
Daň z motorových vozidiel 

 

Dĺžka školenia, termín a miesto konania školenia: 5 hodín 

Bratislava, Akadémia FS, Trnavská cesta 100, Bratislava – 6.12.2019 

Žilina, Daňový úrad Žilina, Dolné Rudiny 1, Žilina – 10.12.2019  

 

Školenie začína o 9:00 hod.  

Cena za školenie:   30,- € / osoba 

Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia  

Ubytovanie a strava nie sú zabezpečené.  

Maximálny počet účastníkov školenia: 30  

Organizátor: Akadémia finančnej správy, Finančné riaditeľstvo SR 

 

Cieľová skupina:  

Fyzické osoby a zástupcovia právnických osôb, ktorí sú daňovníkmi dane z motorových 
vozidiel, začínajú vykonávať podnikateľskú činnosť, alebo ktorí plánujú začať podnikať a ďalší, ktorí sa 
potrebujú orientovať v danej problematike. 

 

Hlavný cieľ kurzu:  

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych 

predpisov, ktoré súvisia s daňou z motorových vozidiel a z nich vyplývajúcich práv a povinností pre daňové 

subjekty. 

Účastníkom školenia budú predstavené základné pojmy súvisiace so zákonom č.  563/2009 Z. z.            

o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov              

a  zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Podrobný popis školenia a obsahová náplň: 

Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy.  

 

Obsahom školenia sú nasledujúce témy: 

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: 

 predmet dane 

 daňovník, prenájom vozidla, výpožička vozidla 

 oslobodenie od dane a jeho uplatnenie 

 základ dane, ročná sadzba dane, jej zníženie a zvýšenie 

 zdaňovacie obdobie a jeho určenie 

 vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť 

 preddavky na daň a platenie dane, zánik povinnosti platenia preddavkov 

 žiadosť o určenie platenia preddavkov na daň inak 

 príklady pre vyplnenie daňového priznania 
 

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Prípadové štúdie z praxe správcov dane (daňových úradov). 

 

 

 

 



 

 

Lektorské obsadenie: 

Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe. 

 

Prihlásenie na školenie: 

- vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk  

(https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia) 

- prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na 

vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu: 

vzdelavanie@financnasprava.sk 
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