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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

4MV/2019/IM 

Oprava 30.12.2019 

 

Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel  

a zaplatenie dane alebo pomernej časti dane  

po ukončení kalendárneho roka 2019  
 
Po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2019 (ďalej „zdaňovacie obdobie 2019“) 

podnikateľovi, ktorý v zdaňovacom období 2019 na podnikanie používal motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo 

(ďalej „vozidlo“) vznikne podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z MV“) povinnosť najneskôr do 31. januára 2020: 

 podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, 

 zaplatiť daň alebo pomernú časť dane.  

 

Upozornenie: 

Deň 31. január 2020, je aj dňom pre zaplatenie mesačných preddavkov na daň pre rok 2020, ak podnikateľovi 

ako daňovníkovi dane z motorových vozidiel táto povinnosť vyplýva z výpočtu predpokladanej dane.  

Deň 31. január 2020, je tiež dňom pre podanie oznámenia o „spätnom“ zániku daňovej povinnosti k dani 

z motorových vozidiel, pričom táto povinnosť podnikateľovi vzniká iba po splnení podmienok ustanovených v  

§ 8 ods. 6 zákona o dani z MV 

 

Poznámka k § 8 ods. 6  

Dňa 16.10.2019 bol schválený zákon č. 364/2019 Z. z., ktorý v článku III s účinnosťou od 1.1.2020 mení a dopĺňa 

zákon o dani z MV. Novelou zákona sa ods. 6 ustanovenia § 8 označuje ako ods. 7, pričom sa upravuje, že 

oznamovaciu povinnosť o zániku daňovej povinnosti daňovník neuvádza v daňovom priznaní, ale na tlačive, 

ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a ktoré uverejní na svojom webovom sídle. Nové 

tlačivo oznámenia sa prvýkrát použije pri oznámení zániku daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie 2019. 

  

Informácia k oznamovacej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z MV je zverejnená na: 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/201

9.12.16_Oznam_pov_MV_3_MV_2019_IM.pdf 

  

I. Vozidlo podliehajúce dani z motorových vozidiel (predmet dane)  

Fyzická osoba alebo právnická osoba  zdaňuje vozidlo, ktoré je: 

 zaradené v jednej z kategórií L, M, N, O, 

 evidované (má pridelené evidenčné číslo) na území Slovenskej republiky 

 používané na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo na činnosti, z ktorých plynúce 
príjmy sú predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov v zdaňovacom období. 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/2019.12.16_Oznam_pov_MV_3_MV_2019_IM.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/2019.12.16_Oznam_pov_MV_3_MV_2019_IM.pdf
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Ak vozidlo nespĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, vozidlo sa nezdaňuje - nepodáva sa daňové priznanie 
a ani neplatí daň.   
Rovnako sa nepodáva daňové priznanie a neplatí daň u vozidla, ktoré sa v zdaňovacom období 2019 používalo 

na skúšobné jazdy (vozidlo s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno M), a ktoré je v 

osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej  „doklady vozidla“) označené ako špeciálne 

vozidlo, určené na vykonávanie špeciálnych činností a zároveň nie je určené na prepravu. 

 

Príklad č. 1 

Živnostník v zdaňovacom období 2019 používal na podnikanie vozidlo, u ktorého si bude uplatňovať  60 % 

paušálne výdavky, je vozidlo predmetom dane z MV? 
   *** 

Spôsob uplatňovania výdavkov, a  to percentom z príjmov, nemá vplyv na povinnosť platenia dane z motorových 
vozidiel. Vozidlo za zdaňovacie obdobie 2019 je predmetom dane, nakoľko sa používalo na podnikanie.    
 
Príklad č.2 

Podnikateľ dva mesiace v zdaňovacom období 2019 použil na podnikanie prenajaté vozidlo s Českým 

evidenčným číslom, je vozidlo predmetom dane z MV?    

*** 

Vzhľadom na to, že  ide o vozidlo s Českým evidenčným číslom, vozidlo nie je predmetom dane z motorových 

vozidiel  bez ohľadu na to, že sa v dvoch mesiacoch zdaňovacieho obdobia 2019 použilo na podnikanie. 

  
II. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2019 sa podáva na tlačive vydanom MF 

SR č. MF/21694/2014-725 elektronickými prostriedkami v predpísanej forme.  

 

Daňové priznanie je daňovník povinný podať aj u vozidla, ktoré spĺňa jednu z podmienok oslobodenia od dane 

vymedzenú v § 4 ods. 1 zákona o dani z MV, podľa ktorého od dane je oslobodené vozidlo: 

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť, 

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo  

leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany, 

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, 

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. 

 

Príklad č.3  

SZČO v rámci podnikateľskej činnosti používa tri vozidlá. Prvým vozidlom je osobný automobil. Druhým je 

vozidlo, ktoré bolo v zdaňovacom období 2019 používané výhradne iba v poľnohospodárstve. V prípade tretieho 

vozidla, ide o zdvíhaciu plošinu  (v dokladoch vozidla označené SG).    

