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DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Správu dane 

vykonávajú daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.  

To znamená, že daňovník podáva za všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike jedno daňové 

priznanie.  

 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (ďalej DPMV) za rok 2020 sa podá  
na novom tlačive, ktorého vzor určí MF SR.  
 

Daňovníkom je podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel fyzická alebo právnická osoba, ktorá: 

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

(doklad vozidla),  

b) má v doklade ako držiteľa 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, 

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

nepoužíva na podnikanie. 

Automobil musí byť evidovaný v SR a používaný na podnikanie. 

Základ dane 

• osobný  automobil (kategória L a M1) – zdvihový objem valcov motora v cm3, 

• úžitkové vozidlo a autobus (M2, M3, N1 až N3, O1 až O4) – celková hmotnosť 
v tonách a počet náprav, 

• vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina – výkon 
motora v kilowattoch. 

1  Legislatívne zmeny za rok 2020 

Lehota na podanie DPMV, § 15c ods. 2 

V predchádzajúcich rokoch bol daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 

najneskôr do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka. Za rok 2020 sa táto lehota posúva a to až  

do 31. 03. 2021.  

Táto lehota platí aj pre daňovníka, ktorý  je povinný podať daňové priznanie podľa § 9 ods. 3 až 7, ale 

pred 01. 12. 2020 daňové priznanie ešte nepodal. Ide o daňovníka, ktorý ukončil alebo prerušil 

podnikanie, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak je na jeho majetok vyhlásený konkurz 

alebo ak daňovník zomrel. Napríklad, ak daňovník ukončil podnikanie v novembri 2020, môže podať 

daňové priznanie tiež až do 31. 03. 2021. Podľa pôvodného znenia v zákone by bol povinný podať 

daňové priznanie najneskôr do 31. 12. 2020, t. j. do konca kalendárneho  mesiaca nasledujúceho  

po mesiaci, v ktorom ukončil podnikanie.  

Ak takýto daňovník už daňové priznanie pred 01. decembrom 2020 podal, ale sa na neho vzťahujú 

nové ustanovenia podľa § 7 ods. 1 až 3 (nové zníženia sadzieb dane pre úžitkové vozidlá kategórie M2, 

M3, N3 a O4) alebo príloha č. 1a (nové ročné sadzby dane pre ťahače a návesy), môže podať daňové 

priznanie opäť a to do 31. 03. 2021 na novom tlačive. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/#paragraf-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/339/vyhlasene_znenie.html#predpis.clanok-1.bod-5
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Používanie vozidla na podnikanie, § 2 ods. 1 

Používaním vozidla na podnikanie sa od 01. 01. 2020 rozumie účtovanie o vozidle ako o hmotnom 

majetku podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, evidovanie vozidla v daňovej evidencii podľa  

§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo 

používanie vozidla na podnikanie, ak ide o daňovníka v polohe užívateľa alebo zamestnávateľa.  

Vozidlo sa stane predmetom dane vtedy, kedy vznikne prvá z uvedených skutočností.  

Spoločnosť zakúpila nové auto kategórie  M1. Auto bolo 02. 06. 2020 evidované 
v evidencii vozidiel SR (bolo mu vydané osvedčenie o evidencii časť I, časť II a tiež 
evidenčné číslo) a súčasne zaradené do užívania podľa zákona o účtovníctve.  
Na skutočné podnikanie sa však začalo používať až 30. 07. 2020. Kedy sa stáva 
predmetom dane? 

Vozidlo sa stáva predmetom dane, ak je evidované v evidencii v SR, patrí do zákonom vymedzenej 

kategórie (v tomto prípade M1) a používa sa na podnikanie. Používaním vozidla na podnikanie sa 

rozumie aj skutočné používanie vozidla na podnikanie aj účtovanie o vozidle. Keďže platí, že vozidlo 

sa stane predmetom dane vtedy, kedy vznikne prvá z uvedených skutočností, stáva sa v tomto prípade 

predmetom dane už zaradením do užívania podľa zákona o účtovníctve, to znamená v júni 2020. 

Rozšírenie vozidiel, ktoré nepodliehajú predmetu dane, § 2 ods. 2 písm. a) 

Od 01. 01. 2020 patria medzi vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane, aj také, ktoré majú pridelené 

zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H alebo S. Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno 

H sa môže prideliť len historickému vozidlu a zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže 

prideliť len športovému vozidlu. Obe vozidlá však musia spĺňať podmienky stanovené zákonom  

o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. 

