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Tlačová správa 
 

Posledný deň na daň z motorových vozidiel 
 

BRATISLAVA, 30.1.2017: Podnikateľom ostáva posledný deň na podanie daňového priznania 
a zaplatenie dane z motorových vozidiel. Daňové úrady aj call centrum sú otvorené dlhšie.  
 
Daňové úrady na celom Slovensku budú dnes otvorené do 17,00 hodiny a zajtra, teda posledný deň  
na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, od 8,00 – 18,00 hod. finančná správa tak vychádza 
v ústrety všetkým, ktorí chcú daňové priznanie na daň z motorových vozidiel priniesť osobne na úrad.  
 
Taktiež bude zajtra od 8,00 – 24,00 hod. fungovať call centrum finančnej správy na čísle 048/431 72 22.  
 
Platenie dane - pre daň z motorových vozidiel platí na každom daňovom úrade v každom kraji jedno 
rovnaké predčíslie 501163. IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), 
a kódu štátnej pokladnice. Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli FS  
v časti „Najčastejšie otázky - Zákon o dani z motorových vozidiel“.  
 
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:  

- je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla,  
- má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku. (Ak držiteľom zapísaným  

v doklade vozidla je organizačná zložka, daňovníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, 
ktorej táto organizačná zložka patrí. ) 

- používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla 
alebo bola zrušená,  

- používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo 
na podnikanie,  

- je zamestnávateľom, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré  
sa nepoužíva na podnikanie.  

 
Daňové priznanie (DP) podáva na daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzických osôb 
alebo podľa sídla právnických osôb. V jednom daňovom priznaní uvedie všetky vozidlá, ktoré podliehajú 
dani z motorových vozidiel. Vzor tlačiva daňového priznania k dani z motorových vozidiel nájdete v časti 
„Vzory tlačív“. 
 
Spôsob podania DP - platitelia DPH ho zasielajú výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové 
priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou. V prípade, že chce daňovník podať daňové priznanie 
elektronicky musí byť registrovaný a prihlásený na portáli FS a registrovaný na daňovom úrade. Zároveň 
musí mať uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom alebo musí mať kvalifikovaný 
elektronický podpis (KEP). 

https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/faq/dan-z-mv
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/Zasielanie-elektronickych-dok
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/Zasielanie-elektronickych-dok
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/Zasielanie-elektronickych-dok
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Sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a odvíja sa od centimetrov 
kubických v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu v prípade elektromobilov a od celkovej 
hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Napríklad vozidlo s objemom nad 900 do 1 200 cm3 - ročná 
sadzba dane je 80 eur, nad 1 200 do 1 500 cm3 - ročná sadzba dane je 115 eur a od 1 500 do 2 000 cm3 
ročná sadzba je 148 eur. Sadzba dane určená podľa prílohy č. 1 sa následne upravuje podľa veku vozidla 
nasledovne: Ročná sadzba dane sa zníži o 25 percent počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc 
mesiacom prvej evidencie vozidla, o 20 percent počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov  
a 15 percent počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov. V nasledujúcich 36 mesiacoch  
sa použije ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 k zákonu. Ročná sadzba dane sa zvýši o 10 percent počas 
nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a o 20 percent pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych 
mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla. 


