
                                                                               

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
7/DMV/2020/IM 

 

Určenie predpokladanej dane a platenie preddavkov k dani z motorových vozidiel 
za rok 2021  

 
Dňom 01.12.2020 nadobúda účinnosť zákon č. 339/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č.  361/2014  Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje 
platenie preddavkov. 
 
Daňovník môže platiť preddavky k dani z motorových vozidiel: 
 

• štvrťročne, 
• mesačne. 

 
Štvrťročné preddavky daňovník platí, ak predpokladaná daň v súčte za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane 
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia 2021 presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur. Preddavky na daň daňovník 
platí vo výške jednej tretiny predpokladanej dane a sú splatné do konca druhého, tretieho a štvrtého 
kalendárneho štvrťroka (jún, september a december). 
 
Mesačné preddavky daňovník platí, ak predpokladaná daň v súčte za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 
1. januáru zdaňovacieho obdobia 2021 presiahne 8 300 eur. Daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na 
daň vo výške jednej devätiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca štvrtého až 
dvanásteho kalendárneho mesiaca (apríl až december). 
 
Daňovník štvrťročné/mesačné preddavky neplatí do 31.03.2021. Preddavky začne platiť 
najskôr od  01.04.2021. 
 
Ak predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň z motorových vozidiel  neplatí.  

 

I. Výpočet predpokladanej dane k 1. januáru 2021 
 

Spôsob výpočtu predpokladanej dane sa pre zdaňovacie obdobie 2021 nezmenil. To  znamená, že pre výpočet 
predpokladanej dane sa upravuje ročná sadzba dane vo vzťahu k vozidlu v závislosti od mesiaca jeho prvej 
evidencie (vrátane tohto mesiaca) k 1. januáru 2021 (vrátane mesiaca január), za každé vozidlo, ktoré je 
predmetom dane. Zmenili sa však zníženia a zvýšenia ročnej sadzby pre jednotlivé kategórie vozidla.  
 
Do výpočtu predpokladanej dane sa nezapočítava vozidlo, ktoré je oslobodené od dane z motorových vozidiel: 

- vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak zaručená vzájomnosť, 
- vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej 

služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany, 
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- vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo 
verejnom záujme, 

- vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe. 
 
Pre kategóriu vozidla L, M1, N1, N2, O1-O3 je zníženie a zvýšenie nasledovné: 

• 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 ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, zvýši  
o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, 

• po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, zvýši  
o 20 %. 

Pre úžitkové vozidlo kategórie M2, M3 a N3 sa upravuje ročná sadzba dane nasledovne: 

• počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba 
dane uvedená v prílohe č.1 a prílohe č. 1a zníži o 50 %, 

• počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 a    
prílohe č. 1a zníži o 40 %, 

• počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe  
č. 1 a prílohe č. 1a zníži o 30 %, 

• po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa zníži ročná sadzba dane o 20% 
uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,  

• po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa zníži ročná sadzba dane o 10%  uvedená v prílohe 
č. 1 a prílohe č. 1a, počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, 

• po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe  
č. 1 a prílohe č. 1a. 

Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlo kategórie O4 sa zníži o 60% bez ohľadu na vek vozidla (prvá evidencia 
vozidla). 

Daňovník výšku predpokladanej dane uvedie v III. oddiele na riadku č. 40 daňového priznania k dani z motorových 
vozidiel. 

 
Obr. 1 Riadok č. 40 
 
Upozornenie: 

Pri ťahačoch a návesoch sa pri výpočte predpokladanej dane vychádza z prílohy č. 1a zákona 
č.  361/2014  Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri  ostatných 
kategóriách vozidiel sa pri výpočte predpokladanej dane použije príloha č. 1 zákona č.  361/2014  Z. z. o dani z 
motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Príklad č. 1 

Predmetom dane k 1.1.2021 je vozidlo kategórie M1 zo zdvihovým objemom motora 1998 cm3, jeho prvá 
evidencia bola dňa 25.12.2018.  
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*** 
V uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t. j. k 1. januáru 2021 neuplynulo 36 
kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla (uplynulo iba 26 mesiacov), preto ročná sadzba dane 
sa zníži o 25 %. Ročná sadzba podľa prílohy č. 1 je 148 eur. Po znížení je predpokladaná daň 111 eur. 

Príklad č. 2 

Predmetom dane k 1.1.2021 je vozidlo kategórie N3, ktoré je ťahačom. Prvá evidencia vozidla bola dňa 15.8.2015. 
Vozidlo kategórie N3 má dve nápravy a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť 21 ton.  

*** 
V uvedenom prípade pri vozidle kategórie N3, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane, t.j. k 1. januáru 2021 
uplynulo 36 kalendárnych mesiacov, avšak neuplynulo 72 (2x36) mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto 
ročná sadzba dane sa zníži o 40 %. Ročná sadzba podľa prílohy č. 1a  je 1252 eur. Po znížení je predpokladaná 
daň 751,2 eur. Z uvedeného vyplýva, že daňovníkovi vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky.  
 
Príklad č. 3 

Predmetom dane k 1.1.2021 je vozidlo kategórie O4, ktoré je návesom a  jeho prvá evidencia bola ku dňu 
10.2.2009. Vozidlo kategórie O4 má štyri nápravy a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť 30,5 ton. 

*** 
V uvedenom prípade ide o vozidlo, na ktoré sa vždy uplatňuje zníženie ročnej sadzby dane o 60% bez ohľadu 
na prvú evidenciu vozidla –vek vozidla. Ročná sadzba podľa prílohy č. 1a  je 1189 eur. Po znížení je predpokladaná 
daň 475,6 eur. Ak daňovník k 1. januáru nepoužíva ďalšie vozidlá na podnikanie, tak mu nevzniká povinnosť platiť 
preddavky.  
 

II. Číslo účtu a variabilný symbol 

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 2021: 

mesiac   variabilný symbol 

apríl 2021 1100042021 

máj 2021 1100052021 

jún 2021   1100062021 

júl 2021 1100072021 

august 2021 1100082021 

september 2021  1100092021 

október 2021  1100102021 

november 2021 1100112021 

december 2021   1100122021 

 



 4 

  Variabilné symboly na platenie štvrťročných preddavkov na daň na rok 2021: 

Štvrťrok variabilný symbol 

II. štvrťrok 2021 1100422021 

III. štvrťrok 2021 1100432021 

IV. štvrťrok 2021 1100442021 

               
 
Pri zadaní trvalého príkazu na úhradu štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel 
na rok 2021 daňovník môže označiť platbu vo variabilnom symbole údajom: 1100002021. 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 
December 2020 