Zánik daňovej povinnosti pri odcudzení vozidla, § 8 ods. 2 

Zánik daňovej povinnosti sa od 01. 01. 2020 rozširuje o skutočnosť týkajúcu sa prípadu odcudzenia 

vozidla. Zánik daňovej povinnosti nenastáva automaticky dňom odcudzenia ale až na základe vydania 

potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla a to posledným dňom mesiaca, 

v ktorom bolo potvrdenie vydané.  

Daňovníkovi bolo dňa 28. 10. 2020 odcudzené vozidlo, ktoré používal na podnikanie. 

Orgán policajného zboru vydal potvrdenie o odcudzení dňa 8. 11. 2020. Kedy zaniká 

daňová povinnosť?  

Zánik daňovej povinnosti nenastane dňom odcudzenia auta, ale až posledným dňom 

mesiaca, v ktorom bolo vydané potvrdenie o jeho odcudzení. To znamená, daňová 

povinnosť zaniká až 30. 11. 2020.  

Zavedenie zamedzenia duplicitného zdanenia, § 8 ods. 6 

Úpravou § 8 ods. 6 sa zamedzilo dvojitému zdaneniu. Ustanovilo sa, že vozidlo je predmetom dane 

najviac 12 kalendárnych mesiacov a to aj v prípade, ak v priebehu jedného kalendárneho mesiaca 

dôjde u toho istého daňovníka k zániku aj k vzniku daňovej povinnosti. V takomto prípade daňová 

povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k skutočnosti zakladajúcej zánik daňovej 

povinnosti, a daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

vznikla skutočnosť zakladajúca vznik daňovej povinnosti. 

Daňovník používa auto na podnikanie. V septembri 2020 podnikanie prerušil a to  

od 03. 09. do 28. 09. 2020. Dňa 29. 09. 2020 opäť auto začal používať na podnikanie. 

Kedy mu vzniká a zaniká daňová povinnosť?  

U daňovníka došlo v priebehu jedného mesiaca pri jednom predmete dane k zániku aj 

k vzniku daňovej povinnosti. Daňovník postupuje podľa § 8 ods. 6, tzn. daňová povinnosť zaniká 

posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k prerušeniu podnikania (podnikateľ prerušil podnikanie 

dňa 03. 09. 2020, daňová povinnosť zaniká dňa 30. 09. 2020) a daňová povinnosť vzniká prvým dňom 

nasledujúceho mesiaca po mesiaci prerušenia, t. j. 01. 10. 2020. Daňovník v tomto prípade 

nepostupuje podľa § 8 ods. 1, kedy daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-2.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20201001
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20201031#paragraf-6.odsek-11
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-2.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-8.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-8.odsek-6
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použilo na podnikanie (01. 09. 2020) a to z dôvodu zamedzenia duplicitného zdanenia jedného 

predmetu dane u jedného daňovníka.  

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti, § 8 ods. 7 

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podá daňovník v prípade, ak vozidlo nebolo predmetom 

dane počas celého  zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. Podávame ho vtedy, ak sme 

vozidlo v roku 2019 používali, ale v roku 2020 sme ho nepoužili na podnikanie ani jeden deň, o vozidle 

sme neúčtovali podľa zákona o účtovníctve, neevidovali v daňovej evidencii podľa zákona o dani 

z príjmov alebo sme si naň neuplatňovali výdavky. Lehota na oznámenie tejto skutočnosti je  

do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.  

Od 01. 01. 2020 sa zavádza aj presný spôsob oznámenia zániku daňovej povinnosti, a to formou jeho 

uvedenia do štruktúrovaného tlačiva Oznámenia o zániku daňovej povinnosti zverejneného FR SR. 

Túto skutočnosť daňovník neuvádza v daňovom priznaní. 

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti sa použije iba v prípade ročného zdaňovacieho obdobia.  

Daňovník používal v roku 2019 auto na podnikanie. V roku 2020 auto nepoužil  

na podnikanie ani jeden deň a v novembri ukončil podnikanie. Podá daňovník 

namiesto daňového priznania oznámenie o zániku daňovej povinnosti?  

