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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 10. septembra 2012
č. MF/021314/2012-722,

ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel1) je uvedený v prílohe.

§ 2

(1) Vzor daňového priznania podľa § 1 sa použije prvýkrát od 1. januára 2013 za zdaňovacie
obdobie roku 2013.

(2) Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel vydaný opatrením z 9. júla 2008
č. MF/019260/2008-72 sa použije pri podávaní daňového priznania, ak daňová povinnosť k dani
z motorových vozidiel vznikla v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2012.

(3) Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel vydaný opatrením z 30. novembra
2004 č. MF/012129/2004-72 sa použije pri podávaní daňového priznania, ak daňová povinnosť
k dani z motorových vozidiel vznikla v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2007.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júla 2008 č. MF/019260/
2008-72, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel (oznámenie
č. 269/2008 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky
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1) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady v znení neskorších predpisov.

Referentka: Ing. Fülöpová, tel.: 02/59 58 34 66, odbor priamych daní











Potvrdenie 
o podaní  daňového priznania k dani z motorových vozidiel 

 
  

Za rok  
Druh priznania  
(vyznačí sa x) 

 
 Daňové priznanie 
 Opravné daňové priznanie  
 Dodatočné daňové priznanie 
 
 
ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 
Priezvisko a meno / Obchodné meno alebo názov 
 

     
DIČ/Rodné číslo                                                                                        Dátum narodenia 

              .      .     
 
 

Adresa trvalého pobytu / sídlo   
Ulica a číslo 
 
 
PSČ                                                   Názov obce 
   
 
Štát 
  
  
ÚDAJE O DAŇOVOM PRIZNANÍ 
 

 

Celková daň za všetky vozidlá   
Daň na úhradu  
Daňový preplatok  
Celkový počet vozidiel   
Počet strán III. Oddielu   
  
 
.................................................................                                                              
      Odtlačok prezentačnej pečiatky                                                                                                                                      
               daňového úradu  
                                                                                                                      
  
 
................................................................                                                    ............................................................... 
   Podpis pracovníka daňového úradu,                                                                       Podpis daňovníka                                                
            ktorý priznanie prijal  
 



Poučenie
na vyplnenie daňového priznania (ďalej len „priznanie“)

k dani z motorových vozidiel (ďalej len „daň“) podľa zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Priznanie k dani predkladá daňovník (§ 85 zákona) miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý
vykonáva správu dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie
motorového vozidla alebo prípojného vozidla (ďalej len „vozidlo“) k 31. decembru predchádzajúce-
ho roka.

Ak ide o daňovníka, ktorým je zamestnávateľ, správu dane vykonáva daňový úrad miestne prísluš-
ný podľa jeho sídla. Ak je daňovníkom stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s tr-
valým pobytom alebo sídlom v zahraničí, správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa
sídla stálej prevádzkarne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

Daňovník je povinný podať priznanie k dani (§ 90 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. janu-
ára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote daň
zaplatiť, okrem daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý sa
zrušuje s likvidáciou alebo ktorý zomrel.

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. janu-
árom a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do
jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane. V tej-
to lehote je daň splatná.

Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. janu-
árom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, podáva správca v konkurznom ko-
naní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi
dane. V tejto lehote je daň splatná.

Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. janu-
árom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného
mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane. V tejto lehote
je daň splatná.

Ak daňovník zomrie, priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov. Ak sa
nedohodnú, kto podá priznanie, určí ho správca dane. Priznanie sa podáva do troch mesiacov odo dňa
právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V tejto lehote je daň splatná.

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podať opravné priznanie (§ 16
ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z.). Ak daňovník zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedená v poda-
nom priznaní, je povinný podať správcovi dane do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení do-
datočné priznanie s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné priznanie týka (§ 16 ods. 2 zákona
č. 563/2009 Z. z.). V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Dodatočné priznanie je
daňovník povinný podať aj vtedy ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená
(§ 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z.). Dodatočné priznanie je oprávnený podať daňovník
v prípade, ak zistí, že daň uvedená v podanom priznaní má byť nižšia alebo daň má byť nižšia, ako
bola správcom dane vyrubená alebo priznanie neobsahuje správne údaje (§ 16 ods. 4 písm. a), b)
a c) zákona č. 563/2009 Z. z.).

