Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Informácia k podávaniu
daňového priznania k dani z motorových vozidiel
za rok 2015
1. Podanie daňového priznania za rok 2015
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2015 ste povinný
podať miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do 1. februára 2016.

POZOR! - ZMENA pri určení miestnej príslušnosti pre podávanie daňového
priznania
Zákon č. 253/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v Čl. VIII mení
a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016 (ďalej „zákon o dani z motorových
vozidiel“). Podľa § 13 tohto zákona od 1. januára 2016 na správu dane sa vzťahuje osobitný
predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V zmysle prechodného ustanovenia § 15a zákona o dani z motorových vozidiel, na správu
dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili najneskôr do 31. decembra 2015 je od 1. januára
2016 príslušný správca dane podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej
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. Sídlom daňového úradu pre vybrané daňové subjekty je Bratislava.
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Upozornenie:
Od 1. januára 2016 sa miestna príslušnosť správcu dane na podanie daňového
priznania už neriadi podľa miesta evidencie vozidla!
Určenie miestnej príslušnosti na podanie daňového priznania pre podnikateľa – fyzickú
osobu


Ak ste podnikateľ - fyzická osoba, daňové priznanie podáte na daňový úrad, ktorého
miestna príslušnosť sa určí podľa Vášho trvalého pobytu.

Príklad 1
Podnikateľ - fyzická osoba s trvalým pobytom v Trenčíne používal vozidlo na podnikanie so
žilinským evidenčným číslom. Na ktorý daňový úrad je povinný daňovník podať daňové
priznanie za zdaňovacie obdobie r. 2015?
***
Za zdaňovacie obdobie r. 2015 daňovník podá daňové priznanie najneskôr
do 1. 2. 2016 na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa jeho trvalého
pobytu, t.j. na Daňový úrad Trenčín.
Určenie miestnej príslušnosti na podanie daňového priznania pre podnikateľa –
právnickú osobu


Ak ste právnická osoba, daňové priznanie podáte na daňový úrad, ktorého miestna
príslušnosť sa určí podľa Vášho sídla.

Príklad 2
Daňovník so sídlom v Nitre používal na podnikanie vozidlo s banskobystrickým evidenčným
číslom. Na ktorý daňový úrad je povinný daňovník podať daňové priznanie za zdaňovacie
obdobie r. 2015?
***
Za zdaňovacie obdobie r. 2015 daňovník podá daňové priznanie do 1. 2. 2016 na daňový
úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa sídla daňovníka, t.j. na Daňový úrad Nitra.


Ak ste právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnených
niekoľko organizačných zložiek zapísaných v obchodnom registri, daňové
priznanie podáte na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa Vášho
sídla.

Príklad 3
Právnická osoba so
sídlom
v Banskej Bystrici má organizačné zložky
v Lučenci, v Košiciach a v Bratislave. Na ktorý daňový úrad je povinný podať daňové
priznanie daňovník (t.j. právnická osoba, ktorej organizačné zložky patria)?
***
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Daňovník - právnická osoba podá jedno daňové priznanie, v ktorom uvedie vozidlá za všetky
svoje organizačné zložky. Daňové priznanie podá daňovému úradu v sídle právnickej osoby,
t.j. na Daňový úrad Banská Bystrica.


Ak ste zahraničná osoba a máte na území Slovenskej republiky zriadenú organizačnú
zložku, daňové priznanie za svoju organizačnú zložku podáte na daňový úrad, ktorého
miestna príslušnosť sa určí podľa miesta umiestnenia organizačnej zložky
v Slovenskej republike.

Príklad 4
Právnická osoba so sídlom v Českej republike má organizačnú zložku umiestnenú v Prešove.
Na ktorý daňový úrad je povinný podať daňové priznanie daňovník (t.j. právnická osoba,
ktorej organizačná zložka patrí)?
***
Daňové priznanie je povinná za svoju organizačnú zložku podať zahraničná právnická osoba
miestne príslušnému správcovi dane, ktorým je Daňový úrad Prešov.