Daňovníkovi zanikla daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil 

podnikanie a to 30. 11. 2020. Zdaňovacie obdobie daňovníka je od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020 

a napriek tomu, že vozidlo počas ZO nepoužíval na podnikanie, nemal ho zahrnuté v obchodnom 

majetku, neúčtoval o ňom a ani si naň neuplatňoval daňové výdavky, nemôže využiť možnosť podať 

oznámenie o zániku daňovej povinnosti. A to z dôvodu, že zdaňovacie obdobie daňovníka nie je celý 

kalendárny rok (od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020).       

Zdaňovacie obdobie a podanie daňového priznania pri prerušení podnikania, § 9 ods. 6 

Ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie, daňové priznanie za zdaňovacie 

obdobie, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil 

podnikanie, podáva do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. 

 
Pri prerušení podnikania končí zdaňovacie obdobie posledným dňom mesiaca, v ktorom k prerušeniu 

podnikania došlo. Daňové priznanie podá daňovník do jedného mesiaca po uplynutí tohto 

zdaňovacieho obdobia.  

Do roku 2020 nebolo možné pri prerušení podnikania podať DPMV skôr ako po uplynutí ročného 

zdaňovacieho obdobia. Rovnako bol povinný daňovník platiť po prerušení podnikania naďalej 

preddavky na daň. Od 01. 01. 2020 nie je daňovník po prerušení podnikania platiť preddavky, ktorých 

splatnosť nastala po prerušení podnikania.  

Zrušenie oslobodenia od dane počas zdaňovacieho obdobia, § 10 ods. 8 

Ak zanikne oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo písm. d) počas 
zdaňovacieho obdobia, daňovník zaplatí pomernú časť dane podľa odseku 7.  
 

V prípade porušenia podmienok oslobodenia od dane pre vozidlá, ktoré slúžia na poskytovanie 

záchrany ľudského života alebo majetku (§ 4 ods. 1 písm. b)) alebo sú používané výhradne 

v poľnohospodárskej alebo lesnej výrobe (§ 4 ods. 1 písm. d)) zaplatí daňovník pomernú časť dane  

za kalendárne mesiace, v ktorých k tomuto porušeniu došlo.  

Platenie dane, § 10 ods. 15  

Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-8.odsek-7
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-9.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-10.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-4.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-10.odsek-15
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2  Daňové priznanie v OMEGE s ďalšími legislatívnymi zmenami za rok 2020 

DPMV si zobrazíme cez menu Prehľady – Daň z motorových vozidiel. Pre automatické naplnenie 

údajov do daňového priznania v OMEGE: 

• vyplníme firemné iniciály cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje (I. ODDIEL),  
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• zaevidujeme vozidlá cez menu Číselník – Autá (III. ODDIEL),  

 

V záložke Základné údaje a Spotreba zadáme údaje podľa technického preukazu.   

 

V záložke Údaje pre DP: 

 

 



  Uzávierka účtovníctva a novinky v legislatíve 

 

8 
 

 

• zapneme voľbu Zaradiť motorové vozidlo do daňového priznania, 

• Dátum prvej evidencie vozidla – na základe ktorého sa upravuje výška sadzby dane 
z motorových vozidiel a slúži tiež na výpočet predpokladanej dane. Údaj sa 
automaticky doplní do DPMV za zdaňovacie obdobie, 

• Daňovník podľa - zadefinujeme daňovníka pre daň z motorových vozidiel. Môžeme 
použiť tlačidlo s lupou, kde sú uvedené vysvetlivky k jednotlivým možnostiam. Tento 
údaj budeme vidieť na riadku 10 v daňovom priznaní. 

• Kategória a Kategória vozidla – vyberieme kategóriu a kategóriu vozidla podľa 
zákona o podmienkach prevádzky vozidiel. Kategória vozidla sa zobrazí na riadku 03 
DPMV.  

• Ťahač – voľba sa sprístupní, ak bude vybratá kategória vozidla N. Údaj sa označí 
v DPMV v riadku 04.  

• Náves – voľba sa sprístupní automaticky, ak bude vybratá kategória vozidla O. 
Následne sa tento údaj označí v DPMV v riadku 04. 
 

• Elektromobil – prístupné pre vozidlá kategórie L, M1, Celková hmotnosť a Počet 
náprav zadávame potrebné údaje vzhľadom na zvolenú kategóriu (M2, M3, N, O). 
Údaj o objeme valcov motora slúži na výpočet výšky ročnej sadzby dane.  

