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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

1/DMV/2023/IM 

Najčastejšie otázky k dani z motorových vozidiel  
 
Otázka č. 1: Používam na podnikanie prívesný vozík kategórie O1, je predmetom dane? 
Odpoveď: Vozidlo kategórie O1, ktoré je evidované v Slovenskej republike (má pridelené slovenské evidenčné 
číslo) a je podnikateľom využívané na podnikateľskú činnosť je predmetom dane z motorových vozidiel. Uvedené 
vyplýva z § 2 ods. 1 zákona č. 361/20014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“). 
 
Otázka č. 2: Som SZČO, mám povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z motorových vozidiel za vozidlo, 
ktoré mám kúpené na IČO? Za rok 2022 si budem uplatňovať výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky).  
Odpoveď: Ak podnikateľ uplatňujúci si výdavky percentom z príjmov v roku 2022 používal motorové vozidlo na 
podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, potom vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel, 
nakoľko sú splnené podmienky predmetu dane. 
Spôsob uplatňovania výdavkov v súlade s ustanovením § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, a 
to percentom z príjmov, nemá vplyv na povinnosť platenia dane z motorových vozidiel. Rozhodujúca je tá 
skutočnosť, či podnikateľ používal motorové vozidlo na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka (na 
dosahovanie príjmov) alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
 
Otázka č. 3: Kúpil som motorové vozidlo na podnikateľské účely v zahraničí. Motorové vozidlo bude v zahraničí aj 
prihlásené do evidencie vozidiel. Aká povinnosť mi vyplýva z pohľadu zákona o dani z motorových vozidiel? 
Podávam daňové priznanie a platím daň z motorových vozidiel na Slovensku? 
Odpoveď:  Vozidlo, ktoré nemá pridelené slovenské evidenčné číslo,  to znamená,  že nie je evidované 
v Slovenskej republike, nie je predmetom dane z motorových vozidiel. Rovnako platí, ak má vozidlo dočasné/ 
prepravné značky, nie je predmetom dane z motorových vozidiel.  
 
Otázka č. 4: Naša spoločnosť dostala darom motorové vozidlo a je zapísaná ako držiteľ vozidla v osvedčení 
o evidencii vozidla (v technickom preukaze). Motorové vozidlo je zaradené v majetku spoločnosti, ale 
neuplatňujeme si žiadne výdavky ani  odpisy vozidla. Vozidlo nepoužívame na podnikanie.  Má naša spoločnosť 
v danom prípade povinnosť odviesť daň z motorových vozidiel?  
Odpoveď: Motorové  vozidlo  je  evidované  v  majetku spoločnosti, teda z  pohľadu zákona o dani z motorových 
vozidiel je predmetom dane (účtovanie o vozidle)  a za takéto motorové  vozidlo  má spoločnosť povinnosť podať 
daňové priznanie a odviesť daň z motorových vozidiel.  
 
Otázka č. 5: Od júna 2022 do decembra 2022 som používal súkromne motorové vozidlo zamestnanca na 
podnikateľské účely. Zamestnancovi som vyplácal cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách 
(zákon č. 283/2002 Z. z o cestovných náhradách). Chcem sa opýtať, kedy a za aké obdobie mám povinnosť podať 
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?  
Odpoveď: Zamestnávateľ, ktorý použil súkromné vozidlo zamestnanca, ktoré sa nepoužíva na podnikanie na 
svoje podnikateľské účely a zároveň zamestnancovi vyplácal cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných 
náhradách,  je pre účely zákona o dani z motorových vozidiel daňovníkom podľa § 3 písm. e) zákona o dani 
z motorových vozidiel. Zamestnávateľ podá daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a to za obdobie od 
1.júna 2022 do 31.decembra 2022, teda za obdobie, za ktoré bolo vozidlo používané na podnikateľské účely 
u zamestnávateľa, a odvedie pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. 
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Otázka č. 6: Občianske združenie využíva motorové vozidlo len v rámci svojej hlavnej činnosti. Nie je  
podnikateľským subjektom. Máme povinnosť z pohľadu zákona o dani z motorových vozidiel podať za predmetné 
motorové vozidlo daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a odviesť daň?  
Odpoveď: Pre zaradenie vozidla do predmetu dane z motorových vozidiel v prípade občianskeho združenia 
(neziskovej organizácie) je rozhodujúce, či sa vozidlo v zdaňovacom období používa výlučne na činnosti súvisiace 
s hlavnou činnosťou organizácie (nie na podnikanie). V prípade, ak občianske združenie využíva vozidlo výlučne 
len na činnosti súvisiace s hlavnou činnosťou (nepodnikateľskou), vozidlo nie je predmetom dane z motorových 
vozidiel. Občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, ani zaplatiť daň z motorových vozidiel. 
 
