
                                                                               

 

 

 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

6/DMV/2020/IM 

 

Zmeny týkajúce sa lehôt pri podaniach na dani z motorových vozidiel ako aj 

platenia preddavkov na 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 (ďalej „novela 

zákona“). Predmetná novela mení termín podania daňového priznania, platenia dane a taktiež aj platenia 

preddavkov. 

 
I. Termín podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 

 
Po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2020 (ďalej „zdaňovacie obdobie 2020“) 

podnikateľovi, ktorý v zdaňovacom období 2020 na podnikanie používal motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo  

vznikne podľa novely zákona do 31. marca 2021: 

 povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a, 

 zaplatiť daň alebo pomernú časť dane.  

Daňovník je povinný podať daňové priznanie na novom tlačive vydanom MF SR elektronickými prostriedkami 

v predpísanej forme. 

 

Podrobnejšie informácie k výpočtu ročnej sadzby dane sú zverejnené v informačnom materiály na portály 

Finančnej správy v časti  FaQ/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň z motorových 

vozidiel/2/DMV/2020/IM - Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel pri podávaní daňového priznania k 

31.03.2021. 

http://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.

12.17_2_DMV_2020_IM_sadzba.pdf 

 

 

II. Povinnosť podať daňové priznanie na novom tlačive do 31.3.2021  

 

Povinnosť podať daňové priznanie na novom tlačive vydanom MF SR elektronickými prostriedkami v predpísanej 

forme do 31.3.2021 má: 

 Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie na zdaňovacie obdobie 2020. 

 Daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie 2020, skončilo skôr ako 12 mesiacov a vznikne mu povinnosť 

podať daňové priznanie po  01.12.2020, pričom sa v tomto prípade neuplatnia lehoty pre osobitné 

zdaňovacie obdobia ako je zrušenie s likvidáciou, bez likvidácie, vyhlásenie konkurzu, prerušenie alebo 

ukončenie podnikania, úmrtie daňovníka. 

 

http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.17_2_DMV_2020_IM_sadzba.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.17_2_DMV_2020_IM_sadzba.pdf
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 Daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie 2021 sa skončí najneskôr 28.02.2021, pričom sa v tomto prípade 

neuplatnia lehoty pre osobitné zdaňovacie obdobia ako je zrušenie s likvidáciou, bez likvidácie, vyhlásenie 

konkurzu, prerušenie alebo ukončenie podnikania, úmrtie daňovníka. 

 
 

Možnosť podať opravné daňové priznanie za rok 2020 k dani z motorových vozidiel na novom tlačive vydanom 

MF SR elektronickými prostriedkami v predpísanej forme do 31.3.2021 má daňovník, ktorý: 

 podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 do  30.11.2020, v ktorom si uplatnil zvýšenie, 

zníženie ročnej sadzby dane podľa úpravy platnej do  30.11.2020 a týkajú sa ho zmeny ročných sadzieb 

novozavedenej právnej úpravy prílohy č. 1a k zákonu č.  361/2014  Z. z. o dani z motorových vozidiel a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z MV“) alebo novej úpravy zvýšenia, zníženia 

ročnej sadzby dane. 

 

Bližšie informácie týkajúce sa k vyplneniu daňového priznania k dani z MV sú zverejnené v informačnom materiály 

na portály Finančnej správy v časti  FaQ/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň 

z motorových vozidiel/4/DMV/2020/IM - Pomôcka pri vyplnení daňového priznania k dani z motorových vozidiel za 

rok 2020. 

http://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.

12.17_4_DMV_2020_IM_pomocka.pdf 

 

III. Lehota na podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti  

 

Lehota pre podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z MV ostala novelou zákona nezmenená, t. j. 

oznámenie je potrebné podať do konca januára 2021, nakoľko 31.1.2021 pripadá na nedeľu, tak lehota sa posúva 

na 1.2.2021.  

Bližšie informácie týkajúce sa oznamovacej povinnosti o zániku k dani z MV sú zverejnené v informačnom 

materiály na portály Finančnej správy v časti  FaQ/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň 

z motorových vozidiel/5/DMV/2020/IM Informácia k oznamovacej povinnosti podľa zákona o dani z motorových 

vozidiel. 

http://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.

12.17_5_DMV_2020_IM%20.pdf 

 

IV. Zmeny  týkajúce sa platenia preddavkov pre zdaňovacie obdobie 2021 

 

Daňovník štvrťročné/mesačné preddavky neplatí do 31.03.2021.  

 

Preddavky začne daňovník platiť najskôr od 01.04.2021. Po tomto termíne je daňovník povinný platiť štvrťročné 

preddavky na daň vo výške jednej tretiny z predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do 

konca druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka (jún, september a december). 

 

Mesačné preddavky na daň daňovník platí vo výške jednej devätiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky 

na daň sú splatné do konca štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca (apríl až december). 

 

 

http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.17_4_DMV_2020_IM_pomocka.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.17_4_DMV_2020_IM_pomocka.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.17_5_DMV_2020_IM%20.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.17_5_DMV_2020_IM%20.pdf
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Bližšie informácie k výpočtu a plateniu preddavkov sú zverejnené v informačnom materiály na portály Finančnej 

správy v časti  FaQ/Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam/Daň z motorových vozidiel/  

7/DMV/2020/IM - Určenie predpokladanej dane a platenie preddavkov k dani z motorových vozidiel za rok 2021. 

 

http://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.

12.18_7_DMV_2020_IM.pdf 

 

 

 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

December 2020 

 

 

 

http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.18_7_DMV_2020_IM.pdf
http://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2020/2020.12.18_7_DMV_2020_IM.pdf