 

Vo formulári môžeme ďalej vybrať: 

- oslobodenie od dane (vozidlá oslobodené od dane sú uvedené na stránke Finančnej správy 

SR ). Po označení voľby sa automaticky označí ďalšia voľba „Oslobodené počas celého 

zdaňovacieho obdobia“. Ak by sa pre vozidlo zrušilo v priebehu roka oslobodenie od dane, je 

potrebné túto voľbu odznačiť, čím sa pre takéto vozidlo vypočíta v DPMV pomerná časť dane. 

- zníženie ročnej sadzby dane o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, motorové vozidlo  

s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn a motorové vozidlo na vodíkový pohon,  
- vozidlo používané v kombinovanej doprave.  

Vznik a zánik daňovej povinnosti zaevidujeme v príslušnej záložke pomocou tlačidla Pridaj.  

Na základe zadaných vznikov a zánikov je v DPMV automaticky vypočítaný a vyplnený počet mesiacov, 

počas ktorých vozidlo podliehalo dani za príslušné zdaňovacie obdobie.  

Na základe zadaných údajov OMEGA vyplní v DPMV potrebné údaje cez Prehľady – 

Daň z motorových vozidiel. Na otázku, či aktualizovať údaje z účtovníctva, 

odpovedáme kladne. Ručne vypĺňame iba údaje o osobe, ktorá podáva daňové 

priznanie  (2. strana, II. ODDIEL) a sumu zaplatených preddavkov (r.37, IV. ODDIEL).  

2.1 Údaje pre výpočet dane – III. ODDIEL  

Na tretej strane DP sú už automaticky vyplnené niektoré údaje, ktoré sme si zadali do Číselníka áut. 

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel/info-dzmv#oslobodenie_od_dane
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel/info-dzmv#oslobodenie_od_dane
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Riadok 01 Dátum prvej evidencie  vozidla 

Slúži na výpočet  dane, ako aj predpokladanej dane. 

Riadok 02 Dátum vzniku daňovej povinnosti  

• Vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane (§ 8 ods. 1). 

• Údaj sa nevyplní v prípade, ak bolo auto v podnikaní už v predchádzajúcom zdaňovacom 

období.  

     Dátum zániku daňovej povinnosti  

Je taxatívne vymedzený v § 8 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel. 

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy došlo k: 

• vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,  

• ukončeniu alebo prerušeniu podnikania, 

• vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla, 

• zániku daňovníka bez likvidácie, 

• vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla, 

• ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 ods. c) až e). 

Pri stále pretrvávajúcej daňovej povinnosti z minulých rokov ostáva údaj prázdny. 

 

V programe OMEGA evidujeme vzniky a zániky priamo v menu Číselník – Autá – 

Vznik/Zánik DP, ktoré sa následne prenesú do DPMV. Opakované  vzniky a zániky sa 

uvádzajú samostatne v VII. Oddiele – Poznámky (strana 4). 

Obdobie, počas ktorého sa vozidlo využívalo na podnikanie, sa počíta na celé 

mesiace. V prípade vozidiel verejnej dopravy (napr. autobus), ktoré neboli využívané  

na verejný účel sa počíta toto obdobie na dni. 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-8.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-8.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-3
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Vznik a zánik daňovej povinnosti uvedie do DPMV od roku 2020 aj zamestnávateľ, § 8 ods. 3 

Od 01. 01. 2020 uvádza aj daňovník zamestnávateľ vzniky a zániky daňovej povinnosti 

v daňovom priznaní.  
 

 

Daňovník počas zdaňovacieho obdobia nemá povinnosť oznamovať vznik a zánik daňovej povinnosti, 

ale je povinný ich vpísať do daňového priznania po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Túto povinnosť 

nemal do 31. 12. 2019 zamestnávateľ za tie vozidlá, ktoré sa nepoužívali na podnikanie a za ktorých 

použitie vyplatil zamestnancom cestovné náhrady.  

Od 01. 01. 2020 táto výnimka pre zamestnávateľa už neplatí. Vznik a zánik daňovej povinnosti  

za vozidlo používané zamestnancom daňovník zamestnávateľ uvedie na r. 02 III. oddielu DP, tak ako 

aj ostatní daňovníci. Zároveň stále platí, že ak daňová povinnosť vznikla a zanikla počas zdaňovacieho 

obdobia opakovane, r. 02 III. Oddielu sa nevypĺňa a opakované vzniky a zániky daňovej povinnosti sa 

uvedú v VII. Oddiele – Poznámky.  

Riadok 03 Uvedie sa kategória vozidla zaevidovaná v číselníku áut. 

