
      

 
Usmernenie k § 88 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov -  určenie sadzby dane pri 

návesových jazdných súpravách  
 
 

 

 
 Predmetom dane z motorových vozidiel podľa § 84 ods. 1 zákona o miestnych daniach je motorové 
vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M,N, a O, ktoré je evidované v  Slovenskej republike a používa sa na 
podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy  sú predmetom dane z príjmov. V predmetnom ustanovení 
je pri podnikaní zavedený odkaz na  § 2 Obchodného zákonníka a na  § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani  z príjmov.   
 Podľa § 85 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, 
alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení 
časť I a osvedčení časť II vozidla;  ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom je osoba, 
ktorá je zapísaná v dokladoch vozidla ako vlastník.   
 Ak spoločnosť „A“, vlastní ťahač a ten  prenajíma spoločnosti „B, spoločnosť „A“ je daňovníkom dane    z 
motorových vozidiel podľa § 85 ods. 1 písm. a)  zákona o miestnych daniach ako držiteľ vozidla ( za ťahač ). 
Spoločnosť „B“, ktorá vlastní náves a ťahač, ktorý má v nájme   využíva  v rámci návesovej jazdnej súpravy,   je 
daňovníkom dane z motorových vozidiel podľa § 85 ods. 1 písm. a)  zákona o miestnych daniach ako držiteľ 
vozidla ( za náves). 

 Podľa §  90 ods. 2 zákona o miestnych daniach daňovníci  sú  povinní  podať  daňové priznanie k dani z 
motorových vozidiel  do 31.1. po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v 
tejto lehote je daň splatná.  Spoločnosť „A“ v  daňovom  priznaní  uvedie  ťahač a spoločnosť „B“ náves, pričom 
podľa § 88 ods. 2 písm. c) zákona o miestnych daniach sa vozidlá  zaradia  do najbližšej nižšej daňovej skupiny.  
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