Otázka č. 7: Sme právnická osoba v pozícií prenajímateľa. Vozidlá máme zaradené v majetku spoločnosti. Podľa 
zmluvy o nájme prenajímame motorové vozidlá nášmu obchodnému partnerovi, právnickej osobe- podnikateľovi. 
V osvedčení o evidencií vozidiel sme vedený ako držiteľ vozidiel. Komu vzniká daňová povinnosť odviesť daň 
z motorových vozidiel?  Kto je daňovníkom z pohľadu zákona o dani z motorových vozidiel, prenajímateľ alebo 
nájomca?  
Odpoveď: Daňovníkom podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel pri prenájme vozidla medzi podnikateľmi 
navzájom je držiteľ vozidiel zapísaný v osvedčení vozidiel. To znamená, že povinnosť podať daňové priznanie  
a zaplatiť daň z motorových vozidiel za prenajímané vozidlá je povinný držiteľ vozidiel. Nájomcovi v uvedenom 
prípade nevzniká daňová povinnosť.  
  
Otázka č. 8:  Som súkromne hospodáriaci roľník a v rámci svojej poľnohospodárskej činnosti používam nákladný 
automobil kategórie N1, s ktorým vykonávam práce v poľnohospodárskej prvovýrobe - zvoz trávy, senáže, kukurice 
a pod. Počas roka som vozidlo používal výlučne na zvoz poľnohospodárskych komodít z poľa na sklad. Som od 
dane z motorových vozidiel oslobodený? 
Odpoveď: Áno, ak bolo vozidlo využívané výhradne v rámci poľnohospodárskej výroby, je od dane z motorových 
vozidiel oslobodené. Oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v podanom daňovom priznaní.  
Vysvetlenie:  Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o dani z motorových vozidiel, pojem “použitie vozidla výhradne v 
poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe“ nie je v zákone vymedzené. Na účely tohto zákona použitie vozidla 
sa viaže na účel podnikania daňovníka, t. j. dosahovania a udržania príjmov z poľnohospodárskej alebo lesnej 
výroby, ktorej súčasťou je aj vykonávanie podporných činností, bez ktorých dosiahnutie alebo udržanie príjmov z 
poľnohospodárskej alebo lesnej výroby by nebol možný. Vymedzenie poľnohospodárskej a lesnej výroby sa 
neposudzuje striktne vo väzbe na priamu poľnohospodársku a lesnú výrobu, ale aj na činnosti, ktoré túto 
poľnohospodársku a lesnú výrobu u daňovníka podporujú, napr. výstavba skladu obilia, vybavovanie úradných 
listín súvisiacich so zamestnancami, ktorí pracujú u daňovníka v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe, alebo ich 
preprava „na“ alebo „z“ miesta výkonu práce. Pomer týchto „podporných činností“ by však nemal prevážiť hlavnú 
činnosť a využitie vozidla pri nej by mal predstavovať zanedbateľný pomer k hlavnej činnosti. 
Ak by sa vozidlo použilo mimo „výhradnosti“ (napr. na prevoz stavebného materiálu), aj keď iba obmedzene na iný 
účel ako predmet podnikania (lesná alebo poľnohospodárska výroba), išlo by o využitie vozidla mimo hlavnej 
činnosti daňovníka, čím by výhradnosť použitia vozidla v lesnej výrobe nebola dodržaná a vozidlo by nemohlo byť 
posúdené ako vozidlo oslobodené od dane. 
  
Otázka č. 9: Ako určím základ dane pre úžitkové vozidlo, ktorým je „náves“ kategórie O4? Mám vychádzať z riadku 
32 osvedčenia o evidencii vozidla, teda „najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť", alebo z riadku 33 
osvedčenia o evidencii vozidla, teda „najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu". Rovnako 
poprosím informáciu aj za vozidlo kategórie N3 – „ťahač návesu“.  
Odpoveď: Na účely určenia základu dane z pohľadu zákona o dani z motorových vozidiel sa pri vozidle typu 
„ťahač“ a „náves“ vychádza z údaja (súčtu) na riadku č. 33 osvedčenia o evidencii vozidla, teda „najväčšia 
technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu“. 
 
Otázka č. 10: Z akej prílohy k zákonu o dani z motorových vozidiel vychádzam pri určení ročnej sadzby dane pri  
vozidlách „ťahač“ a „náves“?  
Odpoveď: Pri vozidlách kategórie „ťahač“ a „náves“  sa pri určení ročnej sadzby dane vychádza z prílohy č.1a 
zákona o dani z motorových vozidiel. Pri ostatných kategóriách vozidiel sa pri určení ročnej sadzby dane vychádza 
z prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.  
 