Postup pri vypĺňaní  priznania

Údaje v priznaní sa vyplňujú podľa predtlače. Nevyplnené riadky sa nevyčiarkujú.
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Daň, pomerná časť dane, preddavky na daň, zníženie dane sa uvádzajú v eurách.

Podľa predtlače sa vyznačí, či ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu a o aký druh priznania
ide, či o priznanie podľa ustanovenia § 15 zákona č. 563/2009 Z. z., opravné priznanie podľa usta-
novenia § 16 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z., alebo dodatočné priznanie podľa ustanovenia § 16
ods. 2, 3 alebo 4 zákona č. 563/2009 Z. z.

Riadok č. 01 – fyzická osoba uvedie daňové identifikačné číslo, v prípade ak ho nemá pridelené,
uvedie rodné číslo; právnická osoba uvádza daňové identifikačné číslo.

Riadok č. 02 – riadok vypĺňa len zahraničná fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 03 – fyzická osoba uvedie svoje priezvisko, ktoré má právo a povinnosť používať. Za-
hraničné osoby, ktoré majú zložené priezviská, uvedú priezvisko podľa cestovného pasu.

Riadok č. 04 – fyzická osoba uvedie svoje meno v súlade s rodným alebo krstným listom. Zahra-
ničné osoby uvedú meno v súlade s cestovným pasom.

Riadok č. 05 – uvedie sa akademický titul, ktorého je fyzická osoba nositeľom podľa platných
právnych predpisov. (Nie je povinnosť vyplňovať tento riadok).

Riadok č. 06 – fyzická osoba vyplní ak má dodatok obchodného mena.

Riadok č. 07 – právnická osoba uvedie obchodné meno alebo názov právnickej osoby tak, ako
je zapísané v uznesení resp. vo výpise z obchodného registra.

Riadky č. 08 – 14 vyplní sa adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby
s uvedením údajov podľa predtlače.

Riadky č. 15 – 20 sa vyplnia v prípade, ak mala fyzická osoba na území Slovenskej republiky iba
prechodný pobyt, resp. miesto kde sa obvykle zdržiavala, alebo, ak fyzická osoba a právnická osoba
mala na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň alebo inú organizačnú zložku.

II. ODDIEL – ÚDAJE O SPLNOMOCNENOM ZÁSTUPCOVI, ŠTATUTÁRNOM
ZÁSTUPCOVI (PO), O SPRÁVCOVI,  PRÁVNOM NÁSTUPCOVI
ALEBO ZÁSTUPCOVI NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

Riadky č. 21 – 34 – podľa predtlače sa označí, o ktorú z uvedených osôb ide.

III. ODDIEL – VÝPOČET DANE

Riadok č. 01 – uvedie sa dátum prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii časť
I a osvedčenia o evidencii časť II. V prípade, že osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii
časť II takýto údaj neobsahuje, daňovník uvedený riadok nevypĺňa.

Riadok č. 02 – dátum vzniku daňovej povinnosti vyplňuje daňovník iba vtedy, ak pri vo-
zidle vznikla daňová povinnosť v zdaňovacom období iba raz. Ak pri vozidle v priebehu zda-
ňovacieho obdobia opakovane vznikla daňová povinnosť, tento riadok sa nevypĺňa, dátumy opako-
vaného vzniku daňovej povinnosti daňovník uvádza v oddiele VII – Poznámky.

