
 
 

 
 
                                                                               

 

 

 

    Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 

 
 

Informácia k dani z motorových vozidiel 
 

  Dňom  1. decembra 2012 nadobudne  účinnosť zákon č. 460/2011 Z. z., ktorým sa 
mení  a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „novela 
zákona“).   
 V zmysle prechodného ustanovenia v § 104f ods. 1 novely zákona,  ak daňová 
povinnosť a oznamovacia povinnosť (pri vzniku a zániku daňovej povinnosti) k dani 
z motorových vozidiel vznikne do 31. decembra 2012, postupuje sa podľa predpisov účinných 
do 30. novembra 2012. Na základe uvedeného  daňovník postupuje v zmysle zákona č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení účinnom do 30. novembra 2012 (ďalej „zákon č. 582/2004 Z. z.“) 
v plnom rozsahu  až do konca zdaňovacieho obdobia roku 2012, a to bez ohľadu na to, že 
novela zákona nadobudne účinnosť dňa 1. decembra 2012, t.j. v priebehu zdaňovacieho 
obdobia r. 2012.     
 
Príklad č. 1  
 
a) Fyzická osoba – podnikateľ začne dňa 10. decembra 2012 na území SR používať na 

podnikanie vozidlo, ktoré je evidované v SR. 
 
V uvedenom prípade vznikne daňová povinnosť dňa 11. decembra 2012. Daňovník je 
povinný v tridsaťdňovej lehote oznámiť vznik daňovej povinnosti miestne príslušnému 
správcovi dane. Najneskôr do  31. januára 2013 je povinný podať daňové priznanie 
k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2012, pričom v tejto lehote je 
povinný aj zaplatiť pomernú časť dane za mesiac december.  
Daňovník je povinný postupovať podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 
účinnom do 30. novembra 2012. 
 

b) Fyzická osoba – podnikateľ prestane dňa 15. decembra 2012 používať na podnikanie 
na  území SR vozidlo, ktoré je evidované v SR a dňa 20. decembra 2012 prestane 
používať na podnikanie na území SR vozidlo, ktoré je evidované v zahraničí. 
 
V oboch prípadoch daňová povinnosť zanikne posledným dňom mesiaca, v ktorom sa 
vozidlá prestali používať na podnikanie, t.j. 31. decembra 2012. Daňovník je povinný pri 
obidvoch vozidlách v tridsaťdňovej lehote oznámiť zánik daňovej povinnosti miestne 
príslušnému správcovi dane. Najneskôr do  31. januára 2013 je povinný podať daňové 
priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2012 a v tejto lehote daň 
aj zaplatiť. 
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Daňovník aj v tomto prípade postupuje podľa ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z. 
v znení účinnom do 30. novembra 2012. 

 
 
Najpodstatnejšie zmeny vyplývajúce  z novely zákona sa od 1. januára 2013 
dotkli najmä nasledovných ustanovení:  
 
Predmet dane - § 84  
 
 Od 1. januára 2013 predmetom dane z motorových vozidiel 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 príjmy sú predmetom dane z príjmov.  
 Z uvedeného vyplýva, že  od 1. januára 2013  predmetom dane bude len vozidlo, ktoré 
je evidované v Slovenskej republike, bez ohľadu na to, kde sa vozidlo bude používať na 
podnikanie. To znamená, že vozidlá, ktoré majú pridelené evidenčné číslo v zahraničí, 
v zdaňovacom období roku 2013 už nebudú podliehať dani z motorových vozidiel, a to 
i napriek tomu, že  sa vozidlo bude používať na podnikanie na území Slovenskej republiky.   
 
Príklad č. 2  
 
a) Slovenský podnikateľ v zdaňovacom období r.  2012 používa na podnikanie v Rakúsku 

motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike.  
        
      Vozidlo v zdaňovacom období r. 2012 nie je predmetom dane, pretože sa používa na 

podnikanie mimo územia Slovenskej republiky. 
 
b) Slovenský podnikateľ v zdaňovacom období r. 2013 používa na podnikanie v Rakúsku 

motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike.  
 
      Vozidlo v zdaňovacom období r. 2013 bude predmetom dane, pretože je evidované v 

Slovenskej republike. 
 
Príklad č. 3 
 
a) Podnikateľ v zdaňovacom období r.  2012  používa na podnikanie v Slovenskej 

republike vozidlo, ktoré je evidované v Českej republike. 
 
      Vozidlo v zdaňovacom období r. 2012 je predmetom dane, pretože sa používa na 

podnikanie na území  Slovenskej republiky. 
 
b) Podnikateľ v zdaňovacom období r.  2013 bude  používať na podnikanie v Slovenskej 

republike vozidlo, ktoré je evidované v Českej  republike. 
 