Ak ste zahraničná osoba, ktorá má na území SR umiestnených niekoľko
organizačných zložiek, resp. prevádzkarní, daňové priznanie podáte na daňový
úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa miesta, v ktorom vykonávate
prevažnú časť svojej činnosti prostredníctvom svojich organizačných zložiek
a prevádzkarní.

Príklad 5
Právnická osoba so sídlom v Nemecku má organizačné zložky zapísané v obchodnom registri
v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Právnická osoba platila v priebehu
zdaňovacieho obdobia r. 2015 preddavky na daň na Daňový úrad Banská Bystrica, Daňový
úrad Košice a Daňový úrad Bratislava. Kto je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie
obdobie r. 2015? Na ktorý daňový úrad je potrebné podať daňové priznanie?
***
Z dôvodu niekoľkých organizačných zložiek na území SR, právnická osoba so sídlom
v zahraničí podá jedno daňové priznanie k dani z motorových vozidiel daňovému úradu podľa
miesta, v ktorom táto osoba vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.
Miestna príslušnosť na správu dane sa určí miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva
prevažnú časť svojej činnosti.


Ak ste zahraničná osoba, ktorá nemá zriadenú organizačnú zložku, prevádzkareň
a nemá ani trvalý pobyt alebo sídlo na území SR, daňové priznanie podáte na Daňový
úrad Bratislava.

Príklad 6
Poľská právnická osoba používa na svoje podnikanie v Poľskej republike vozidlo so
slovenským evidenčným číslom. Vozidlo je prenajaté od slovenskej fyzickej osoby –
nepodnikateľa.
***
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Vozidlo je predmetom dane a daňovníkom je poľský podnikateľ, ktorý je povinný podať
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na Daňový úrad Bratislava.
Upozornenie:
Na určenie miestnej príslušnosti pre zaplatenie dane za r. 2015 nemá vplyv ani
skutočnosť, že preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2015 boli
zaplatené na iný daňový úrad, ktorý už od 1. januára 2016 nie je miestne príslušný na
podanie daňového priznania.
Príklad 7
Daňovník so sídlom v Nitre v zdaňovacom období r. 2015 platil štvrťročné preddavky na daň
miestne príslušnému správcovi podľa miesta evidencie vozidla na Daňový úrad Banská
Bystrica. Na ktorý daňový úrad je povinný daňovník podať daňové priznanie za zdaňovacie
obdobie r. 2015?
***
Za zdaňovacie obdobie r. 2015 daňovník podá daňové priznanie najneskôr do
1.2.2016 na daňový úrad, ktorého miestna príslušnosť sa určí podľa sídla daňovníka, t.j. na
Daňový úrad Nitra, a to bez ohľadu na skutočnosť, že preddavky na daň v priebehu
zdaňovacieho obdobia boli zaplatené na Daňový úrad Banská Bystrica.

2. Výpočet pomernej časti dane a zaplatenie dane
Daň alebo pomernú časť dane ste povinný zaplatiť najneskôr do 1. februára 2016. Ak ste
platili preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2015 a daň, ktorú ste vypočítali
v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, zaplatíte tento rozdiel tiež
v tomto termíne.
Pri vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v priebehu r. 2015, ste povinný zaplatiť pomernú
časť dane.
Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane alebo
upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo
na podnikanie.
Príklad 8
U vozidla vznikla daňová povinnosť v júni (bolo použité na podnikanie sedem mesiacov).
Ročná sadzba dane u vozidla je 1 755 eur (34t, 4 nápravy). Daňovník je držiteľom zapísaným
v doklade vozidla. Prvá evidencia vozidiel 28.11.2014.
***
Po úprave ročnej sadzby dane (ročná sadzba dane 1 755 eur znížená o 25% = 1316,25 eura)
sa pomerná časť vypočíta nasledovne: 1316,25/12 x 7 = 767,81 eura.
Pomerná časť dane pre vozidlo je 767,81 eura.
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Vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách
vo verejnom záujme je oslobodené od dane z motorových vozidiel. V prípade používania
vozidla aj mimo verejného záujmu už podlieha dani z motorových vozidiel.
Pomerná časť dane za dni, v ktorých sa vozidlo používalo aj na prepravu uskutočnenú mimo
výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, sa vypočíta ako súčin
jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej
sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých
sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy
o službách vo verejnom záujme.
Príklad 9
Daňovník používal vozidlo na podnikanie na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme
(autobusová doprava), ktoré okrem tejto činnosti použil aj na zájazdy nasledovne:
• v januári v dňoch od 15. – 20., t. j. 6 dní,
• v marci v dňoch od 12. – 15., t. j. 4 dni.
Prvá evidencia vozidla je 15.5.2014 a celoročná sadzba za vozidlo je 877 eur. Ako sa
vypočíta pomerná časť dane v tomto prípade?
***
V uvedenom prípade sa pomerná časť dane vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny
ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu
uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, t. j.: 877 - 25% -né zníženie = 657,75 / 365 x
10 (počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo
verejnom záujme) = 18,02054 eura. Po zaokrúhlení pomerná časť dane predstavuje sumu
18,02 eura.