Riadok č. 03 – uvedie sa kategória vozidla podľa § 84 zákona:

M – motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu osôb,

N – motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu nákladov,

O – prípojné nemotorové vozidlo.
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Riadok č. 04 – uvedie sa druh vozidla (bližšia špecifikácia) podľa nasledovného:

1 – osobné vozidlo

2 – nákladné vozidlo

3 – nákladné vozidlo – ťahač návesu

4 – autobus

5 – prípojné vozidlo – náves

6 – prípojné vozidlo – príves

Riadok č. 05 – uvedie sa evidenčné číslo vozidla podľa údajov v osvedčení o evidencii časť
I a osvedčení o evidencii časť II.

Riadok č. 06 – pri osobnom automobile sa uvedie zdvihový objem motora v cm3 podľa údajov
v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II.

Riadok č. 07 – pri úžitkovom vozidle a autobuse sa uvedie hmotnosť vozidla v tonách podľa úda-
jov v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II.

Riadok č. 08 – pri úžitkovom vozidle a autobuse sa uvedie počet náprav podľa údajov v osved-
čení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II.

Riadok č. 09 – uvedie sa daňovník – fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizač-
ná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá podľa:

– § 85 ods. 1 písm. a) zákona – je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť
I a osvedčení o evidencii časť II; ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom
je osoba, ktorá je zapísaná ako vlastník vozidla v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evi-
dencii časť II,

– § 85 ods. 1 písm. b) zákona – používa vozidlo, v ktorého osvedčení o evidencii časť I a osvedčení
o evidencii časť II je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená, alebo za-
nikla,

– § 85 ods. 1 písm. c) zákona – používa vozidlo, v ktorého osvedčení o evidencii časť I a osvedčení
o evidencii časť II je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

– § 85 ods. 2 písm. a) zákona – zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za
použitie vozidla; to neplatí; ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého ply-
nie daň z motorových vozidiel,

– § 85 ods. 2 písm. b) zákona – stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým
pobytom alebo sídlom v zahraničí.

Riadok č. 10 – uvedie sa ročná sadzba dane, ktorú určí vyšší územný celok vo všeobecne záväz-
nom nariadení (ďalej len „VZN“). Pri vozidlách jazdiacich v návesových jazdných súpravách (ťahač
a náves) sa uvedie ročná sadzba dane podľa hmotnosti a počtu náprav uvedených v osvedčení o evi-
dencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, osobitne sa vyplní oddiel III. pre ťahač a osobitne sa vyplní
oddiel III. pre náves. Ťahač a náves sa z hľadiska určenia sadzby dane zaraďujú do najbližšej nižšej
sadzby dane, než do akej by patrili podľa hmotnosti uvedenej v osvedčení o evidencii časť I a osved-
čení o evidencii časť II, osobitne ťahač a osobitne náves (§ 88 ods. 2 písm. c) zákona).

Riadok č. 11 – uvedie sa znížená sadzba dane podľa VZN. Ak je zníženie dane vo VZN urče-
né pevnou sumou, uvedie sa táto suma, ak je uvedená znížená sadzba dane vo VZN v percentuálnom
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vyjadrení, je potrebné túto prepočítať na pevnú sumu. Ak je vozidlo podľa VZN oslobodené od dane,
uvedie sa na tomto riadku údaj „0“.

Ak je vozidlo oslobodené podľa:

– § 86 ods. 1 písm. a) zákona – v ktorého osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II
je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových
vozidiel,

– § 86 ods. 1 písm. b) zákona – diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzá-
jomnosť; tento riadok sa vôbec nevyplňuje.

Riadok č. 12 – uvedie sa znížená sadzba dane podľa VZN pre vozidlo pravidelnej autobusovej
dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme alebo, ak je takéto vozidlo oslobodené od dane na
tomto riadku sa vyplní údaj „0“.

Riadok č. 13 - uvedie sa počet dní, v ktorých vozidlo v zdaňovacom období podliehalo dani,
okrem vozidla pravidelnej autobusovej dopravy.

Riadky č. 14 a č. 15 sa vypĺňajú iba pre vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy.

Riadok č. 14 – uvedie sa počet dní, v ktorých sa vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy použilo
v rozsahu výkonu vo verejnom záujme.

Riadok č. 15 – uvedie sa počet dní, v ktorých sa vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy použilo
na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme.

