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Informácia 

k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu (ďalej len 

„priznanie“) k dani z motorových vozidiel (ďalej len „daň“) podľa zákona 

č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
 

Vygenerované priznanie za zdaňovacie obdobie 2022 je predvyplnené na základe údajov                        

z posledného platného priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021 podaného 

daňovníkom, ktorý má v informačnom systéme finančnej správy aktívnu elektronickú schránku 

na portáli finančnej správy a je oprávnený komunikovať elektronicky a zároveň bolo podané 

priznanie za zdaňovacie obdobie 2021. V prípade využitia predvyplneného priznania, daňovník je 

povinný skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie, ktoré nemohli byť 

v predvyplnenom priznaní zohľadnené a zaznamenané, nakoľko nie sú evidované v informačnom 

systéme finančnej správy. Predvyplnené priznanie je pomôckou pre daňovníka na podanie priznania za 

zdaňovacie obdobie 2022, nie je záväzné a má pre daňovníka informatívny charakter.   

 

V texte nižšie sú uvedené informácie a upozornenia k predvyplneným riadkom priznania, určené 

daňovníkovi pre správne doplnenie a opravu predvyplnených údajov podľa skutočného stavu 

používania vozidiel.  

 
 

I. Oddiel – Údaje o daňovníkovi   
Riadky od 01 až 12 sú predvyplnené z registra informačného systému finančnej správy. Ak daňovník 

neoznámil zmeny všeobecných údajov na príslušnom daňovom úrade, v predvyplnenom priznaní 

nemohli byť uvedené. Vyplnenie riadku 13 - telefónne číslo a riadku 14 Emailová adresa/Faxové číslo 

sa ponecháva na doplnení daňovníkovi alebo osobe, ktorá vypĺňa a podáva priznanie.   

 

 

II. Oddiel – Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie     
Údaje vyplní osoba, ktorá podáva priznanie.  

 

 

III. Oddiel - Výpočet dane 
Predvyplnené riadky 01 až 21 v III. Oddiele priznania za jednotlivé vozidlá sú prevzaté a predvyplnené 

v priznaní za zdaňovacie obdobie 2022 na základe údajov z posledného platného priznania za 

zdaňovacie obdobie 2021 podaného daňovníkom. Na základe týchto údajov bol vykonaný  prepočet 

v  riadkoch priznania podľa pravidiel a zákona pre zdaňovacie obdobie 2022. 

 

V predvyplnenom priznaní nie sú uvedené vozidlá, u ktorých daňovník v predchádzajúcom priznaní 

za zdaňovacie obdobie 2021 vyplnil v riadku 02 dátum zániku daňovej povinnosti, alebo motorové 

vozidlá, za ktoré daňovník podal samostatné štruktúrované oznámenia o zániku daňovej povinnosti 

k 31.12.2020 podľa § 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel, pretože o vozidle neúčtoval, 

vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním 

vozidla a neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona.   

 



  
   

 

  

 

Finančné riaditeľstvo SR 

 

Určenie zníženia/zvýšenia ročnej sadzby dane v riadku 13 v aktuálnom zdaňovacom období závisí od 

dátumu prvej evidencie vozidla a systém určí prepočet na ročnú sadzbu v riadku 14 podľa prílohy č. 1 

a prílohy č.1a (ťahač a náves).  

 

Vozidlá, ktoré mali v priznaní za zdaňovacie obdobie 2021 vyplnený riadok 15 - zníženie ročnej sadzby 

dane o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn  

(CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorové vozidlo na vodíkový pohon, sa prevezmú 

a predvyplnia v riadku 16 s 50 % znížením. 

Riadok 19 má nastavený fiktívny (maximálne možný) počet mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo 

na podnikanie. Predvyplnený počet mesiacov zohľadňuje obdobie zvýšenia / zníženia ročnej sadzby 

dane v zdaňovacom období 2022. Prípadný zánik daňovej povinnosti v riadku 02 musí do 

predvyplneného priznania manuálne doplniť daňovník. Na základe tohto zápisu sa automaticky vykoná 

prepočet reálneho počtu mesiacov v riadku 19. Daňovník podľa zobrazeného chybového hlásenia 

manuálne opraví počet mesiacov v riadku 19 na správny. Počet dní nebude predvyplnený žiadnym 

údajom, daňovník si údaj vyplní podľa reálneho stavu. 

   

Výnimkou sú vozidlá, u ktorých sa systémom nepredvyplnili všetky riadky priznania. Z priznania za 

zdaňovacie obdobie 2021 sa prevzali a predvyplnili v priznaní za zdaňovacie obdobie 2022 len riadky, 

u ktorých je predpoklad, že budú identické. Riadky, do ktorých musí zadať údaje daňovník podľa 

skutočného stavu, zostali nevyplnené. Sú to tieto vozidlá: 

 

1. vozidlá v kombinovanej doprave (tzn. vozidlá, ktoré mali v priznaní za zdaňovacie obdobie  

2021 vyplnený riadok 17), majú predvyplnené riadky 01 až 16, riadky 17 až 21 nie sú doplnené, 

daňovník ich vyplní podľa reálneho stavu 

 

2. vozidlá, pri ktorých je daňovníkom zamestnávateľ a vypláca zamestnancovi cestovné 

náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie (tzn. vozidlá, ktoré mali 

v priznaní za zdaňovacie obdobie 2021 v riadku 10 vyplnené písmeno e)  

- ak daňovník podľa písmena e ) mal v priznaní za zdaňovacie obdobie 2021 vyplnený riadok 

2 -  Dátum zániku daňovej povinnosti, takéto vozidlá nebudú uvedené vo vygenerovanom 

priznaní.  