Otázka č. 11: Som majiteľ „elektromobilu“ kategórií M1, ktoré používam na pracovné cesty. Mám povinnosť podať 
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za  predmetný elektromobil? Ak áno, akú sadzbu dane uvediem 
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v daňovom priznaní?  
Odpoveď: Motorové vozidlo je z pohľadu zákona o dani z motorových vozidiel predmetom dane, ak je evidované 
v Slovenskej republike a v zdaňovacom období sa používa na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú 
činnosť. Vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina sú predmetom dane z motorových 
vozidiel a ročná sadzba dane je 0 EUR. „Elektromobil“ sa uvádza v daňovom priznaní a výkon motora v kW je 
potrebné uviesť na riadku 7 v III. oddiele – Výpočet dane daňového priznania. Ročná sadzba dane na riadku 12 
v III. oddiele – Výpočet dane daňového priznania bude 0 EUR.  
 
Otázka č.12:  Na podnikanie využívam úžitkové vozidlo kategórie N1  (nejde o náves). Ako určím základ a výšku 
dane v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel?  
Odpoveď: Výška   dane u úžitkových  vozidiel, okrem  úžitkových vozidiel „ťahač“ a „náves“, sa určuje podľa  
prílohy č. 1  zákona o dani z motorových vozidiel, pričom pre správne určenie dane daňovník vychádza z riadku 
32 osvedčenia o evidencii vozidla. Ročná sadza dane sa následne upravuje (znižuje alebo zvyšuje) a to v závislosti 
od prvej evidencie vozidla  (veku vozidla). Pri určení dátumu prvej evidencie vozidla sa vychádza z riadku B Dátum 
prvej evidencie vozidla (rok výroby) v osvedčení o evidencii vozidla.  
 
Otázka č. 13: Máme vozidlo, ktoré má v osvedčení o evidencií vozidiel uvedené ako druh paliva BENZIN+HEV. 
Môžem toto vozidlo považovať za hybridné vozidlo a uplatniť si 50 % zníženie z ročnej sadzby dane?  
Odpoveď:  Áno, ak má vozidlo v osvedčení o evidencii vozidla ako druh paliva uvedené BENZIN + HEV ide 
o hybridné vozidlo, pri ktorom sa ročná sadzba dane znižuje o 50 %. Hybridným vozidlom je vozidlo, ktoré využíva 
dva rôzne zásobníky energie a pohon zabezpečuje cez dva rôzne meniče energie. Obidva energetické zdroje 
využíva v závislosti na jazdných podmienkach a s využitím výhod, ktoré poskytujú obe palivá. Hybridné motorové 
vozidlo má označenie HEV alebo PHEV.  
 
Otázka č. 14: Prosím o informáciu, či je potrebné v priebehu zdaňovacieho obdobia nahlásiť zmenu v držbe vozidla 
(kúpu alebo  predaj motorového vozidla), alebo tak stačí urobiť v podanom daňovom priznaní v termíne na podanie 
daňového priznania, t. j. do konca januára po skončení zdaňovacieho obdobia? 
Odpoveď: Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti u motorového vozidla v priebehu zdaňovacieho obdobia 
podnikateľovi nevzniká oznamovacia povinnosť. Vznik a zánik daňovej povinnosti uvedie daňovník v daňovom 
priznaní na riadku 2 v III. Oddiele – Výpočet dane daňového priznania a v lehote na podanie daňového priznania.  
 
Otázka č. 15: Som živnostník a motorové vozidlo mám kúpené na rodné číslo. V roku 2021 som vozidlo používal 
v rámci podnikania (bolo predmetom dane), ale v roku 2022 som vozidlo celý rok nepoužíval na podnikanie, 
neúčtoval som o vozidle, ani neuplatňoval žiadne výdavky súvisiace s vozidlom. Môžem podať oznámenie 
o ukončení požívania vozidla?  
Odpoveď: Ak predmetné vozidlo v celom zdaňovacom období roka 2022, ktorým je kalendárny rok nebolo 
predmetom dane (nepoužívalo sa na podnikanie ani raz) a súčasne  o vozidle nebolo v roku 2022 účtované, vozidlo 
nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, zaniká 
daňová povinnosť spätne k 31.12.2021. Túto skutočnosť je podnikateľ povinný oznámiť správcovi dane v lehote 
do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.1.2023 na tlačive „Oznámenie o zániku daňovej 
povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel“.  
 
Otázka č.16: Môžem považovať za zánik daňovej povinnosti posledný deň mesiaca, v ktorom som ako daňovník 
(právnická osoba) predal motorové vozidlo a zároveň som v tom istom mesiaci prestal napĺňať predmet dane podľa 
zákona o dani z motorových vozidiel? K prevodu držby vozidla v osvedčení o evidencii vozidla však došlo až 
nasledujúci mesiac po predaji (podľa kúpno-predajnej zmluvy).   
Odpoveď:  Daňová povinnosť u predaného motorového vozidla zanikla až posledným dňom mesiaca, v ktorom 
došlo k vykonaniu zápisu prevodu držby v dokladoch vozidla. V daňovom priznaní v III. oddiele – Výpočet dane na 
riadku 2 daňového priznania daňovník uvedenie zánik daňovej povinnosti a vypočíta pomernú časť dane.  
 