 *** 

Vzhľadom na to, že zdvíhacia plošina je špeciálnym vozidlom, ktoré nie je predmetom dane, SZČO v podanom 
daňovom priznaní uvedie iba dve vozidlá s tým, že u vozidla používaného v poľnohospodárstve sa v III. časti - 
Výpočet dane vyplní riadok č.01 až 11, pričom na riadku č. 11 sa uvedie písmeno d). Daňovník ďalej nevypĺňa  
III. oddiel daňového priznania. 
 

 
Obrázok: riadok č. 11 - oslobodenie  
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III. Daňovník dane z motorových vozidiel 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva daňovník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, 

ktorá 

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej „doklad“), 

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, 

c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola 

zrušená, 

d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na 

podnikanie, alebo 

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na 

podnikanie. 

 

Poznámka 
Daňovníkom nie je zamestnávateľ vtedy, ak vozidlo použité na pracovnú cestu pre zamestnávateľa používa 
zamestnanec, prípadne iná osoba na podnikanie. 
 
Príklad č. 4 
Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnanca. Držiteľom 
predmetného vozidla je zamestnanec, ktorý  používal vozidlo aj na svoje podnikanie.  

*** 
Daňovníkom je zamestnanec (držiteľ), ktorý používal vozidlo aj na svoje podnikanie, bez ohľadu na to, že mu 

zamestnávateľ vyplácal cestovné náhrady za použitie tohto vozidla pre zamestnávateľa.   

 

K informácii určenia daňovníka dane z motorových vozidiel v prípade prenájmu vozidla je vypracovaný 
informačný materiál, ktorý je zverejnený na:   

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/
2018.01.29_IM_prenajom_MV.pdf 

    

IV. Miestna príslušnosť dane z motorových vozidiel (správa dane) 

Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla 

právnickej osoby. 

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, ktorého sídlom je 

Bratislava. 

  
V.     Sadzba dane  

K úprave ročnej sadzby dane je vypracovaný informačný materiál, ktorý je zverejnený na:   

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/201

9.12.12_2_MV_2019_IM.pdf 

 
Zaplatenie dane  

Daňovník je povinný daň alebo pomernú časť dane zaplatiť najneskôr do 31. januára 2020 na číslo účtu:  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2018.01.29_IM_prenajom_MV.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2018.01.29_IM_prenajom_MV.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/2019.12.12_2_MV_2019_IM.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/2019.12.12_2_MV_2019_IM.pdf


4 

 

501163  - 8XXXXXXXXX / 8180 

predčíslie   označujúce druh 

dane (daň z motorových 

vozidiel) 

 

 

základné číslo účtu 

označujúce daňový subjekt 

(OÚD) 
 

kód Štátnej 

pokladnice 

 
Variabilný symbol je: 1700992019 

 

 Dávame do pozornosti „Oznámenie k novému účtu na platenie dane z motorových vozidiel“ zverejnené na:  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.04.18

_zrus_uctov.pdf . 

 

VI. Platenie preddavkov na daň na rok 2020 

Ak predpokladaná daň podľa § 9 zákona o dani z MV presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, daňovník je 

povinný platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky 

na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. 

Ak predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 

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

kalendárneho mesiaca. 

Ak predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.  

 

Preddavky na daň daňovník zaplatí na číslo účtu:  

501163 - 8XXXXXXXXX / 8180 

predčíslie označujúce druh 

dane (daň z motorových 

vozidiel) 
 

základné číslo účtu 

označujúce daňový subjekt 

(OÚD) 
 

kód Štátnej 

pokladnice 

 

Variabilné symboly na platenie mesačných preddavkov na daň na rok 2020: 

mesiac   variabilný symbol 

január 2010 1100012020 

február 2019 1100022020 

marec 2019  1100032020 

apríl 2019  1100042020 

máj 2019 1100052020 

jún 2019   1100062020 

júl 2019 1100072020 

august 2019 1100082020 

september 2019   1100092020 

október 2019  1100102020 

november 2019 1100112020 

december 2019   1100122020 

              alebo 1100002020 v každom mesiaci*) 

 

Variabilné symboly na platenie štvrťročných preddavkov na daň na rok 2020: 

Štvrťrok variabilný symbol 

I. štvrťrok 2019 1100412020 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.04.18_zrus_uctov.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.04.18_zrus_uctov.pdf
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II. štvrťrok 2019 1100422020 

III. štvrťrok 2019 1100432020 

IV. štvrťrok 2019  1100442020 

              alebo 1100002020 v každom štvrťroku*) 

 

Poznámka 

*) Pri zadaní trvalého príkazu na úhradu štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel 

na r. 2020 daňovník môže označiť platbu vo variabilnom symbole údajom: 1100002020. 

  
VII.   Určenie predpokladanej dane k 1. januáru 2020  

Problematika určenia predpokladanej dane k 1.januáru 2020 je vypracovaná v informačnom materiáli, ktorý je 

zverejnený na:   

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/201

9.12.12_2_MV_2019_IM.pdf 

 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

Oprava                December 2019  

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/2019.12.12_2_MV_2019_IM.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2019/2019.12.12_2_MV_2019_IM.pdf