Riadok č. 16 – uvedie sa daň alebo pomerná časť dane za zdaňovacie obdobie. Daň predstavuje
ročnú sadzbu dane v sume uvedenej na riadku 10 alebo zníženú sadzu dane uvedenú na riadku 11.
Ak vozidlo nepodliehalo dani v celom zdaňovacom období, uvedie sa pomerná časť dane, ktorá sa
vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny* resp. jednej tristošesťdesiatiny*(v priestupnom roku)
ročnej sadzby dane uvedenej na riadku 10, resp. na riadku 11 a počtu dní, počas ktorých vozidlo
v zdaňovacom období podliehalo dani podľa údaja uvedeného na riadku 13. Pri vozidle je možné si
uplatniť výhodnejšie zníženie dane podľa VZN. *(Vyberie sa údaj podľa počtu dní príslušného roka).
Daň alebo pomerná časť dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 17 a č. 18 sa vypĺňa iba pre vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy.

Riadok č. 17 – uvedie sa daň alebo pomerná časť dane pri vozidle pravidelnej autobusovej do-
pravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristo-
šesťdesiatpätiny* resp. jednej tristošesťdesiatšesťiny* (v priestupnom roku) sadzby dane uvedenej na
riadku 10 a počtu dní uvedených na riadku 14. Ak pri vozidle pravidelnej autobusovej dopravy v roz-
sahu výkonu vo verejnom záujme bolo možné si uplatniť výhodnejšie zníženie vo VZN príslušného vyš-
šieho územného celku, pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny* resp.
jednej tristošesťdesiatšesťiny* (v priestupnom roku) zníženej sadzby dane na riadku 12 a počtu dní
zdaňovacieho obdobia, v ktorých sa použilo vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom
záujme na riadku 14. *(Vyberie sa údaj podľa počtu dní príslušného roka). Ak je takéto vozidlo podľa
VZN oslobodené od dane uvedie sa do tohto riadku údaj „0“. Pomerná časť dane sa zaokrúhli na
eurocenty nadol.

Riadok č. 18 – uvedie sa daň alebo pomerná časť dane za použitie vozidla pravidelnej autobu-
sovej dopravy na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme podľa § 91 ods. 8 záko-
na. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny* resp. jednej tristošesťde-
siatšestiny* (v priestupnom roku) ročnej sadzby dane podľa údaja uvedeného na riadku 10 a počtu
dní uvedených na riadku 15. Ak pri vozidle pravidelnej autobusovej dopravy na prepravu uskutočne-
nú mimo výkonu vo verejnom záujme bolo možné si uplatniť výhodnejšie zníženie dane vo VZN prí-
slušného vyššieho územného celku, pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiat-
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pätiny* resp. jednej tristošesťdesiatšesťiny* (v priestupnom roku) zníženej sadzby dane na riadku 11
a počtu dní uvedených na riadku 15. *(Vyberie sa údaj podľa počtu dní príslušného roka). Pomerná
časť dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok č. 19 – uvedie sa daň ako súčet daní podľa predtlače.

Riadok č. 20 – uvedie sa zníženie dane vo výške 50 % za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňova-
com období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy podľa § 93 zákona zaokrúhlené na eu-
rocenty nadol.

Riadok č. 21 – uvedie sa daň.

Rozdiely z dodatočného priznania

Riadok č. 22 – uvedie sa daň podľa riadku 21 priznania.

Riadok č. 23 – uvedie sa vypočítaná daň z riadku 21 dodatočného priznania.

Riadok č. 24 - uvedie sa kladný alebo záporný rozdiel riadkov 23 (údaj z dodatočného prizna-
nia) a 22 (údaj z priznania), t. j. daň na úhradu v prípade kladného rozdielu (r. 23 – r. 22) alebo da-
ňový preplatok v prípade záporného rozdielu (r. 23 – r. 22).

IV. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z  PRIZNANIA

Riadok č. 35 – uvedie sa počet všetkých vozidiel uvedených v  priznaní.