Otázka č. 17:  Dňa 10. septembra 2022 mi zomrel manžel, bol živnostník a mal jedno motorové vozidlo, ktoré 
používal na podnikanie. Kedy zanikla daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel v tomto prípade? Kto podáva 
daňové priznanie a v akej lehote? 
Odpoveď: V prípade úmrtia daňovníka zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník 
zomrel. Daňová povinnosť zanikla 30. septembra 2022 a dedič je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie 
obdobie, t. j. od 1. januára  do 30. septembra 2022 do troch mesiacom po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, teda 
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do 31. decembra 2022. V prípade, ak by dedič alebo niektorý z dedičov lehotu na podanie daňového priznania 
nevedel dodržať, má možnosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podať 
správcovi dane žiadosť o jej predĺženie. Ak by bolo dedičov viac, podáva ho ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. 
V prípade, že k dohode dedičov nedôjde, správca dane určí jedného z nich.  
 
Otázka č.18: V septembri  2022 som ukončil podnikanie. Zabudol som podať daňové priznanie v roku 2022, 
môžem tak urobiť aj teraz? 
Odpoveď: Ak došlo k prerušeniu alebo ukončeniu podnikania, daňovník je povinný podať daňové priznanie 
v lehote do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, 
v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie.  
V daňovom priznaní daňovník vyznačí zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods. 6 zákona o dani z motorových vozidiel, 
za zdaňovacie obdobie uvedie od 01.01.2022 do 30.09.2022, na riadku 2 III. Oddiele – Výpočet dane daňového 
priznania uvedie zánik daňovej povinnosti k 30.09.2022, vypočíta a zaplatí pomernú časť dane. Ak daňovník 
daňové priznanie nepodal a daň nezaplatil v lehote do jedného mesiaca, teda do 31. októbra 2022, je potrebné ho 
podať a zároveň zaplatiť pomernú časť dane. Za oneskorené podanie daňového priznania a za oneskorenú úhradu 
dane z motorových vozidiel bude daňovníkovi vyrubená pokuta a úrok z omeškania.  
 
Otázka č.19:  Právnická osoba (s.r.o) vstúpila do likvidácie 15. júna 2022. Kto a dokedy je povinný podať daňové 
priznanie? 
Odpoveď: Pri zrušení daňovníka s likvidáciou zákon o dani z motorových vozidiel odlišne upravuje zdaňovacie 
obdobie pred a po vstupe do likvidácie. Zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie sa končí posledným dňom 
mesiaca, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Zdaňovacím obdobím v tomto prípade je obdobie od 1. januára 
2022 do 30. júna 2022. Likvidátor je povinný podať daňové priznanie v lehote do jedného mesiaca po uplynutí 
tohto zdaňovacieho obdobia, teda do  31. júla 2022. Zdaňovacie obdobie pre obdobie po vstupe do likvidácie sa 
začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou a končí sa 
posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou, t. j.  od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022. 
Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou niekoľko rokov, daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré nasledujú 
po zdaňovacom období, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, podáva likvidátor v zmysle § 9 ods. 2 zákona o 
dani z motorových vozidiel vždy do 31. januára po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. 
 
Otázka č. 20: Ako vypočítam predpokladanú daň, ktorá je v daňovom priznaní na riadku 40? 

Odpoveď: Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona dani z motorových vozidiel 
(zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane) za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia (napr. do predpokladanej dane sa nezapočítavajú vozidlá, u ktorých došlo k zániku daňovej povinnosti 
a tento zánik bol uvedený v podanom daňovom priznaní na riadku 2 v III. Oddiele – Výpočet dane). 
    
Otázka č. 21: Podal som daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v ktorom som uviedol predpokladanú daň, 
z ktorej mi vyšli platiť štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel. Motorové vozidlo som vo februári predal. 
Môžem podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom upravím predpokladanú daň, aby som nemusel platiť 
preddavky na daň? 
Odpoveď: Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, 
vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia 
a podanie dodatočného daňového priznania. Z uvedeného odporúčame požiadať správcu dane o platenie 
preddavkov inak v zmysle § 10 ods. 11 zákona o dani z motorových vozidiel a to prostredníctvom formulára 
Všeobecné podanie pre FS – správa daní dostupného na portáli finančnej správy, v osobnej internetovej zóne, 
v časti Katalógy formulárov. 
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