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Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 

 

Podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel  

a zaplatenie dane po ukončení kalendárneho roka 2016  

doplnené 5.1.2017  

 

Informácia je určená pre daňovníkov dane z motorových vozidiel, k podávaniu 

daňového priznania k dani z motorových vozidiel (ďalej „daňové priznanie“) 

a zaplateniu dane alebo pomernej časti dane podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani  

z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  

č. 253/2015 Z. z. (ďalej „zákon o dani z MV“) po ukončení zdaňovacieho obdobia, 

ktorým je kalendárny rok 2016 (ďalej „zdaňovacie obdobie“). 

 

Daňové priznanie
 
za zdaňovacie obdobie podáva daňovník za motorové vozidlo a prípojné 

vozidlo kategórie L, M, N a O (ďalej „vozidlo“), ktoré je predmetom dane, miestne 

príslušnému správcovi dane najneskôr do 31. januára 2017. Daňovník je povinný v tejto 

lehote daň alebo pomernú časť dane aj zaplatiť. 

 

Poznámka 

Daňovník je povinný najneskôr do 31. januára 2017 zaplatiť aj mesačné preddavky na daň 

na rok 2017. 

 

 Daňové priznanie 

 

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie sa podáva na tlačive vydanom MF SR 

č. MF/21694/2014-725 osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami v predpísanej 

forme.  

 

Poznámka 

 Podávanie daňového priznania elektronickými prostriedkami sa týka iba podnikateľov, 

ktorí komunikujú so správcom dane elektronicky, t. j. majú so správcom dane podpísanú 

dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový 

poriadok“) alebo zaručený elektronický podpis (ZEP) kvalifikovaný elektronický podpis – 

KEP (Podľa bodu č. 54 zákona č. 298/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa daňový 

poriadok, s účinnosťou od 1. januára 2017, slová „zaručený elektronický podpis“ vo 

všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „kvalifikovaný elektronický 

podpis“ v príslušnom tvare). Daňové priznanie podané elektronickými prostriedkami 
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vyplní daňovník na stránke www.financnasprava.sk cez: „Prihlásenie“ (hore na lište) vo 

svojej osobnej internetovej zóne: Katalóg formulárov - Katalóg elektronických 

formulárov - Správa daní - Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie k dani 

z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015, 2016. 

 

 Daňovník, ktorý so správcom dane nekomunikuje elektronicky, môže daňové priznanie 

vyplniť a následne vytlačiť na stránke www.financnasprava.sk cez: Formuláre (hore na 

lište) - Katalóg elektronických formulárov - Správa daní - Daň z motorových vozidiel - 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015, 2016 . 

Cez túto voľbu vypísané a vytlačené daňové priznanie doručí daňovník správcovi dane 

osobne alebo poštou. 

 

 Tlačivo daňového priznania je k dispozícii na daňových úradoch a ich pobočkách, ako aj 

na stránke www.financnasprava.sk: cez Formuláre – Katalóg vzorov tlačív – Správa daní 

– Daň z motorových vozidiel – Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za 

zdaňovacie obdobie r. 2015, 2016 

Cez túto voľbu môže daňovník daňové priznanie iba vytlačiť, následne ho vyplní ručne  

a doručí správcovi dane osobne alebo poštou. 

 

 Poučenie k daňovému priznaniu je súčasťou daňového priznania a je k dispozícii aj na 

stránke www.financnasprava.sk cez: Formuláre – Katalóg poučení k tlačivám - Správa 

daní – Daň z motorových vozidiel – Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za 

zdaňovacie obdobie r. 2015, 2016. 

 

 Predmet dane z motorových vozidiel 

 

Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na 

podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo na činnosti, z ktorých príjmy sú 

predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov v zdaňovacom období. 

 

 Daňovník dane z motorových vozidiel 

 

Daňovníkom dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá 

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť 

II (ďalej „doklad“), 

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, 

c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, 

zanikla alebo bola zrušená, 

d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá 

nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo 

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré 

sa nepoužíva na podnikanie. 

 

  

http://www.financnasprava.sk/
http://www.financnasprava.sk/
http://www.financnasprava.sk/
http://www.financnasprava.sk/
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Poznámka 

Daňovníkom nie je zamestnávateľ vtedy, ak vozidlo použité na pracovnú cestu pre 

zamestnávateľa používa zamestnanec, prípadne iná osoba na podnikanie. 

 

Príklad: 

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnanca. 

Držiteľom predmetného vozidla je zamestnanec, ktorý  používal vozidlo aj na svoje 

podnikanie.  

*** 

Daňovníkom je zamestnanec (držiteľ), ktorý používal vozidlo aj na svoje podnikanie, bez 

ohľadu na to, že mu zamestnávateľ vyplácal cestovné náhrady za použitie tohto vozidla pre 

zamestnávateľa.   

 

 Miestna príslušnosť dane z motorových vozidiel (správa dane) 

 

Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby 

alebo podľa sídla právnickej osoby. 

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu 

fyzickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa 

Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť 

svojej činnosti. 

Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na správu dane je 

miestne príslušný Daňový úrad Bratislava. 

Správu dane pre vybrané daňové subjekty vykonáva daňový úrad pre vybrané daňové 

subjekty, ktorého sídlom je Bratislava. 

 

Poznámka 

Ďalšie informácie k určeniu miestnej príslušnosti sú zverejnené na: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie

/miestne%20dane%20a%20dzmv/2016/2016.04.07_miest_prisl_MV.pdf   

 

 Sadzba dane 

Ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona o dani z MV, sa v zmysle § 7 zákona 

o dani z MV upravuje v závislosti od počtu mesiacov uplynutých od dátumu prvej evidencie 

vozidla (vrátane) nasledovne: 

 

 znížením o 25% - počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej 

evidencie vozidla (vrátane), 

 znížením o 20 % - počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov do konca  

72. kalendárneho mesiaca,  

 znížením o 15 % - počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, t.j. od  

73. mesiaca do konca 108. kalendárneho mesiaca, 

 ročná sadzba dane sa uplatní bez úpravy - počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych 

mesiacov, t.j. od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca, 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2016/2016.04.07_miest_prisl_MV.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2016/2016.04.07_miest_prisl_MV.pdf
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 zvýšením o 10 % - počas ďalších nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, t.j. od  

145. mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca, 

 zvýšením o 20 % - uplynutím 156. kalendárneho mesiaca, t.j. pre vozidlo, ktoré má viac 

ako 156 kalendárnych mesiacov. 

 

 Zaplatenie dane  

 

Daňovník je povinný daň alebo pomernú časť dane zaplatiť najneskôr do 31. januára 2017 

na číslo účtu:  

501163 - 8XXXXXXXXX / 8180 

predčíslie   označujúce 

druh dane (daň 

z motorových vozidiel) 
 

základné číslo účtu 

označujúce daňový 

subjekt (OÚD) 
 

kód Štátnej 

pokladnice 

 

Variabilný symbol je: 1700992016. 

 

Poznámka  

Dávame do pozornosti „Oznámenie k novému účtu na platenie dane z motorových vozidiel“ 

zverejnené na:  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie

/dp/2016/2016.04.18_zrus_uctov.pdf . 

 

 Platenie preddavkov na daň na rok 2017 

 

Ak predpokladaná daň podľa § 9 zákona o dani z MV presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 

eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške jednej štvrtiny 

predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného 

kalendárneho štvrťroka. 

 

Ak predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, daňovník je povinný platiť mesačné preddavky 

na daň vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú 

splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

Ak predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, daňovník preddavky na daň neplatí.  

 

Poznámka 

 Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani 

z  MV za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2017. 

 Ďalšie informácie k plateniu preddavkov na daň sú zverejnené na: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_infor

macie/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf 

 

  

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.04.18_zrus_uctov.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.04.18_zrus_uctov.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/dp/2016/2016.06.22_MV_preddavky.pdf
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Preddavky na daň daňovník zaplatí na číslo účtu:  

501163 - 8XXXXXXXXX / 8180 

predčíslie označujúce 

druh dane (daň 

z motorových vozidiel) 
 

základné číslo účtu 

označujúce daňový 

subjekt (OÚD) 
 

kód Štátnej 

pokladnice 

 

Variabilné symboly na platenie mesačných preddavkov na daň na rok 2017: 

mesiac   variabilný symbol 

január 2017 1100012017 

február 2017 1100022017 

marec 2017  1100032017 

apríl 2017  1100042017 

máj 2017 1100052017 

jún 2017   1100062017 

júl 2017 1100072017 

august 2017 1100082017 

september 2017   1100092017 

október 2017  1100102017 

november 2017 1100112017 

december 2017   1100122017 

              alebo 1100002017 v každom mesiaci*) 

 

Variabilné symboly na platenie štvrťročných preddavkov na daň na rok 2017: 

štvrťrok variabilný symbol 

I. štvrťrok 2017 1100412017 

II. štvrťrok 2017 1100422017 

III. štvrťrok 2017 1100432017 

IV. štvrťrok 2017  1100442017 

              alebo 1100002017 v každom štvrťroku*) 

 

Poznámka 

*) Pri zadaní trvalého príkazu na úhradu štvrťročných alebo mesačných preddavkov na daň 

z motorových vozidiel na r. 2017 daňovník môže označiť platbu vo variabilnom symbole 

údajom: 1100002017. 

 

Upozornenie 

Informácie k vyplneniu daňového priznania sú zverejnené tu: 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie

/miestne%20dane%20a%20dzmv/2017/2016_12_20_K_vyplneniu_DP_za_2016.pdf 

 

 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2017/2016_12_20_K_vyplneniu_DP_za_2016.pdf
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/miestne%20dane%20a%20dzmv/2017/2016_12_20_K_vyplneniu_DP_za_2016.pdf
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Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 

Centrum podpory pre dane 

December 2016 

Doplnené január 2017 