Riadok 04 Označí sa príslušná voľba Ťahač alebo Náves podľa nastavenia v menu Číselník – Autá. 

Riadok 05 - 10 Údaje sú vyplnené automaticky z menu Číselník – Autá  (evidenčné číslo, zdvihový 

objem valcov motora v cm 3, výkon motora v kW, hmotnosť vozidla v tonách, počet náprav, daňovník 

podľa § 3). 

Riadok 11  Oslobodenie od dane  

Ak je vozidlo oslobodené od dane počas celého zdaňovacieho obdobia, nevypĺňajú sa údaje od riadku 

12 ani sa toto vozidlo nezapočítava do predpokladanej dane. 

 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-8.odsek-3
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Riadok 12 Ročná sadzba dane je jednotná pre celé územie SR.  

Pre ťahač a náves platí od roku 2020 nová samostatná Príloha č. 1a v zákone o dani 

z motorových vozidiel s novými ročnými sadzbami dane.  

 

Do roku 2019 sa pri ťahači a návese, ktoré tvorili jednu návesovú jazdnú súpravu, pridelila najbližšia 

nižšia ročná sadzba dane, než do akej by patrili podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej 

hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla a počtu náprav. Bez ohľadu na to, či 

ťahač a náves tvoria jednu návesovú súpravu, priradí sa im nová ročná sadzba dane podľa počtu 

náprav a celkovej hmotnosti vozidla alebo najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti 

v tonách.  

Riadok 13 Zníženie a Zvýšenie ročnej sadzby dane  

V závislosti od veku vozidla v mesiacoch, zákon upravuje zníženia a zvýšenia ročnej sadzby dane. 

Zníženia prípadne zvýšenia ročnej sadzby dane sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 
nemenia. Pre elektromobil aj naďalej platí nulová sadzba dane.  
 

vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 

Počet 
mesiacov 

Zníženie Ročná 
sadzba 

Zvýšenie 

0 - 36 25% 

  

37 - 72 20% 

  

73 - 108 15% 

  

109 - 144 

 

ročná sadzba 

 

145 - 156 

  

10% 

157 a viac 

  

20% 

 
Od 01. 01. 2020 sa upravujú zníženia ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá 
kategórie M2, M3, N3 a O4. 
 

 
Ročná sadzba dane podľa § 6 sa pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3 upravuje nasledovne: 

 
úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3 

Počet 
mesiacov 

Zníženie Ročná 
sadzba 

0 - 36 50% 

 

37 - 72 40% 

 

73 - 108 30% 

 

109 - 144 20% 

 

145 - 156 10% 

 

157 a viac 

 

ročná sadzba 

 
MV kategórie M2 - MV na prepravu viac ako osem osôb, hmotnosť do 5000 kg. 
MV kategórie M3 - MV na prepravu viac ako osem osôb, hmotnosť viac ako 5000 kg. 
MV kategórie N3 - MV na prepravu tovaru, hmotnosť  viac ako 12000 kg 
 

Pre úžitkové vozidlo kategórie O4 (prípojné vozidlo, hmotnosť viac ako 10000 kg) sa ročná sadzba 
dane zníži o 60 % a to bez ohľadu  na vek vozidla. 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/339/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/339/vyhlasene_znenie.html#predpis.clanok-1.bod-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/339/vyhlasene_znenie.html#predpis.clanok-1.bod-1
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Riadok 21 Výsledná alebo pomerná časť dane  

Pomocou návodu skrytého za otázkou Ako sme to vypočítali? si môžeme pozrieť 
postup výpočtu dane a predpokladanej dane. 

 

2.2 Výpočet predpokladanej dane  

Po zaevidovaní všetkých vozidiel skontrolujeme DPMV. 

Riadok 35 Počet vozidiel, ktoré sme zaevidovali v DP – v našom prípade 12 MV.  

Riadok 36 Celková daň za všetky vozidlá z DP alebo predchádzajúceho DDP – v tomto prípade 

v hodnote 1404 eur. Automaticky ju zaúčtujeme cez Zaúčtuj daň alebo ručne interným dokladom ako 

predpis 531.000/345.000 v roku 2020.  

