodu daňovník na riadku č. 13 

nevyznačí percentuálnu úpravu RSD a na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 12.  

U druhého vozidla v júli 2019 uplynulo od prvej evidencie vozidla 144 mesiacov, preto v ZO 2019 vozidlo 

prechádza z RSD bez percentuálnej úpravy do 10% zvýšenia. V stĺpci sadzba 1 sa vyznačí (za mesiace január 

až júl) 10% zvýšenie RSD a v stĺpci sadzba 2 sa nevyznačí (za mesiace august až december) žiadne percento 

zníženia alebo zvýšenia RSD. Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto: 

1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 10% zvýšenie, a na riadku č. 19 sa uvedie počet        

mesiacov 5,  

2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 nevyznačí zníženie ani zvýšenie, a na riadku č. 19 sa  uvedie  

počet mesiacov 7. 

  

Predpokladaná daň  – k 1.1.2020 sú obe vozidlá  premetom dane  

RSD k 1.1.2020  u prvého vozidla s prvou evidenciou dňa 9.1.2008 sa zvýši o 10 %  (145 mesiacov 458,7 eura).  

RSD k 1.1.2020 u druhého vozidla s prvou evidenciou 13.8.2007 sa rovnako zvýši o 10 % (150 mesiacov  

1.026,3 eura). 

Na riadku č. 40 sa uvedie súčet upravenej RSD 1.485 eur. 

 

 

 



Príklad č. 6 

V ZO 2019 podnikateľ používal na podnikanie 2 úžitkové vozidlá. Prvé vozidlo je predmetom dane v celom ZO 

2019 a aj k 1.1.2020. Prvá evidencia prvého vozidla  s celkovou hmotnosťou vozidla 3 t, s počtom náprav 2 je 

5.5.2012. RSD vozidla je 212 eur.   

V prípade druhého vozidla zanikla daňová povinnosť 30.9.2019. Prvá evidencia tohto vozidla s celkovou 

hmotnosťou vozidla 6 t, s počtom náprav 2 je 27.8.2005. RSD vozidla je 312 eur . 

*** 

U prvého vozidla sa RSD zníži o 15 %, pretože od prvej evidencie vozidla (5.5.2012 do 31.12.2019) je počet 

mesiacov 92. Na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 15 % zníženie,  a na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 12.  

U druhého vozidla sa RSD zvýši o 20 %, nakoľko od prvej evidencie vozidla (27.8.2005 do 31.12.2019) uplynulo 

156 mesiacov. Na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 20 % zvýšenie,  a na riadku č. 19 sa uvedie  9 mesiacov, 

nakoľko 30.9.2019 zanikla daňová povinnosť..  

  

Predpokladaná daň  – k 1.1.2020 je premetom dane iba jedno vozidlo. 

Keďže  premetom dane k 1.1.2020 je iba prvé vozidlo, RSD k 1.1.2020  u vozidla s prvou evidenciou  5.5..2012 sa 

zníži o 15 % (počet mesiacov od mesiaca prvej evidencie do januára /vrátane/ 2020 je 93 mesiacov). Na riadku 

č. 40  sa uvedie predpokladaná daň vo výške 180,20 eura.  

  

Príklad č. 7  

V ZO 2019 podnikateľ používal na podnikanie 2 osobné vozidlá. U prvého vozidla zanikla daňová povinnosť 

28.2.2019 a u druhého vozidla vznikla daňová povinnosť 1.6.2019. Prvá evidencia prvého vozidla  so zdvihovým 

objemom 2300 cm3 je 3.1.2007. RSD vozidla je 180 eur. V prípade druhého vozidla  so zdvihovým objemom 1500 

cm3 je  prvá evidencia  23.1.2017. RSD vozidla je 115 eur . 

*** 

U prvého vozidla sa RSD zvýši o 10 %, pretože od prvej evidencie vozidla (3.1.2007 do 31.12.2019) je počet 

mesiacov 156. Na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 10 % zvýšenie. Nakoľko u vozidla zanikla daňová 

povinnosť 28.2.2019, na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 2.  

U druhého vozidla sa RSD zníži o 25 %, nakoľko od prvej evidencie vozidla (23.1.2017 do 31.12.2019) uplynulo 

36 mesiacov. Na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25 % zvýšenie. Keďže u druhého vozidla vznikla daňová 

povinnosť 1.6.2019, na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 7.  

  

Predpokladaná daň  – k 1.1.2020 je premetom dane iba jedno vozidlo. 