       Uvedené vozidlo v zdaňovacom období r. 2013 už nepodlieha dani z motorových 

vozidiel, nakoľko nebude predmetom dane.  
 
Daňovník  - § 85  
 
        V nadväznosti na nové vymedzenie predmetu dane bol z predmetného ustanovenia 
vypustený daňovník  [§ 85 ods. 1 písm. d)], ktorý používa vozidlo na podnikanie,  
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v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba s trvalým pobytom alebo sídlom 
v zahraničí (predmetom dane je iba  vozidlo  evidované  v SR). 
 
       Zároveň novelou zákona došlo k úprave podmienok pri určení daňovníka, ktorým je 
zamestnávateľ [§ 85 ods. 2 písm. a)]. Na základe uvedenej úpravy, pri vyplácaní  cestovných 
náhrad zamestnancovi  za  používanie vozidla na služobné cesty je daňovníkom dane 
zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či  zamestnanec je držiteľom tohto vozidla alebo nie je.     

 
Príklad č. 4 
 
Zamestnávateľ v r. 2012 a 2013  vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie 
vozidla na pracovnú cestu. Držiteľom zapísaným v dokladoch vozidla je manželka 
zamestnanca.    

 
Zamestnávateľ v r. 2012 nie je  daňovníkom, pretože držiteľom vozidla zapísaným 
v dokladoch vozidla nie je zamestnanec, ale jeho manželka.  
V  r. 2013 však uvedené vozidlo podlieha dani  z motorových vozidiel a daňovníkom dane je 
zamestnávateľ.    
 
Oslobodenie od dane a zníženie dane  - § 86  
 
 Novela zákona rozšírila fakultatívnu možnosť zníženia dane alebo oslobodenia od 
dane z motorových vozidiel o vozidlá s limitom úrovne EEV a EURO 6. 
 
Príklad č. 5 
 
Daňovník v r. 2012 a 2013  používa na podnikanie vozidlo, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 
6. Vyšší územný celok znížil daň vo všeobecne záväznom nariadení na 
r. 2013  aj na vozidlo, ktoré spĺňa limity úrovne Euro 6 a EEV.   
 
Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie r. 2012 si nemôže uplatniť zníženie 
dane na vozidlo, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 6.  
Za zdaňovacie obdobie r. 2013 si uvedené zníženie dane daňovník bude môcť  v daňovom 
priznaní uplatniť.  
  
Vznik a zánik daňovej povinnosti   - § 89  
 

Novela zákona upravila vznik a zánik daňovej povinnosti na deň, kedy sa vozidlo 
začalo alebo prestalo používať na podnikanie.  Na základe uvedeného od 1. januára 2013 
daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a  zaniká dňom, ktorým sa 
vozidlo prestalo používať na podnikanie. 
 
Oznamovacia povinnosť, zdaňovacie obdobie a  daňové priznanie  - § 90  

 
    K oznamovacej povinnosti 
 
 Oproti predchádzajúcej právnej úprave od 1. januára 2013 daňovník nemá 
oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, ale iba 
pri jej zániku . 
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 Pri vozidle  so zahraničným evidenčným číslom používaným na podnikanie na území 
Slovenskej republiky v zdaňovacom období r. 2012 (vozidlo  je predmetom dane), ktoré 
podnikateľ bude naďalej používať aj v zdaňovacom období r. 2013 (vozidlo už nie je 
predmetom dane), podnikateľovi vzhľadom na zánik predmetu dane vyplývajúci z novely 
zákona  oznamovacia povinnosť  nevznikne.  
  

K daňovému priznaniu a k zdaňovaciemu obdobiu 
 

Novela zákona zaviedla osobitnú úpravu pri podávaní daňového priznania za rok 2013:  
- daňovníkom ktorý sa zrušuje bez likvidácie, 
- daňovníkom ktorý sa zrušuje likvidáciou,  
- daňovníkom na ktorého bol vyhlásený konkurz, 
- pri úmrtí daňovníka.   

 
Platenie dane - § 91  
 
 Novelou zákona došlo k zmene výpočtu pomernej časti dane za zdaňovacie obdobie. 
Pomerná časť dane za zdaňovacie obdobie r. 2013 sa vypočíta ako súčin jednej 
tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej  tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane 
a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie alebo na prepravu 
uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme. Daňovník je povinný pomernú časť dane 
zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania. 
 
 
 
 
 
Vypracovalo: Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica 
                       Odbor podpory a služieb pre verejnosť 
                       november 2012 
 
 
 
 