Riadok č. 36 – uvedie sa celková daň za všetky vozidlá v priznaní (súčet daní z riadkov 21 v prí-
pade, ak daňovník podáva priznanie, resp. súčet daní z riadkov 22 v prípade, ak daňovník podáva
dodatočné priznanie).

Riadky č. 37 – 39 - sa vypĺňajú, ak daňovník platil preddavky na daň podľa § 91 zákona.

Riadok č. 37 – uvedie sa celková suma zaplatených preddavkov na daň podľa § 91 zákona,
alebo suma 0 ak daňovník preddavky neplatil.

Riadok č. 38 – vyplní sa v prípade kladného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá
(r. 36) a zaplatenými preddavkami na daň (r. 37).

Riadok č. 39 – vyplní sa v prípade záporného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá
(r. 36) a zaplatenými preddavkami na daň (r. 37).

Riadok č. 40 – uvedie sa výška predpokladanej dane, ktorá predstavuje súčet ročnej sadzby
dane u jedného správcu dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zda-
ňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane. Tento údaj je východiskový pri platení preddavkov
na daň podľa § 91 zákona.

Riadok č. 41 – uvedie sa počet strán III. Oddielu, ktoré sa predkladajú s  priznaním.

V. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ
Z  DODATOČNÉHO PRIZNANIA

Upozornenie: V prípade podania dodatočného priznania sa na riadku 40 uvedie tá istá suma
ako bola uvedená v priznaní; to neplatí, ak sa dodatočné priznanie podáva z dôvodu, že neobsa-
huje správny údaj na tomto riadku.

Riadky č. 42 – 45 sa vypĺňajú  v prípade podávania dodatočného priznania.

Riadok č. 42 – uvedie sa počet všetkých vozidiel, ktoré sú predmetom dodatočného priznania.
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Riadok č. 43 – uvedie sa celková daň za všetky vozidlá z dodatočného priznania (súčet riadkov
23 z dodatočného priznania).

Riadok č. 44 – uvedie sa kladný alebo záporný rozdiel medzi celkovou daňou z dodatočného
priznania (r. 43) a celkovou daňou z  priznania (r. 36).

Riadok č. 45 – uvedie sa počet strán III. Oddielu, ktoré sa predkladajú v dodatočnom priznaní.

VI. ODDIEL – Žiadosť o vrátenie  preplatku

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, ktorý žiada podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. vrá-
tiť, vyplní podľa predtlače tento oddiel.

VII. ODDIEL – POZNÁMKY

Slúži pre potreby daňovníka, najmä na uvedenie dátumu opakovaného vzniku daňovej
povinnosti pri jednom a tom istom vozidle v zdaňovacom období.

VIII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

Slúži pre potreby daňovníka najmä na výpočet pomernej časti dane.

Informácie:

Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie, ak zákon neustanovuje inak.

Daňová povinnosť zaniká dňom,  ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Daňovník vypočíta pomernú časť dane aj v prípade ak vznikne a zanikne daňová povinnosť v je-
den deň. Pomernú časť dane daňovník vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny alebo jednej tri-
stošestdesiatiny (v priestupnom roku) a počtu dní, v ktorých sa vozidlo použilo na podnikanie.

Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká dňom
nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

Daňovník, ktorému zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému
správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Oznamovaciu povinnosť nemá daňov-
ník, ktorým je zamestnávateľ.

Preddavky na daň sa platia v lehotách podľa § 91 zákona.

Predpokladaná daň u jedného správcu dane je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré
je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej si vypočítal daňovník predpokladanú daň, správ-
ca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak a môže tak urobiť aj na základe žiadosti daňov-
níka.

Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru
bežného zdaňovacieho obdobia.
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44

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/20582/2012-73
o vydaní aktualizovaného poučenia na vyplnenie daňového priznania

k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/23118/2011-73

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že v súvislosti so schválením zákona
č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodno-
ty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vydalo na zabezpeče-
nie jednotného postupu pri vypĺňaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného
opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. októbra 2011 č. MF/23118/2011-73
(Finančný spravodajca č. 11/2011) aktualizované poučenie na jeho vyplnenie, ktoré je prílohou
tohto oznámenia.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej
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Aktualizované poučenie
na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/23118/2011-73

Všeobecne

1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) je podľa § 78 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) povin-
ný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať každý platiteľ dane okrem
platiteľa dane registrovaného pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona (bod 2 poučenia).

Súčasne do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je každý platiteľ dane (aj platiteľ
dane registrovaný pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona) povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť,
ktorou sa rozumie kladný rozdiel, ktorý vznikne po odpočítaní celkovej výšky odpočítateľnej dane za
príslušné zdaňovacie obdobie od celkovej výšky splatnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie ok-
rem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru.

2. Platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 alebo § 6 zákona (t. j. zahraničná zdaniteľ-
ná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzem-
sku obvykle nezdržiava) je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho
obdobia v týchto prípadoch:

– ak mu vznikla v zdaňovacom období povinnosť platiť daň podľa § 69 zákona,

– ak v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47 zákona,

– ak dodal tovar podľa § 45 zákona alebo

– ak uplatňuje odpočítanie dane (podľa § 49 ods. 9 zákona, platiteľ dane registrovaný pre daň
podľa § 5 zákona, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a zákona, nemôže uplat-
ňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania okrem odpočíta-
nia dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou
povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona).

Súčasne do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je platiteľ dane registrovaný pre daň
podľa § 5 alebo § 6 zákona povinný zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.

Daňový zástupca pri dovoze tovaru je povinný podať daňové priznanie za zastúpených do-
vozcov podľa § 69a zákona, a to do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca. K daňovému pri-
znaniu je daňový zástupca povinný priložiť zoznam zastúpených dovozcov s uvedením sumy všetkých
základov dane ním deklarovaných dodaní tovaru osobitne za každého zastúpeného dovozcu.

3. Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7 zákona, t. j. zdaniteľná osoba, ktorá nie
je platiteľom dane, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. rozpočtová a prí-
spevková organizácia, právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť – nadácia, spolok,
humanitárna organizácia a pod.), je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalen-
dárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z iného člen-
ského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného
členského štátu alebo z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona, a v tej
istej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá je registrovaná pre daň podľa § 7a zákona, t. j. zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom dane, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho
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mesiaca, v ktorom jej vznikla povinnosť platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iné-
ho členského štátu alebo z tretieho štátu a aj pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ak celko-
vá hodnota nadobudnutého tovaru bez dane dosiahne sumu podľa § 7 ods. 1 zákona, a v tej istej le-
hote zaplatiť daň. Rovnako táto osoba postupuje, ak sa rozhodne zdaňovať nadobudnutie tovaru
v zmysle § 11 ods. 7 zákona pred dosiahnutím hodnoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

Poznámka: Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 a § 7a zákona nemá postavenie platiteľa dane
(má len postavenie osoby registrovanej pre daň a nemá nárok na odpočítanie dane).

4. Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 4 až § 7a zákona, a ktorej vznikne po-
vinnosť platiť daň podľa § 69 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona, je povinná podať daňové priznanie do 25 dní
po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a súčasne v tej istej lehote
zaplatiť daň. Ide o prípady:

– ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11
a pri tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou zahraničnou osobou z iného členského štátu
alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku,

– ak je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného člen-
ského štátu alebo z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona,

– ak ktorákoľvek osoba vo faktúre alebo inom doklade o predaji za dodané tovary a služby uvedie
daň,

– ak osoba nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a zákona.

5. Pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku (motorového vozidla, lode, lietadla)
z iného členského štátu je osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň (napr. podnikateľ, ktorý nie je
platiteľom dane, občan, nezisková organizácia a pod.), povinná podľa § 78 ods. 4 zákona podať
daňové priznanie do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku a súčasne v tej
istej lehote zaplatiť daň (bod 55 poučenia).

6. Osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ak príležitostne dodá nový dopravný prostriedok
(motorové vozidlo, loď, lietadlo) do iného členského štátu, uplatňuje odpočítanie dane podaním da-
ňového priznania podľa § 78 ods. 6 zákona za ten kalendárny mesiac, v ktorom bol nový dopravný
prostriedok dodaný, a vo výške určenej podľa § 52 zákona (bod 56 poučenia).

Ak nový dopravný prostriedok príležitostne dodá osoba, ktorá je platiteľom dane, ktorá podľa
§ 49 ods. 7 zákona v znení platnom do 31. decembra 2009 nemala právo odpočítať daň, uplatňuje
odpočítanie dane vo svojom daňovom priznaní, ktoré podáva za zdaňovacie obdobie, v ktorom
dodala nový dopravný prostriedok do iného členského štátu (nepodáva osobitné daňové priznanie).

Ak nový dopravný prostriedok príležitostne dodá osoba, ktorá je platiteľom dane, ale pri do-
daní nového dopravného prostriedku nekoná ako zdaniteľná osoba, uplatňuje odpočítanie dane
pri novom dopravnom prostriedku v osobitnom daňovom priznaní. Osobitné daňové priznanie táto
osoba podáva aj pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu.

7. Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na eurocenty do 0,005 eura smerom nadol a od
0,005 eura vrátane smerom nahor podľa § 78 ods. 7 zákona. Nevyplnené riadky sa ponechávajú
prázdne, nepoužívajú sa čiarky, bodky a pomlčky.

8. Platiteľ dane, ktorý splní podmienky uvedené v § 79 ods. 2 zákona na vrátenie nadmerného
odpočtu do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie,
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v ktorom nadmerný odpočet vznikol, vyznačí túto skutočnosť na druhej strane tlačiva v texte k riadku
32.

9. Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň, prípadne poda-
la žiadosť o registráciu pre daň oneskorene, je povinná podľa § 78 ods. 9 zákona podať jedno
daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane, a to do 60 dní odo dňa zistenia
nesplnenia povinnosti registrácie daňovým úradom alebo do 60 dní od podania oneskore-
nej žiadosti o registráciu. V tomto daňovom priznaní je podľa § 69 ods. 13 zákona povinná priznať
daň z dodania tovarov a služieb v tuzemsku za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane (okrem
prípadov, ak osobou povinnou platiť daň bol príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 9 zákona). Zároveň má
právo uplatniť odpočítanie dane podľa § 55 ods. 3 zákona (tuzemská osoba) alebo § 55 ods. 4 zá-
kona (zahraničná osoba).

Poznámka: V daňovom priznaní sa uvádzajú všetky transakcie, pri ktorých v príslušnom zdaňovacom
období vznikla povinnosť platiť daň v tuzemsku. Ak je dodanie tovaru alebo služby oslobodené od
dane, hodnota týchto dodávok sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli
dodané.

V daňovom priznaní sa neuvádzajú transakcie s miestom plnenia mimo tuzemska s výnimkou
údajov, ktoré sa uvádzajú v súvislosti s trojstranným obchodom (body 50 a 51 poučenia).

K prvej strane tlačiva

10. V kolónke „Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty“ s prefixom SK vypĺňa osoba regis-
trovaná pre daň podľa § 4 až § 7a zákona identifikačné číslo pre daň pridelené daňovým úradom na
vydanom osvedčení o registrácii. Platiteľ dane, ktorý je daňovým zástupcom pri dovoze tovaru podľa
§ 69a zákona, vypĺňa osobitné identifikačné číslo pre daň pridelené Daňovým úradom Bratislava.

V kolónke „Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo“ vypĺňa osoba, ktorá je registrovaná podľa zá-
kona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a nie je registrovaná pre daň podľa § 4
až § 7a zákona, daňové identifikačné číslo pridelené daňovým úradom na vydanom osvedčení o re-
gistrácii. Občan vypĺňa rodné číslo, ak podáva daňové priznanie podľa bodu 5 alebo 6 poučenia.