Keďže  premetom dane k 1.1.2020 je iba druhé vozidlo, RSD k 1.1.2020  u vozidla s prvou evidenciou 23.1.2017 

sa zníži o 20 % (počet mesiacov od mesiaca prvej evidencie do januára /vrátane/ 2020 je 37 mesiacov. Na  riadku 

č. 40  sa uvedie predpokladaná daň vo výške 92 eur.  

  

Príklad č. 8  

Dvaja zamestnanci spoločnosti v ZO 2019 použili na pracovné cesty vlastné osobné vozidlo, za ktoré im 

zamestnávateľ vyplácal cestovné náhrady. Prvý zamestnanec použil vozidlo so zdvihovým objemom 1100 cm3 a 

s prvou evidenciou 11.5.2016 v šiestich mesiacoch (február, apríl, máj, júl, september, november). RSD vozidla je 

80 eur. Druhý zamestnanec  použil vozidlo so zdvihovým objemom 900 cm3 a s prvou evidenciou 19.8.2015 

v štyroch mesiacoch (marec, máj, jún, október). RSD vozidla je 62 eur.  

*** 

U prvého vozidla v apríli 2019 uplynulo od prvej evidencie vozidla 36 mesiacov, preto v ZO 2019 vozidlo 

prechádza z 25% do 20% zníženia RSD. Vzhľadom na to, že sa vozidlo použilo na pracovné cesty iba v šiestich 

mesiacoch, v  stĺpci sadzba 1 sa uplatní 25% zníženie (za  mesiace február a apríl) a v stĺpci sadzba 2 sa vyznačí 

20% zníženie (za mesiace máj, júl, september a november). Pri vyplnení daňového priznania sa postupuje takto: 



1. krok: na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 25% zníženie, a na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 2,  

2. krok: na riadku č. 13 sa v stĺpci sadzba 2 vyznačí 20%  zníženie, a na riadku č. 19 sa uvedie počet 

mesiacov 4.  

U druhého vozidla sa RSD zníži o 20 %,  nakoľko od prvej evidencie vozidla (19.8.2015 do 31.12.2019) uplynulo 

53 mesiacov. Na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 20 % zníženie a na riadku č. 19  sa uvedie počet mesiacov 

4.  

 

Predpokladaná daň  – k 1.1.2020 nie je premetom dane ani jedno vozidlo. Na riadku č. 40 sa uvedie 0.  

  

Príklad č. 9  

 V ZO 2019 podnikateľ používal na podnikanie 2 osobné vozidlá. V prípade prvého, ide o vozidlo zamestnanca, 

ktoré sa v roku 2019 použilo na pracovné cesty v celom ZO 2019. Prvá evidencia  prvého vozidla so zdvihovým 

objemom 1000 cm3 je 6.11.2014. RSD vozidla je 80 eur. V prípade druhého vozidla, ide o vozidlo zamestnávateľa 

kategórie M s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG). Prvá evidencia druhého vozidla  so zdvihovým 

objemom 2100 cm3 je 20.3.2012. RSD vozidla je 180 eur. Obe vozidlá boli predmetom dane v celom  ZO 2019 ale 

k 1.1.2020 je predmetom dane iba druhé vozidlo.    

*** 

U prvého vozidla sa RSD zníži o 20 %, pretože od prvej evidencie vozidla (6.11.2014 do 31.12.2019) je počet 

mesiacov 62. Na riadku č.13 sa v stĺpci sadzba 1 vyznačí 20 % zníženie. Na riadku č. 19 sa uvedie počet mesiacov 

12.  

U druhého vozidla od prvej evidencie vozidla (20.3.2012 do 31.12.2019) uplynulo 94 mesiacov, preto RSD zníži 

o 15 %, ale nakoľko ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG), RSD sa ešte zníži o 50%.  

 

 
Obrázok č.  7 – riadok č. 13 až 16   

 

Predpokladaná daň k 1.1.2020 – k 1.1.2020 je premetom dane iba druhé vozidlo. 

RSD k 1.1.2020  u vozidla s prvou evidenciou  20.3.2012 sa zníži o 15 % a následne o 50 % (počet mesiacov od 

mesiaca prvej evidencie do januára /vrátane/ 2020 je 95 mesiacov). Na riadku č. 40  sa uvedie predpokladaná 

daň 76,50 eura.  

  

 Vypracovalo:  Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

 Centrum podpory pre dane 

 December 2019 