3. Platobné inštrukcie
Od 1. januára 2016 sa daň z motorových vozidiel platí v rámci celej Slovenskej republiky
na jeden účet.
Názov účtu: Daň z motorových vozidiel FR SR
Číslo účtu na úhradu dane z motorových vozidiel sa skladá:
- z predčíslia účtu označujúceho daň z motorových vozidiel (501163),
- zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD) a
- z identifikačného kódu Štátnej pokladnice (8180).
Na základe uvedeného daňovník daň alebo pomernú časť dane za zdaňovacie obdobie
r. 2015 zaplatí na číslo účtu:
501163
8XXXXXXXXX
/ 8180
predčíslie označujúce
základné číslo účtu
kód Štátnej
druh dane (daň
označujúce daňový
pokladnice
z motorových vozidiel)
subjekt (OÚD)
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Poznámka:
Kým doteraz bolo 6 miestne predčíslie pre každý daňový úrad iné, po novom bude pre
daň z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom kraji jedno
rovnaké predčíslie 501163.
Ku každej platbe dane je potrebné uviesť správny variabilný symbol. Variabilný symbol pre
daň z motorových vozidiel na základe podaného daňového priznania za r. 2015 je:
1700992015
Poznámka:
Podrobnejšie informácie o spôsobe označovania platby sú uvedené vo vyhláške MF SR
č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov
(ďalej “vyhláška č. 378/2011 Z. z.“).
Od 1. februára 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu –
IBAN.
Upozornenie:
Číslo účtu si každý daňový subjekt musí do tvaru IBAN validovať sám, nakoľko každý
má vygenerované svoje OÚD.
Na overenie alebo zistenie Vám prideleného OUD použite službu
„Overenie prideleného OÚD“ - nájdete na stránke
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani
Na prevod účtu do formátu IBAN použite validátor
IBAN - GENERÁTOR/VALIDÁTOR - nájdete na stránke
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani

4. Určenie predpokladanej dane
Predpokladaná daň sa určí ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé
vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2016, pričom ročná sadzba dane je uvedená
v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel (ďalej „príloha č.1“).
To znamená, že na účely určenia výšky predpokladanej dane sa ročná sadzba dane zníži:
- počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla
o 25 %,
- počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov o 20 % a
- počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov o 15 %.
 Po uplynutí predchádzajúcich 108 (3x36) kalendárnych mesiacov sa pre určenie výšky
predpokladanej dane použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 počas
nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

6






Po uplynutí 144 (108+36) kalendárnych mesiacov sa pre určenie výšky predpokladanej
dane použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 10 % počas
nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov.
Po uplynutí 156 (144+12) kalendárnych mesiacov sa pre určenie výšky predpokladanej
dane použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1, ktorá sa zvýši o 20 %.
V prípade :
- hybridného motorového vozidla,
- hybridného elektrického vozidla,
- vozidla kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo
skvapalnený zemný plyn (LNG) a
- vozidla kategórie L, M a N na vodíkový pohon
sa pre určenie výšky predpokladanej dane použije ročná sadzba dane zistená podľa
predchádzajúceho postupu, t.j. v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, ktorá sa
následne zníži ešte o 50 %.
Poznámka:
Na účely zistenia predpokladanej dane k 1. 1. 2016 sa počet mesiacov od prvej evidencie
vozidla počíta počnúc mesiacom, v ktorom bolo vozidlo evidované (t.j. vrátane tohto
mesiaca) do 1. januára 2016 (vrátane mesiaca január).

