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Platobná inštrukcia pre zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie 

obdobie 2020  
 

Daňový subjekt, ktorý podáva za zdaňovacie obdobie 2020 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, má 

v termíne na podanie daňového priznania do 31.3.2021 aj zaplatiť daň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo účtu 
 
Číslo účtu sa skladá: 
 

 z predčíslia označujúceho druh dane.  
Pre daň z motorových vozidiel je predčíslie  501163. 

 
 zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt, tzv. osobný účet daňovníka OÚD. 

Základné číslo účtu (OÚD) je vygenerované jedinečné číslo účtu označujúce daňový subjekt. Toto číslo účtu 

daňovníkovi posiela daňový úrad a je možné si ho overiť cez stránku finančnej správy v časti platenie daní. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud 

 
 z identifikačného kódu Štátnej pokladnice. 
Kód štátnej pokladnice je 8180. 

Daň z motorových vozidiel má daňový subjekt možnosť zaplatiť 

Internetbanking - bezhotovostný prevod Poštová poukážka 

Označiť: 

- číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa 

platba dane uhrádza, 

- číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba 

dane uhrádza,  

- variabilným symbolom, 

- sumou platby dane v eurách a eurocentoch, 

- informáciou pre správcu dane, ak je to 

potrebné. 

Na poštovej poukážke uviesť: 

- adresáta, ktorý je Finančné riaditeľstvo SR, 

Lazovná ul. č 63, 974 01 Banská Bystrica, 

- odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu FO/názov a sídlo PO, 

- číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba 

dane uhrádza, 

- variabilný symbol platby, 

- sumu platby v eurách a eurocentoch, 

- informáciu pre správcu dane, ak je to 

potrebné. 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud
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Číslo účtu sa uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Keďže IBAN je tvorený z predčíslia 
účtu a základného účtu daňového subjektu (OÚD), musí si ho daňový subjekt vygenerovať sám. Na prevod účtu 
do formátu IBAN je možné použiť generátor, ktorý sa nachádza na stránke finančnej správy v časti platenie daní. 
https://www.pokladnica.sk/_img/Documents/sluzby/IBAN/IBAN_generator_validator.html 

 

Vzor čísla účtu v tvare IBAN vyzerá nasledovne: SK15 8180 5011 6380 3353 5443. 
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX 
 
Variabilný symbol pre platbu dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2020 je: 1700992020. 
 

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

Január 2021 
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