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Pomôcka pri vyplnení daňového priznania k dani z motorových vozidiel
za rok 2020
Zákon č. 339/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej „novela zákona“) nadobúda účinnosť od 1.12.2020. Novela upravuje nielen
lehoty na podanie daňového priznania, platenia dane, preddavkov, ale aj samotný vzor daňového priznania. Nové
daňové priznanie č. MF/017527/2020 – 726 podávané do 31.3.2021 obsahuje oproti minulému daňovému priznaniu
úpravu v III. oddiele – Výpočet dane na riadkoch č. 4, 11, 12, 13 a 15, ktoré sú vysvetlené v nasledujúcom texte.

Obr. 1 – Daňové priznanie oddiel III

I.

Riadok č. 4 – vyznačenie ťahač/náves

Na riadku č. 4 daňovník už nevyznačuje druh vozidla, ale uvádza sa informácia iba v prípade ťahača a návesu,
kde sa vyznačí uvedená skutočnosť.

Obr. 2 Riadok č. 4

II.

Riadok č. 11 – oslobodenie od dane

Na riadku č. 11 daňovník uvádza vozidlo, ktoré je oslobodené od dane t. j. :

-

vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej
služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany (§ 4 ods. 1 písm. b),

-

vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo
verejnom záujme (§ 4 ods. 1 písm. c),

-

vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe (§ 4 ods. 1 písm. d),

Teda, v riadku č. 11 daňovník uvedie aké písmeno § 4 ods. 1 si uplatňuje (b, c alebo d). Zároveň bola v daňovom
priznaní na riadku č. 11 doplnená možnosť vyznačiť oslobodenie od dane za celé zdaňovacie obdobie. Ak bolo
vozidlo oslobodené počas celého zdaňovacieho obdobia, daňovník ďalej pre dané vozidlo priznanie nevypĺňa.

Obr. 3 Riadok č. 11

III.

Riadok č. 12 – ročná sadzba dane

V riadku č. 12 sa uvedie ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 alebo prílohe č. 1a k zákonu, pričom sa už
nevyznačuje či je vozidlo (ťahač alebo náves) zaradené do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

Obr. 4 Riadok č. 12

IV.

Riadok č. 13 – zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane

Na riadku č. 13 sú upravené a doplnené zníženia a zvýšenia ročnej sadzby dane pre jednotlivé kategórie vozidiel
M2, M3, N3 a O4. Pre kategórie vozidiel L, M1, N1, N2, a O1 až O3 zostali zníženia a zvýšenia ročnej sadzby dane
nezmenené.

Obr. 5 Riadok č. 13
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V.

Riadok č. 15 – zníženie o 50% pre ekologické vozidlá

Na riadku č. 15 došlo k upresneniu pojmov, kde daňovník vyznačuje zníženie ročnej sadzby dane o 50%, ak ide
o vozidlo:
- hybridné motorové vozidlo,
- motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
- motorové vozidlo na vodíkový pohon.

Obr. 6 Riadok č. 15
Ostatné riadky v III. oddiele – Výpočet dane ostali nezmenené a vypĺňajú sa rovnako ako v predchádzajúcom
zdaňovacom období 2019.
Príklad – vyplnenie riadkov č. 1 až 21 oddielu III
Daňovník používa na podnikanie od roku 2016 osobné motorové vozidlo kategórie M1 a ťahač kategórie N3, za
ktoré podáva každoročne daňové priznanie. Daňovník je držiteľom obidvoch vozidiel. Vozidlo M1 so zdvihovým
objemom valcov 1250 cm3 a s evidenčným číslom MT981EU má dátum prvej evidencie 6.6.2015. Druhé vozidlo
kategórie N3 s evidenčným číslom MT567YX je ťahač s dátumom prvej evidencie 13.2.2012. Ťahač má 2 nápravy
a najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť 18,6 ton (riadok č. 33 v osvedčení o evidencii – časť. II). Ako
daňovník vyplní v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2020 oddiel III – Výpočet dane riadok č. 1 až 21 ak
obidve vozidlá používal počas celého roku 2020?
***
Údaje o vozidlách z osvedčenia o evidencii – časť. II vyplní daňovník na riadkoch č. 1 až 10 oddielu III. Do riadku
č. 12 uvedie ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1 (pre kategóriu M1) a prílohy č. 1a (pre kategóriu N3). Ďalej na
riadku č. 13 sa vyznačí percentuálne zníženie ročnej sadzby dane v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla
pre kategóriu M1 a N3. Pre kategóriu M1 je zníženie 20%, nakoľko od prvej evidencie vozidla uplynulo 36 mesiacov
ale neuplynulo 72 mesiacov (6.6.2015 – 31.12.2020) je počet mesiacov 67. Pre kategóriu N3 je zníženie 30%,
nakoľko od prvej evidencie vozidla uplynulo 72 mesiacov ale neuplynulo 108 mesiacov (13.2.2012 – 31.12.2020)
je počet mesiacov 107. V ďalšom kroku daňovník vyplní riadky, kde uvedie ročnú sadzbu dane po úprave
percentuálneho zníženia a počtu mesiacov použitia vozidla na podnikanie.
Uvedený príklad s vyplnenými riadkami č. 1 až 21 oddielu III je znázornený na obr. 7.
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Obr. 7 Vyplnenie riadkov č. 1 až 21 oddielu III
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