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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

3/DMV/2021/IM 

 Informácie k podaniu daňového priznania a zaplateniu dane  z motorových vozidiel  
za ročné zdaňovacie obdobie 2021   

 
 

I. Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021   
 

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období 2021 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O  
je povinný po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2021 (ďalej len „zdaňovacie obdobie 2021“) podať 
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v lehote do 31. januára 2022.  
 
Daňové priznanie daňovník správcovi dane predkladá na tlačive vydanom MF SR vzor tlačiva  MF/017527/2020-726 - Daňové 
priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020), ktoré je dostupné na portáli FS 
SR www.financnasprava.sk.  
 
 

II. Termín na podanie Oznámenia o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani 
z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
“zákon o dani z motorových vozidiel“) 

 
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok 2021 nesplnil rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 

zákona o dani z motorových vozidiel a v tomto zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok o vozidle nebolo účtované, 
vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla oznámi zánik 
daňovej povinnosti k 31. decembru 2020 v lehote do 31. januára 2022. Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník 
na tlačive Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 (vzor platný od 1.1.2020), ktoré je dostupné na portáli FS 
SR www.financnasprava.sk.  
 
 

III. Lehota na zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021 
 

Daňovník je v zmysle § 9 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel povinný zaplatiť daň v lehote na podanie daňového 
priznania za zdaňovacie obdobie 2021, najneskôr do 31. januára 2022. 
 
 

IV. Platobná inštrukcia na zaplatenie dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021 
 
     Daňovník má možnosť daň z motorových vozidiel zaplatiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. 
 
Pri bezhotovostnom prevode je potrebné označiť:  
- číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,  
- číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza,  
- variabilný symbol,  
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- sumu platby dane v eurách a eurocentoch,  
- informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. 
 
Pri prevode finančných prostriedkov je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN.  
 
Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné uviesť:  
- adresáta, ktorým 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, 
- sumu platby dane v eurách a eurocentoch,  
- informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. 
 
Číslo účtu na zaplatenie dane z motorových vozidiel:  
 
501163                                                            -  8XXXXXXXXX                                        / 8180 
predčíslie označujúce druh                              základné číslo účtu                                    kód Štátnej pokladnice       
dane                                                                 označujúce daňový subjekt (OÚD)     
 
Základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) je možné overiť cez stránku finančnej správy v časti platenie daní: 
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/overenie-prideleneho-oud 
 
Variabilný symbol pre platbu dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021 je: 1700992021. 
 
 

V. Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie 2022 
 

Daňovník platí preddavky na daň vypočítané z predpokladanej dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel 
za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2022 a nie je od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d) oslobodené.  
 

- Ak predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8300 eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky 
na daň na zdaňovacie obdobie vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného 
kalendárneho štvrťroka. 

 
- Ak predpokladaná daň presiahne 8300 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie 

obdobie vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane, ktoré sú splatné do konca príslušného kalendárneho 
mesiaca.  

 
 

VI.  Platobná inštrukcia k plateniu preddavkov na daň z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie 2022 
 
 
Číslo účtu na platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel: 
 
501163                                                            -  8XXXXXXXXX                                        / 8180 
predčíslie označujúce druh                              základné číslo účtu                                    kód Štátnej pokladnice 
dane                                                                 označujúce daňový subjekt (OÚD) 
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Variabilné symboly na platenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel:  
 

Štvrťrok 2022 Splatnosť preddavku Variabilný symbol 
I. Štvrťrok 2022 31.03.2022 1100412022 
II. Štvrťrok 2022 30.06.2022 1100422022 
III. Štvrťrok 2022 30.09.2022 1100432022 
IV. Štvrťrok 2022 02.01.2023 * 1100442022 

 
Variabilné symboly na platenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel:  
 

Mesiac 2022 Splatnosť preddavku Variabilný symbol 
Január 2022 31.01.2022 1100012022 
Február 2022 28.02.2022 1100022022 
Marec 2022 31.03.2022 1100032022 
Apríl 2022 02.05.2022 * 1100042022 
Máj 2022 31.05.2022 1100052022 
Jún 2022 30.06.2022 1100062022 
Júl 2022 01.08.2022 * 1100072022 
August 2022 31.08.2022 1100082022 
September 2022 30.09.2022 1100092022 
Október 2022 31.10.2022 1100102022 
November 2022 30.11.2022 1100112022 
December 2022 02.01.2023 * 1100122022 

 
*Ak koniec lehoty na platenie preddavkov na daň pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom 
lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.  
 
 
Pri zadaní trvalého príkazu na úhradu štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel 
na rok 2022 daňovník môže označiť platbu vo variabilnom symbole údajom: 1100002022. 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane  
December 2021 


