
 

 

 

Finančná správa 

Tlačová správa 
 

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži 
 
BRATISLAVA – 07.01.2019: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DP k DzMV) je potrebné 
podať a daň aj zaplatiť do 31.januára 2019. Toto daňové priznanie musia podať elektronicky už aj 
všetky fyzické osoby podnikatelia. Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je 
pre približne 160 000 daňovníkov jednoduchšie. Finančná správa počas uplynulého víkendu 
rozposlala do elektronických schránok na portáli finančnej správy už všetky predvyplnené daňové 
priznania k tejto dani.  
 
DP k DzMV za zdaňovacie obdobie 2018 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2019. Toto 
daňové priznanie podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike 
na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky 
(platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia 
podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu daňové priznanie doručiť aj 
osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad.  
 
Sadzba dane je uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel a odvíja sa od centimetrov 
kubických (zdvihového objemu valcov motora) v prípade osobných automobilov, od kilowattov za hodinu 
v prípade elektromobilov a od celkovej hmotnosti a počtu náprav u nákladných áut. Sadzba dane určená 
podľa prílohy č. 1 sa následne upravuje podľa veku vozidla – v závislosti od počtu mesiacov uplynutých 
od dátumu prvej evidencie vozidla. 
 
Finančná správa zabezpečila pre 167 680 daňových subjektov predvyplnené daňové priznanie k dani 
z motorových vozidiel (DP k DzMV). Ide o benefit pre daňovníkov, ktorý finančná správa poskytuje už 
druhý rok tým subjektom, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň 
podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2017.  
 
Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej 
internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné 
údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto 
vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové 
zdaňovacie obdobie 2018. Teda tie, ktoré nemohli byť v predvyplnenom priznaní zohľadnené 
a zaznamenané, nakoľko neboli spracované v daňovom priznaní za minulé zdaňovacie obdobie. 
Následne musí daňové priznanie podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie 
nijako neupravoval.  
 
Spolu s predvyplneným DP k DzMV nájdu daňové subjekty v elektronickej schránke na portáli aj odkaz 
na Informáciu k vygenerovanému a predvyplnenému daňovému priznaniu k dani z motorových vozidiel. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-361
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/2019/2019.01.02_zdan_obdob_mv.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Elektronicka_komunikacia/Prirucky_navody/2019/2019.01.02_zdan_obdob_mv.pdf


V nej sú popísané konkrétne podmienky vyplnenia údajov v predvyplnenom daňovom priznaní zo 
spracovaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.   
 
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií zo strany klientov odporúča finančná správa kontaktovať 
priamo call centrum finančnej správy na 048/43 17 222, na ktorom získajú klienti profesionálnu pomoc 
a odborné usmernenie. 
 
Keďže zákon o dani z motorových vozidiel nebol v roku 2018 nijako novelizovaný, daňové povinnosti sú 
pre daňovníka rovnaké za zdaňovacie obdobie roka 2018 tak, ako platili pre zdaňovacie obdobie 2017. 
Podrobnejšie informácie, rovnako ako praktické príklady výpočtov sadzby dane z motorového vozidla, sú 
dostupné na portáli finančnej správy – Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.  
 
 

 

 

 

 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom 

zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol 

v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky 

orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk 

 
Mgr. Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 908 191 203, ivana.skokanova@financnasprava.sk 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2018.12.07_dan_%20MV.pdf
http://www.financnasprava.sk/

