Daňové priznanie motorových vozidiel 2020

Otázka č. 2 - kúpa vozidla a jeho prvé použitie na podnikanie v ďalšom mesiaci
Daňovník zakúpil vozidlo (nové) dňa 15. mája, ktoré prvýkrát použil na podnikanie ako držiteľ vozidla,
dňa 12. júna.
Odpoveď
Daňová povinnosť v tomto prípade vznikla 1.júna.
Otázka č. 3 - vznik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla od iného podnikateľa
Daňovník kúpil vozidlo od iného podnikateľa. K zmene držiteľa vozidla došlo 13. marca a vozidlo v
tomto mesiaci podnikateľ začal používať aj na podnikanie.
Odpoveď
Daňová povinnosť v tomto prípade vznikne prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka, t. j. 1. apríla.
Otázka č. 4 - vznik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla od nepodnikateľa
Podnikateľ kúpil vozidlo od fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom. K zmene držiteľa vozidla došlo
30. apríla a podnikateľ už v tento deň použil vozidlo na prepravu materiálu. Predmetné vozidlo je
evidované v Slovenskej republike. Kedy vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Nakoľko vozidlo sa začalo používať už v deň zmeny držiteľa vozidla (30. apríla), daňová povinnosť v
tomto prípade vznikla 1. apríla, t. j. prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k prvému použitiu vozidla
na podnikanie.

Prenájom vozidla
Finančný lízing – obstaranie vozidla na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy
prenajatej veci. Vlastnícke právo prechádza bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na zákazníka.
Pri lízingu je potrebné skúmať, kto je v doklade vozidla zapísaný ako držiteľ. Pri finančnom leasingu je
spravidla ako držiteľ zapísaná právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ).
Lízingová spoločnosť prenajala vozidlo v rámci finančného prenájmu právnickej
osobe. Právnická osoba bola zapísaná ako držiteľ vozidla 08. 10. 2020 a v októbri
použila automobil aj na podnikanie. Kto je daňovníkom a kedy vzniká daňová
povinnosť?
Riešenie:

•
•

daňovníkom je držiteľ vozidla – právnická osoba v zmysle § 3 písm. a) zákona o dani z MV,
daňová povinnosť vzniká 1. októbra 2020.

Operatívny lízing – ide v podstate o dlhodobý prenájom – prenájom bez predkupného práva. Po
skončení nájmu vozidlo zostáva v majetku lízingovej spoločnosti. Pri operatívnom leasingu je ako
držiteľ zapísaná lízingová spoločnosť. V praxi je však možné, že ako držiteľ je zapísaný podnikateľ.
Tento moment je dôležitý pre určenie daňovníka, ktorý je povinný platiť daň z motorových vozidiel.
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Lízingová spoločnosť je vlastníkom a držiteľom vozidla, ktoré prenajala v rámci
operatívneho prenájmu právnickej osobe. Zmluva bola uzatvorená bez predkupného
práva dňa 18.11.2020. Kto je daňovníkom a kedy vzniká daňová povinnosť?
Riešenie:

•
•

daňovníkom je držiteľ vozidla – lízingová spoločnosť v zmysle § 3 písm. a) zákona o dani z MV,
daňová povinnosť vzniká 1. novembra 2020 (prvý deň v mesiaci, kedy bola uzatvorená
zmluva).

Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových
vozidiel pri prenájme motorového vozidla.

Ťahač a náves
Spoločnosť využíva na podnikanie jeden Ťahač a dva Návesy, ktoré sú zaradené do
kategórie N a O. Hmotnosť ťahača v tonách je 9,5 t s dvoma nápravami. Prvý náves
má hmotnosť 25,5 t a 3 nápravy. Druhý náves má hmotnosť 15,5 t a 3 nápravy.

V zmysle zákona o dani z motorových vozidiel priradíme sadzby dane samostatne pre ťahač
a samostatne pre obidva návesy. Nezáleží pritom, či ťahač a náves tvoria jednu návesovú jazdnú
súpravu (ako to bolo v roku 2019). Nové sadzby dane použijeme z Prílohy č. 1a zákona o dani
z motorových vozidiel.

Ťahač

Náves č. 1

Pre kategóriu vozidla
N sa automaticky
sprístupní voľba Ťahač.
Jej označenie sa prenesie
aj na r. 04 v DP MV.
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