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Schválená novela zákona o dani z motorových vozidiel
sa dotkne už dane za rok 2020
Dňa 5. novembra 2020 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa od 1. decembra 2020
novelizuje zákon o dani z motorových vozidiel. Táto novela prináša zmeny, ktoré sa aplikujú už pri podaní
daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 a pozitívne sa dotknú najmä podnikateľov
pôsobiacich v oblasti nákladnej a autobusovej autodopravy.

Ročná sadzba dane
Zavádza sa nová príloha k zákonu č. 1a, ktorá už
pevne stanovuje sadzby dane zvlášť pre ťahače
a návesy. Súčasne sa zrušilo povinné párovanie
ťahačov a návesov do návesových jazdných
súprav za účelom uplatnenia najbližšej nižšej
sadzby dane. Nová príloha č. 1a zákona už je
upravená tak, že pre každý ťahač a náves bez
potreby návesovej jazdnej súpravy, bude
uplatnená najbližšia nižšia sadzba dane pre
príslušnú kategóriu z prílohy č. 1 tohto zákona.

Úprava ročnej sadzby dane
Doterajšie nastavenie úpravy ročnej sadzby dane
podľa veku vozidla ostáva zachované pre vozidlá
kategórií L, M1, N1, N2, O1 až O3. Súčasne sa
zavádza zvýhodnené upravovanie ročnej sadzby
dane podľa veku vozidla pre vozidlá kategórií M2,
M3, N3. Pri vozidlách kategórie O4 sa zavádza
paušálna úprava sadzby dane bez ohľadu na vek
vozidla.

▪

▪

Pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3 sa
sadzba dane:
● znižuje o 50% počas prvých 36
mesiacov od dátumu prvej
evidencie vozidla,
● znižuje
o
40%
počas
nasledujúcich 36 mesiacov,
● znižuje
o
30%
počas
nasledujúcich 36 mesiacov,
● znižuje
o
20%
počas
nasledujúcich 36 mesiacov,
● znižuje
o
10%
počas
nasledujúcich 12 mesiacov,
● od 157. mesiaca sa používa ročná
sadzba dane.
Pre vozidlá kategórie O4 sa ročná
sadzba dane znižuje o 60% bez ohľadu
na vek vozidla.

Predpokladaná daň a preddavky na
daň
Zmeny v úprave ročnej sadzby dane budú mať
samozrejme dopad aj na výpočet predpokladanej
dane. Čo sa týka preddavkov na daň, ostávajú
zachované už zavedené hranice pre platbu
štvrťročných
a
mesačných
preddavkov.
Výnimočne v roku 2021 sa preddavky nebudú
platiť v období od 01.01.2021 do 31.03.2021
vôbec, pričom počas zvyšného obdobia roku
2021 daňovníci uhradia výšku svojej
predpokladanej dane nasledovne:

▪

▪

Ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť
štvrťročné preddavky, tieto nebudú
hradené v štyroch kvartálnych platbách v
sume
jednej
štvrtiny
zo
sumy
predpokladanej dane, ale v sume jednej
tretiny zo sumy predpokladanej dane,
pričom prvý preddavok bude splatný k
30.6.2021. Ďalšie sumy preddavkov
budú splatné ku koncu tretieho a štvrtého
kalendárneho štvrťroka.
Ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť
mesačné preddavky na daň, tieto nebudú
hradené v dvanástich mesačných
splátkach v hodnote jednej dvanástiny zo
sumy predpokladanej dane, ale v sume
jednej devätiny zo sumy predpokladanej
dane, pričom prvý preddavok bude
splatný k 30.4.2021 a ďalšie ku koncu
piateho až dvanásteho kalendárneho
mesiaca.

Lehota
na
priznania

podanie

daňového

Pre rok 2020 bude navrhnuté nové tlačivo
daňového priznania, ktoré sú daňovníci povinní
použiť, pričom sa posúva lehota na jeho podanie
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správcovi dane do 31.3.2021. Táto výnimka platí
zatiaľ iba pre daňové priznanie za rok 2020.
Súčasne, ak bol niektorý daňovník povinný podať
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za
zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020
pred účinnosťou tejto novely, t. j. pred 01.12.2020
a vzťahujú sa naňho výhody z predmetnej novely,
môže podať daňové priznanie k dani z
motorových vozidiel za rok 2020 znova na novom
tlačive tiež v lehote do 31.3.2021.

Upozornenie
Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje
všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej
problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo
poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v
newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho
vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá
zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody
spôsobené konaním na základe informácií uvedených v
newsletteri

Lehota na podanie daňového priznania sa
posúva do konca marca 2021 aj pre iné ako ročné
zdaňovacie obdobia, pričom iné ako ročné
zdaňovacie obdobie, pre ktoré je nastavená táto
výnimka, začína najskôr 01.01.2021 a končí
najneskôr 28.2.2021. Aj v takýchto prípadoch
daňovník použije už iba nové tlačivo daňového
priznania.

Prihláste sa na odber noviniek
Odoberať novinky!
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O Accace
Spoločnosť Accace vznikla v roku 2006 v Bratislave. Accace Slovensko zamestnáva už viac ako 120
odborníkov a poskytuje služby spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy, daňové a transakčné
poradenstvo, právne a korporátne služby, či poradenstvo pre startupy. Za 15 rokov sme si vybudovali
stabilnú pozíciu lídra v oblasti BPO služieb na Slovensku. Pravidelne sa umiestňujeme v rebríčku TOP10
poradenských spoločností magazínu TREND. Právne služby poskytuje naša vlastná advokátska
kancelária Accace Legal. V rámci skupiny Accace združujeme viac ako 600 odborníkov a poskytujeme
služby pre viac ako 2 000 klientov. Nájdete nás v Bratislave a v Košiciach.
Celosvetovo pôsobí Accace pod značkou Accace Circle. Ide o biznis komunitu partnerov –
profesionálnych poradcov a poskytovateľov BPO služieb. S globálnym zastúpením v takmer 40 krajinách
a tímom viac ako 2000 odborníkov, Accace Circle poskytuje služby viac ako 10 000 klientom, najmä
stredným a veľkým medzinárodným spoločnostiam zo zoznamu Fortune 500. Celosvetovo Accace Circle
spracováva okolo 170 000 výplatných pások mesačne.
Viac na www.accace.sk a www.circle.accace.com

