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 Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  
zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach  

vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z.  

v oblasti dane z motorových vozidiel 
 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22.4.2020 zákon č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej len „novela zákona“), ktorý bol dňa 
25.4.2020 vyhlásený v Zbierke zákonov a ktorý týmto dňom nadobúda účinnosť podľa § 39 tohto zákona. 
 
Cieľom tejto informácie je poskytnúť informáciu o zmenách, ku ktorým dochádza v zákone  č. 361/2014 Z. z. o dani 
z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  
č. 361/2014 Z. z.“) v súvislosti s prijatou novelou zákona. 
  
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z (ďalej len „zákon č. 67/2020 
Z. z.“) v § 1 upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a 
ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 
spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).  
 
Opatrenia podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sa uplatňujú počas obdobia pandémie až do uplynutia 
najneskoršej lehoty podľa tohto zákona, pričom obdobím pandémie je obdobie od 12.3.2020, kedy bola vládou 
Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) vyhlásená mimoriadna situácia podľa osobitného predpisu (t. j. podľa § 8 
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) v súvislosti s ohrozením 
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu pandémie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu 
situáciu odvolá.  
 
Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po 
lehotách ustanovených v odseku 1, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s 
pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda 
nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení 
podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona. 
 
V druhej časti štvrtej hlavy novela zákona upravuje v § 18a platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel 
v období pandémie. Podľa uvedeného ustanovenia preddavky na daň z motorových vozidiel17a) splatné počas 
obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť. Daňovník, ktorý nezaplatí 
preddavky podľa prvej vety, vyrovná daň z motorových vozidiel v lehote na podanie daňového priznania k dani z 
motorových vozidiel.17b). Osobitným predpisom zavedeným k odkazu 17a) je § 10 ods. 3 až 5 a 11 zákona  
č. 361/2014 Z. z v znení zákona č. 364/2019 Z. z. a k odkazu 17b) je § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. 
 
Ustanovenie § 10 ods. 3 až 5 a 11 zákona č. 361/2014 Z. upravujú platenie preddavkov na daň nasledovne: 
 
§ 10 ods. 3 - daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť 
štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné 
preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.  
 
§ 10 ods. 4 - daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, 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.  
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§ 10 ods. 5 - daňovník, ktorého predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, a daňovník, ktorému vznikne daňová 
povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň na zdaňovacie obdobie neplatí. Na žiadosť daňovníka 
môže správca dane určiť daňovníkovi podľa prvej vety platenie preddavkov na daň. Proti rozhodnutiu správcu dane 
o určení platenia preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.  
 
§ 10 ods. 11 - ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže 
určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 3 až 5 na základe žiadosti daňovníka. Proti 
rozhodnutiu správcu dane o určení platenia preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno 
odvolať.  
 
Ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. upravuje, že daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie 
sa podáva správcovi dane do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia, ak odseky 3 až 7 neustanovujú 
inak. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.  
 
 

Vychádzajúc z § 18a novely zákona počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný počas pandémie platiť 
preddavky na daň podľa § 10 ods. 3 až 5 a 11 zákona č. 361/2014 Z. z. Ak sa daňovník rozhodne využiť 
predmetné ustanovenie, podľa ktorého nie je povinný platiť preddavky na daň v príslušnom zdaňovacom období, je 
povinný vyrovnať daň v lehote podľa § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z., t. j. do 31.1. po uplynutí tohto 
zdaňovacieho obdobia, ak odseky 3 až 7 tohto ustanovenia neustanovujú inak. 
 
Uvedené sa teda vzťahuje na platenie preddavkov na daň vypočítaných z predpokladanej dane uvedenej 
v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, na platenie preddavkov na daň určených rozhodnutím 
správcu dane na základe žiadosti daňovníka, ako aj na prípady, ak daňovník počas pandémie zaplatí preddavky na 
daň v inej lehote a inej výške, ako je povinný platiť podľa § 10 ods. 3 až 5 a 11 zákona č. 361/2014 Z. z. Daň  
z motorových vozidiel vyrovná daňovník v lehote podľa § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z 

 
Príklad : 
Na základe predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019 bol daňovník povinný 
na zdaňovacie obdobie 2020 platiť podľa § 10 ods. 4 zákona č. 361/2014 Z. z. mesačné preddavky na daň. Podľa 
 § 18a novely zákona ak daňovník preddavky na zdaňovacie obdobie 2020 počnúc mesiacom apríl 2020 nezaplatí, 
vyrovná daň z motorových vozidiel do 31.1.2021.  
 

 
 

 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica 
                    Odbor daňovej metodiky 
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