
1 
 

 
 
 

 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

KORONA OPATRENIA 
Najčastejšie otázky a odpovede  

v oblasti dane z motorových vozidiel 
 

 
upravené v nadväznosti na zákon č. 264/2020 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. 
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení  neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony (ďalej len „lex korona“) 

 
 

Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas „obdobia pandémie“ a až do 

uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona. Na účely týchto opatrení sa 

obdobím pandémie rozumie obdobie od 12. marca 2020, do 30. septembra 2020.  

 
1. Platenie preddavkov 

 

Preddavky na daň z motorových vozidiel splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 až 

september 2020 daňovník nie je povinný platiť. Daňovník, ktorý nezaplatí preddavky, vyrovná daň z motorových 

vozidiel v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (ďalej len „daňové priznanie“). 

 

Otázka 

Ako štvrťročný platca preddavkov som za prvý štvrťrok preddavky zaplatil, avšak v čase pandémie nemám 

dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie nasledujúceho štvrťroku (do konca júna). Budem mať 

povinnosť zaplatiť preddavok za druhý štvrťrok? 

Odpoveď 

Nie, nemusíte zaplatiť preddavok za druhý štvrťrok. Preddavok vyrovnáte až podaním daňového priznania a to v 

lehote na podanie daňového priznania.  

 

Otázka 

Som mesačný platiteľ preddavkov, za január a február som zaplatil preddavky, avšak od marca kvôli 

pandémii vozidla nepoužívam na podnikanie (vozidlá som neodhlásil z dopravného inšpektorátu) a teda 

ani preddavky za marec som už nezaplatil. Mám automaticky odpustené platenie preddavkov za ďalšie 

mesiace? 

Nie, za mesiac marec je potrebné aj dodatočne zaplatiť preddavok, nakoľko nezaplatením preddavku za mesiac 

marec vzniká úrok z omeškania. Od apríla do septembra Vám nevzniká povinnosť platenia mesačných preddavkov, 

nakoľko 30.9.2020 sa skončilo obdobie pandémie. Po skončení obdobia pandémie má daňovník povinnosť ďalej 
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platiť mesačné preddavky za mesiace október až december. Nezaplatené preddavky vyrovnáte až podaním 

daňového priznania a to v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020, t. j. do 31.01.2021. 

 

Otázka 

Platím mesačné preddavky a na základe opatrenia proti korona vírusu od apríla preddavky nemusím platiť 

počas pandémie. Preddavky však chcem aj naďalej platiť, ale v upravenej (nižšej) výške. Môžem platiť 

preddavky v nižšej výške aj bez podania žiadosti o platenie preddavkov na daň inak? 

Odpoveď 

Ak podnikateľ chce platiť preddavky v nižšej výške, tak môže, aj bez podanej žiadosti o platenie preddavkov na 

daň inak. Od októbra má daňovník povinnosť platiť preddavky vo výške ako platil pred obdobím pandémie, ak 

nepožiadal žiadosťou o platenie preddavkov inak (inej výške). 

 

2. Osobitná úprava pre podanie daňového priznania a zaplatenia dane 

 
Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane v prípade daňovníka ktorý sa zrušuje s likvidáciou, bez 

likvidáciou, na ktorého je vyhlásený konkurz, daňovník ktorý zomrel a ukončil alebo prerušil podnikanie, ktorá 

neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje  za 

zachovanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

skončení obdobia pandémie, t. j. do 31. októbra 2020. Keďže uvedený dátum pripadá na sobotu, lehota sa v zmysle 

zákona č. 563/2009 Z. .z. (daňového poriadku) predlžuje do 2. novembra 2020. 

 
Otázka 

Ak daňovník zomrel dňa 15.3.2020, v akej lehote je dedič povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň za 

daňovníka?   

Odpoveď 

Vzhľadom na to, že lehota začala plynúť počas obdobia pandémie (12.3.2020 začatie pandémie), táto lehota sa 

bude považovať za zachovanú aj v prípade, ak dedič podá daňové priznanie z dôvodu úmrtia daňovníka do jedného 

mesiaca od konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. novembra 2020 

a v tejto lehote zaplatí daň.  

 
 
Otázka 

Ukončil som podnikanie dňa 4.4.2020. Musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň do jedného mesiaca 

po ukončení podnikania, t.j. do 31.05.2020? 

Odpoveď 

Nie, daňové priznanie v danom prípade podáte a daň zaplatíte v lehote do jedného mesiaca od konca 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. novembra 2020.  

 

Otázka 

Dňa 18.2.2020 som prerušil podnikanie, v rámci ktorého som aj používal vozidlo na podnikanie. Mám 

povinnosť podať daňové priznanie pri prerušení podnikania? A v akej lehote? 

Odpoveď 

V danom prípade lehota nezačala plynúť počas obdobia pandémie (12.3.2020 začatie pandémie), ale ani do 

začatia pandémie neuplynula, preto daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia 

dane až do jedného mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, t. j. do 2. novembra 2020. 

 

Otázka 
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Ukončil som podnikanie dňa 28.1.2020. Podľa zákona o dani z motorových vozidiel som bol povinný podať 

daňové priznanie a zaplatiť daň do jedného mesiaca po ukončení podnikania, tzn. do 29.2.2020. Vzťahuje 

sa na mňa predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenie dane? 

Odpoveď 

V danom prípade sa lehota nepredlžuje, nakoľko lehota nezačala plynúť počas obdobia pandémie (12.3.2020 

začatie pandémie) a uplynula už pred začatím pandémie. 

 

Otázka 

V čase pandémie som prerušil podnikanie dňa 20.3.2020. Do jedného mesiaca, t.j. do 30.4.2020 som podal 

daňové priznanie, avšak v tejto lehote som daň nezaplatil. Môžeme zaplatiť daň do jedného mesiaca po 

skončení pandémie (do 2. novembra 2020)? 

Odpoveď 

Áno, a to i napriek tomu, že daňovník podá daňové priznanie v lehote ustanovenej zákonom č.361/2014 Z. z. o dani 

z motorových vozidiel (v danom prípade do 30.4.2020).  

 

3. Všeobecné otázky k používaniu vozidla 
 

Otázka 

V súčasnosti ako SZČO držiteľ vozidla nepoužívam motorové vozidlo na podnikanie, kvôli pandémii. Som 
povinný za uvedené vozidlo platiť daň z motorových vozidiel za obdobie jeho nepoužívania?  
Odpoveď 
Daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel v danom prípade môže zaniknúť vyradením alebo dočasným 
vyradením vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ukončením alebo prerušením podnikania, vydaním 
potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla, vykonaním zápisu prevodu držby vozidla do dokladov 
vozidla. 
Ak teda len v súčasnosti nepoužívate vozidlo na podnikanie a zároveň nenastala niektorá zo vyššie uvedených 
skutočností, tak podľa zákona o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť nezaniká a daň je potrebné uhradiť 
za celé zdaňovacie obdobie. Zároveň dávame do pozornosti, ak vláda SR schváli v tejto oblasti nejakú zmenu 
novelou zákona, tak daná informácia bude zverejnená na portáli finančnej správy. 

 

 

 
Vypracovalo Finančné riaditeľstvo SR 

Centrum podpory pre dane 
Október 2020 
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