 

Riadok 37 Zaplatené preddavky na daň podľa § 10 

Ak sme v priebehu roka platili preddavky na daň z motorových vozidiel, napíšeme ručne sumu 

preddavkov na riadok 37 v DP. V našom prípade vo výške 900 eur. Automaticky po zvolení Zaúčtuj 

preddavky sa vytvorí interný doklad, kde je potrebné doplniť účty 345.000/345.100, čím ponížime 

výšku dane o už zaplatené preddavky. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-10
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Riadok 38 Daň na úhradu 

Po zaevidovaní hodnoty zaplatených preddavkov sa nám vyčísli daň na úhradu, ktorú sme povinní 

zaplatiť do lehoty na podanie daňového priznania.  

 

Riadok 39 Daňový preplatok 

Pri vzniku daňového preplatku vypĺňame aj VI. Oddiel – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku. 

Potvrdíme voľbu „Žiadam o vrátenie daňového preplatku“ a všetky údaje vypĺňame ručne.  

 

Riadok 40 Predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2   

Výška predpokladanej dane sa vypočíta ako súčet všetkých predpokladaných daní za jednotlivé 

vozidlá v DP. V našom prípade v sume 1 404 eur. 

 

Preddavky na daň, § 10 

 

Zmena od roku 2020 (§ 10 ods. 5) a platenie preddavkov v roku 2021 (§ 15c ods. 4) 

§ 10 ods. 5 Daňovník, ktorého predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, a daňovník, 

ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, preddavky na daň 

na zdaňovacie obdobie neplatí. Na žiadosť daňovníka môže správca dane určiť 

daňovníkovi podľa prvej vety platenie preddavkov na daň. Proti rozhodnutiu 

správcu dane o určení platenia preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka 

sa nemožno odvolať. 

Daňovník, ktorý nemá povinnosť platiť preddavky na daň (napr. predpokladaná daň je maximálne  

vo výške 700 eur), môže požiadať správcu dane o ich platenie. Na základe rozhodnutia správcu dane 

bude mať daňovník možnosť preddavky na daň platiť a následne po uplynutí zdaňovacieho obdobia 

v lehote na podanie daňového priznania vyrovná celoročnú daň.  

Prechodným ustanovením zákona o dani z motorových vozidiel sa v § 15c ods. 4 upravuje platenie 

preddavkov v roku 2021.  Daňovník neplatí tie preddavky na rok 2021, ktoré sú splatné  

do 31. 03. 2021, ale doplatí ich v ďalších štvrťrokoch resp. mesiacoch. To znamená, že ak daňovníkovi 

z podaného DPMV za rok 2020 vyjde platiť: 

• štvrťročné preddavky, nebude ich platiť 4 štvrťroky, ale iba 3 štvrťroky a to so splatnosťou 

do konca druhého, tretieho a štvrtého štvrťroka vo výške 1/3 z predpokladanej dane.   

• mesačné preddavky, nebude ich platiť 12 mesiacov ale iba 9 mesiacov a to so splatnosťou 

do konca štvrtého až dvanásteho mesiaca vo výške1/9 z predpokladanej dane.   

 

Riadok 45 Počet strán III. Oddielu - uvádzame počet strán III. Oddielu.  

 

Poučenie k daňovému priznaniu 

Podrobnejšie informácie ohľadom vypĺňania DP si vytlačíme na spodnej strane DPMV cez Prehľady – 

Daň z motorových vozidiel – Poučenie.  

 

Originálne tlačivo daňového úradu 

Vytlačiť DP môžeme v programe OMEGA cez Prehľady – Daň z motorových vozidiel – Tlač – Daňové 

priznanie – tlač 1., 2., 4. strany a Daňové priznanie – tlač 3. strany.   

daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8300 eur - štvrťročné preddavky na 
daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej 
dane,

daň presiahne 8300 eur - mesačné preddavky na daň na zdaňovacie 
obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane,

daň nepresiahne 700 eur - daňovník neplatí preddavky na daň za 
zdaňovacie oddobie.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-10.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-10
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/361/20200101#paragraf-10.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/339/vyhlasene_znenie.html#predpis.clanok-1.bod-5
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PO zapísaná v obchodnom registri podáva daňové priznanie už len v elektronickej podobe  

na príslušný daňový úrad vo formáte XML.   

Potvrdením tlačidla Export do XML, zaklikneme v Predmete tlače Daň z motorových vozidiel strana 1, 

2, 4, ktorá obsahuje pri elektronickom podaní všetky údaje vrátane tretej strany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak si zvolíme uložiť daňové priznanie vo formáte XML, vyplníme cestu, kde má byť dokument 

v počítači uložený. Odtiaľ ho naimportujeme na stránku Finančnej správy SR.  

