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 Úvod 
 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je potrebné podať raz ročne do 31. januára 
za predchádzajúci rok. Do tohto dátumu je potrebné daň aj uhradiť. 

 
Finančná správa zvykne každoročne posielať predvyplnené tlačivo do schránky na portáli 

Finančnej správy. Finančná správa tlačivo predvyplní na základe údajov z minulého roka. Ak 
nedošlo k žiadnej zmene môže sa použiť tento formulár na odoslanie. 

 
Pri vypĺňaní a podávaní je potrebné mať k dispozícii veľký technický preukaz od všetkých 

vozidiel, ktoré sa používajú na podnikanie, vrátane tých, ktoré sú od dane oslobodené. 
 
K samotnému podaniu je potrebné mať pripravené prihlasovacie údaje na Finančnú 

správu. 
 

Postup na vyplnenie 
 

1. Úvodná strana  

- Vyznačí sa „X“ k daňovníkovi kto podáva daňové priznanie (FO/PO/zahraničná 

osoba) 

- DIČ, prípadne rodné číslo alebo dátum narodenia ak ide o FO, ktorá nemá trvalý 

pobyt v SR 

- Druh priznania (daňové priznanie – ide o prvé podávané za daný rok, opravné 

daňové priznanie – ide o ďalšie priznanie podávané za daný rok podané do 

termínu - 31.1., dodatočné daňové priznanie – ide o ďalšie priznanie podávané 

ale už po termíne na podanie – 31.1.) 

- Zdaňovacie obdobie 

- Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania – ak ide 

o dodatočné daňové priznanie 

- Zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods.  

o  1 – ročné zdaňovacie obdobie 

o  3 – iné ako ročné, zrušuje sa bez likvidácie 

o  4 – iné ako ročné, na majetok bol vyhlásený konkurz 

o  5 – iné ako ročné, zrušuje sa s likvidáciou 

o  6 – iné ako ročné, daňovník ukončil/prerušil podnikanie 

o  7 – iné ako ročné, úmrtie daňovníka 

- Údaje o daňovníkovi – pri FO meno a priezvisko, trvalý pobyt, pri PO obchodné 

meno alebo názov a sídlo, telefón, e-mail 
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2. Strana  

- Ak ide o organizačnú zložku vyplní sa jej adresa 

III. Oddiel 
- Vyplnia sa údaje o vozidlách vrátane tých, ktoré sú oslobodené od dane 

z motorových vozidiel 

o  Riadok 01 – dátum prvej evidencie uvedený vo veľkom TP 

o  Riadok 02 – vypĺňa sa ak v priebehu zdaňovacieho obdobia došlo ku 

vzniku/zániku (nákup/predaj vozidla, obdobie použitia vozidla na 

podnikanie) daňovej povinnosti. Ak povinnosť vznikla v priebehu 

zdaňovacieho obdobia viackrát uvedie sa táto informácia v oddiele VII. 

Poznámky (napr. auto sa používalo na podnikanie január – apríl, máj-

október bolo dočasne vyradené, november- december sa znova používalo 

na podnikanie) 

o  Riadok 03 – kategória vozidla 

o  Riadok 04 – ťahač/náves 

o  Riadok 05 – evidenčné číslo vozidla 

o  Riadok 06 – z technického preukazu sa uvedie zdvihový objem valcov 

motora v cm3 (ak ide o kategóriu L a M1) 

o  Riadok 07 – ak ide o elektromobil (kategória L, M, N) uvedie sa výkon 

v kW 

o  Riadok 08 – hmotnosť vozidla v tonách (iba kategórie M2, M3, N1-N3, O1-

O4) 

o  Riadok 09 – počet náprav (iba kategórie M2, M3, N1-N3, O1-O4) 

o  Riadok 10 – uvedie sa daňovník (napr. 3a – je držiteľom zapísaným 

v technickom preukaze) 

o  Riadok 11 – oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 zákona (vozidlá 

záchrannej zdravotnej služby, požiarnej ochrany, a iné) 

o  Riadok 12-21 – samotný výpočet, ktorý sa odvíja od vyššie uvedených 

údajov 

o  Riadok 22-24 – iba v prípade dodatočného daňového priznania (rozdiely 

z dodatočného daňového priznania 

IV. Oddiel 
o  Riadok 35 – počet všetkých vozidiel v daňovom priznaní 

o  Riadok 36 – celková daň – súčet riadkov 21 

o  Riadok 37-39 – vypĺňajú sa ak daňovník platil preddavky 

o  Riadok 40 – predpokladaná daň – súčet ročnej sadzby dane za vozidlá, 

ktoré sú predmetom dane. Je to údaj pre určenie výšky preddavkov 

o  Riadok 41 – počet strán oddielu III. 
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V. Oddiel  
-      Vypĺňa sa v prípade dodatočného daňového priznania 
 

 
VI. Oddiel  

- Ak vznikol nárok na vrátenie preplatku vyplnia sa údaje. 
 
 

Dodatočné informácie 
 

Ak si s vyplnením tlačiva a samotným podaním daňového priznania k dani 
z motorových vozidiel neviete poradiť, vybavíme túto činnosť za Vás, za poplatok 10 eur bez 
DPH/1 vozidlo. 
 
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na e-mailovú adresu – sales@arisan.sk  
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