- ak daňovník podľa písmena e ) nemal v priznaní za zdaňovacie obdobie 2021 vyplnený 

riadok 2 - Dátum zániku daňovej povinnosti, resp. zánik bol uvedený v VII. Oddiele – 

Poznámky, takéto vozidlá majú predvyplnené iba základné údaje o vozidle, tzn. riadky 01, 

03 až  10. Daňovník  nevyplnené riadky vyplní podľa reálneho stavu používania. V prípade, 

že vozidlo sa nepoužívalo v zdaňovacom období 2021 daňovník vozidlo z priznania 

vymaže.  
 

3. vozidlá oslobodené od dane, ktoré mali v priznaní za zdaňovacie obdobie 2021 vyplnený 

riadok 11 a  vyplnené písmeno b), c), d) a súčasne zaškrtnuté alebo nezaškrtnuté oslobodenie 

počas celého zdaňovacieho obdobia majú predvyplnené riadky 01 až 11a, riadky 11b až 21 

zostanú nevyplnené. Daňovník  nevyplnené riadky vyplní podľa reálneho stavu používania. 

V prípade, že vozidlo sa nepoužívalo v zdaňovacom období 2021 daňovník vozidlo z priznania 

vymaže.  
 

V priznaní nie je predvyplnené a daňovník musí doplniť: 
- nové motorové vozidlo, ktoré daňovník začal používať na podnikanie v priebehu zdaňovacieho 

obdobia 2022.  
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- dátum zániku daňovej povinnosti, ktorý daňovník uvádza v riadku 02 priznania podľa reálneho 

stavu  

Na základe dátumu zániku sa automaticky vykoná prepočet zníženia/zvýšenia dane v riadku 13 a 

prepočet počtu mesiacov v riadku 19 je potrebné  manuálne opraviť a doplniť reálny počet mesiacov. 

   

V priznaní je predvyplnené a daňovník musí vymazať: 

 
- predvyplnené vozidlo, ak  daňovník vozidlo nepoužíval na podnikanie, o vozidle neúčtoval, 

vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené 

s používaním vozidla za celé zdaňovacie obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022, daňová povinnosť 

u tohto vozidla zanikla 31.12.2021.   

 

Ak došlo k zániku daňovej povinnosti podľa § 8 ods. 7 zákona k 31.12.2021, daňovník neuvádza vozidlo 

v priznaní za zdaňovacie obdobie 2022.  

V takomto prípade je povinný podať štruktúrované oznámenie o zániku daňovej povinnosti podľa § 8 

ods. 7 zákona do 31.1.2023.  

Ak v termíne výberu dát potrebných na predvyplnenie  priznania bude v informačnom systéme finančnej 

správy existovať už spracované štruktúrované oznámenie o zániku daňovej povinnosti príslušného 

vozidla, nevyplní sa ani jeden z riadkov III. Oddielu a vozidlo nebude predvyplnené pre príslušné 

zdaňovacie obdobie.  

* Upozornenie:  Na daňovníka právnickú osobu sa § 8 ods. 7 zákona spravidla nevzťahuje ak má vozidlá 

stále zaradené v obchodnom majetku.  

 

 

V priznaní je predvyplnené a daňovník musí vykonať opravu a zmenu: 
 

- v prípade zmeny evidenčného čísla vozidla (ďalej EČV) v priebehu zdaňovacieho obdobia  

Daňovník zmení EČV v predvyplnenom priznaní na nové aktuálne EČV a pôvodné (staré) EČV uvedie 

v VII. Oddiele v časti Poznámky s uvedením dôvodu zmeny EČV.   

 

- v prípade zmeny nového určenia daňovníka podľa § 3 zákona     

 

 

IV. Oddiel -  Sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania 
Sumarizácia dane za všetky vozidlá  je vykonaná na základe predvyplneného III. Oddielu.  

Ak daňovník vykonal  zmeny a opravy v III. Oddiele, sumárne údaje budú okrem rriadku 40 

automaticky prepočítané.    

 

Riadok 37 Zaplatené preddavky predvyplnené  
V prípade úhrady posledného preddavku k 31.12.2022 splatného 2.1.2023 po termíne splatnosti, 

v závislosti od dátumu platby nemusí byť suma oneskorene zaplateného preddavku zahrnutá do 

generovaného priznania. Daňovník opraví údaj podľa skutočne zaplatených preddavkov na daň.  

 

Riadok 38 Daň na úhradu 
Podľa novely zákona, daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne  5 eur.  

 

Riadok 40 Predpokladaná daň  nepredvyplnené   
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Daňovník uvedie predpokladanú daň, ktorá je súčtom ročnej sadzby dane, upravenej v súlade s § 7 

zákona za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1. zdaňovacieho obdobia.  

 

 

V. Oddiel - Sumarizácia dane za všetky vozidlá z dodatočného daňového 

priznania   
Tento oddiel daňovník nevypĺňa. 

  

 

VI. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku  
Vypĺňa daňovník  v prípade vzniknutého daňového preplatku.  

 

 

VII. Oddiel – Poznámky  
Daňovník vypĺňa v prípade opakovaného vzniku a zániku daňovej povinnosti  pri jednom a tom istom 

vozidle v zdaňovacom období, v prípade zmeny EČV a iné.   

 

 