 

2.3 Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 

Ak sme po podaní DP zistili, že sme uviedli nesprávne údaje, prípadne sme nemali správne vyčíslenú 

daň, podávame opravné alebo dodatočné daňové priznanie: 

 

Daňovník je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie okrem iného aj vtedy, ak zistí, že daň 

uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia a aj vtedy, ak daňové priznanie neobsahuje 

správne údaje. 

Opravné daňové priznanie podávame, ak sme zistili chybu pred uplynutím lehoty na 
podanie DP.

Dodatočné daňové priznanie (ďalej len DDP) podávame pri zistení chyby po lehote 
na podanie DP. A to do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k 
zisteniu chyby. 

Zvolíme si Export do elektronického 

formátu XML/eDane. Zostavu 

môžeme uložiť a podať na stránke 

Finančnej správy, prípadne otvoriť 

priamo v aplikácii eDane.  
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V prípade, ak daňovník príde na chybu v podanom DPMV v apríli 2021 tzn. do konca mája 2021 musí 

podať DDP. Napríklad sme omylom zaevidovali nesprávnu hodnotu objemu valcov motora  

2365 cm3 a správne je 1598 cm3, postupujeme nasledovne: 

 

• Cez Číselník – Autá v príslušnej záložke Údaje pre DP opravíme dané údaje. 

• Opäť načítame DP. Na otázku, či chceme aktualizovať údaje z účtovníctva, odpovieme Áno. 

 

 

• Po načítaní DP zapneme voľbu dodatočné daňové priznanie a vyplníme Dátum zistenia 

skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. 

 

 

Na riadok 21 nám program vyčísli správnu výšku dane za dané auto. V DDP sa sprístupní časť Rozdiely 

z dodatočného daňového priznania, ktorú vypĺňame ručne. Na riadku 22 doplníme výšku dane, ktorú 

sme mali uvedenú v riadnom daňovom priznaní, v našom prípade 135 eur. Do riadku 23 doplníme 

vypočítanú daň po úprave, t. j. 111 eur. Vzniknutý rozdiel sa automaticky vyčísli na riadku 24. V našom 

prípade ide o preplatok vo výške 24 eur.  

 

V DDP sa uvádzajú všetky vozidlá, teda aj tie, u ktorých nedošlo k oprave. Podáva sa 

na rovnakom tlačive. Preto uvádzame riadok 22 a 23 pre všetky vozidlá, aj keď u nich 

nenastala žiadna zmena.  
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Na poslednej strane DDP opravíme IV. Oddiel, do ktorého ručne doplníme tieto riadky z riadneho 

DP:  

- riadok 35, kde uvedieme údaj o celkovom počte vozidiel, v našom prípade 12,  

- riadok 36, na ktorom uvedieme údaj o celkovej dani za všetky vozidlá v daňovom priznaní  

v sume 1 404 eur a  

- riadok 40, kde doplníme údaj o výške predpokladanej dane, ktorá k 1. januáru 2020 

predstavovala sumu 1 404 eur.  
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Na riadkoch č. 42 až 45 v V. Oddiele uvedieme údaje z dodatočného DP za vozidlá nasledovne:  

- na riadku č. 42 uvedieme celkový počet vozidiel v DDP v počte 12,  

- na riadku č. 43 uvedieme celkovú daň za všetky vozidlá z DDP v sume 1380 eur  

- na riadku č. 44 sa nám automaticky vyčísli záporný rozdiel medzi celkovou daňou z DDP  

a celkovou daňou z riadneho daňového priznania za všetky vozidlá preplatok v sume 24 eur 

(1 404 – 1 380 eur), 

- na riadku č. 45 uvedieme počet strán III. Oddielu, čo je v našom prípade 6. 

 

Rozdiel na dani je v sume 24 eur v našom prípade daňový preplatok. V prípade, že by nám vznikla daň  

na úhradu, boli by sme povinní ju zaplatiť v lehote na podanie DDP, t. j. do 31. mája 2021  

(do konca mesiaca nasledujúceho od dátumu zistenia skutočnosti na podanie DDP). 

Dodatočné daňové priznanie podávame rovnako ako riadne DPMV, buď ako XML na stránke Finančnej 

správy SR alebo cez aplikáciu eDane.  

 

V obrázkoch z programu OMEGA vychádzame ešte z DPMV platného pre rok 2019. 