Príklad 10:
Predmetom dane k 1.1.2016 je vozidlo, ktorého prvá evidencia bola dňa
25.12.2014:
- v uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane,
t.j. k 1.1.2016 neuplynulo 36 kalendárnych mesiacov odo dňa prvej evidencie
vozidla (uplynulo iba 14 mesiacov), preto ročná sadzba dane (uvedená v prílohe č. 1)
sa zníži o 25 %.
Príklad 11:
Predmetom dane k 1.1.2016 je vozidlo, ktorého prvá evidencia bola dňa 15.6.2010:
- v uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane,
t.j. k 1.1.2016 uplynulo 36 kalendárnych mesiacov, avšak neuplynulo 72 (2x36)
mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto ročná sadzba dane (uvedená
v prílohe č. 1) sa zníži o 20 %.
Príklad 12:
Predmetom dane k 1.1.2016 je vozidlo, ktorého prvá evidencia bola dňa 10.2.2005:
- v uvedenom prípade ide o vozidlo, kedy ku dňu určenia predpokladanej dane,
t.j. k 1.1.2016 uplynulo 108 (3x36) kalendárnych mesiacov, avšak neuplynulo 144
mesiacov odo dňa prvej evidencie vozidla, preto sa použije ročná sadzba dane
uvedená v prílohe č. 1.
Upozornenie:
Pri návesovej jazdnej súprave sa predpokladaná daň za tieto vozidlá vypočíta bez ich
zradenia do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.
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5. Platenie preddavkov na daň na rok 2016
Ak Vaša predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, ste povinný platiť
štvrťročné preddavky na daň, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné
preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
Ak Vaša predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, ste povinný platiť mesačné preddavky na
daň, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú
splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
Ak Vaša predpokladaná daň nepresiahne 700 eur, preddavky na daň neplatíte.
Výšku predpokladanej dane uveďte na riadku č. 40 daňového priznania, bez ohľadu na jej
výšku.
Upozornenie:
Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani
z motorových vozidiel, a to za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. 1.2016.
Ak Vám vznikla povinnosť platiť preddavky na daň, zaplaťte ich na číslo účtu:
501163 + základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) / 8180 (validované do
tvaru IBAN)
Prehľad variabilných symbolov na platenie mesačných preddavkov na daň:
mesiac
január 2016

variabilný symbol
1100012016

február 2016

1100022016

marec 2016

1100032016

apríl 2016

1100042016

máj 2016

1100052016

jún 2016

1100062016

júl 2016

1100072016

august 2016

1100082016

september 2016

1100092016

október 2016

1100102016

november 2016

1100112016

december 2016
1100122016
alebo 1100002016 v každom mesiaci
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Prehľad variabilných symbolov na platenie štvrťročných preddavkov na daň:
štvrťrok
I. štvrťrok 2016

variabilný symbol
1100412016

II. štvrťrok 2016

1100422016

III. štvrťrok 2016

1100432016

IV. štvrťrok 2016
1100442016
alebo 1100002016 v každom štvrťroku
Poznámka:
S účinnosťou od 1.1.2015 bola doplnená vyhláška č. 378/2011 Z. z. o variabilný symbol
pre pravidelne sa opakujúce platby preddavkov, výška ktorých sa nemení. Daňové
subjekty tak môžu v bezhotovostnom platobnom styku zadať trvalý príkaz na úhradu
preddavkov a vo variabilnom symbole označiť platbu 110000+príslušné zdaňovacie
obdobie.
To znamená, že pri zadaní trvalého príkazu na úhradu štvrťročných ako aj mesačných
preddavkov na daň z motorových vozidiel na r. 2016 môžete označiť platbu vo
variabilnom symbole údajom: 1100002016.

6. Zaokrúhľovanie
Daň, preddavky na daň z motorových vozidiel ako aj pomernú časť dane zaokrúhlite na
eurocenty nadol.

Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica
Odbor podpory a služieb pre verejnosť
December 2015
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