V kolónke „Daňový úrad“ sa uvádza miestne príslušný správca dane, ktorému sa podáva daňové
priznanie.

11. V kolónke „Druh priznania“ vyznačí každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie, aký druh
priznania podáva. V prípade podania dodatočného daňového priznania podľa § 16 daňového po-
riadku sa uvedie dátum zistenia skutočnosti na jeho podanie.

Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona (t. j. osoba, ktorá nesplnila regis-
tračnú povinnosť alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene) vyznačí, že ide o riadne daňové pri-
znanie.

12. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ vyznačí platiteľ dane zdaňovacie obdobie, za ktoré podá-
va daňové priznanie. Ostatné osoby, ktoré nemajú zdaňovacie obdobie, vyznačia kalendárny me-
siac, za ktorý podávajú daňové priznanie.

Osoba podávajúca daňové priznanie podľa § 78 ods. 9 zákona (t. j. osoba, ktorá nesplnila regis-
tračnú povinnosť alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene) vyznačí len kalendárny rok, v kto-
rom podáva daňové priznanie.
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13. V nasledujúcej kolónke sa vyznačí X v príslušnom okienku podľa toho, v akom postavení je oso-
ba, ktorá podáva daňové priznanie.

14. V kolónke „V zdaňovacom období nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočítanie
dane“ vyznačí X len platiteľ dane, ktorý je povinný podávať daňové priznanie za každé zdaňovacie
obdobie. Ide o prípady, keď platiteľ dane neuskutočnil v zdaňovacom období žiadne zdaniteľné ob-
chody, a to ani oslobodené od dane, a súčasne mu nevzniklo právo na odpočítanie dane.

15. V kolónke „Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej
osoby“ a „Adresa sídla alebo trvalého pobytu“ uvedie každá osoba, ktorá podáva daňové priznanie,
svoje identifikačné údaje podľa predtlače.

16. V kolónke „Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu
podávajúcu daňové priznanie“ sa uvádza identifikácia osoby len v prípade, ak nie je táto osoba iden-
tická s osobou uvedenou v predchádzajúcej kolónke (napr. zástupca podľa § 9 daňového poriadku).

17. V kolónke „Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné“ sa okrem podpisu osoby podá-
vajúcej daňové priznanie alebo osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podá-
vajúcu daňové priznanie uvádza aj pečiatka tejto osoby, ak ju vlastní.

K druhej strane tlačiva

18. Kolónky „Identifikačné číslo pre daň“ a „Daňové identifikačné číslo/Rodné číslo“ sa vypĺňajú
tak, ako je uvedené v bode 10 poučenia.

19. Riadok 01 – súčet základov dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňova-
com období, t. j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona a za dodané služ-
by podľa § 9 zákona, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane. Neuvádza sa základ dane pri dovoze
tovaru.

Ak vznikne daňová povinnosť prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona pred dodaním tovaru ale-
bo služby, uvedie sa základ dane zodpovedajúci prijatej platbe bez dane.

Platiteľ dane, ktorý používa osobitné úpravy uplatňovania dane (napr. obchodník, ktorý predáva
tovar podľa § 66 zákona), uvádza len hodnotu, ktorá tvorí základ dane.

20. Riadok 02 – daň zo zdaniteľných obchodov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúcha-
júca k základu dane uvedenému v riadku 01.

21. Riadok 03 – súčet základov dane za zdaniteľné obchody v tuzemsku v príslušnom zdaňova-
com období, t. j. celková hodnota (bez dane) za dodané tovary podľa § 8 zákona a za dodané služ-
by podľa § 9 zákona, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane. Neuvádza sa základ dane pri dovo-
ze tovaru.

Ak vznikne daňová povinnosť prijatím platby podľa § 19 ods. 4 zákona pred dodaním tovaru ale-
bo služby, uvedie sa základ dane zodpovedajúci prijatej platbe bez dane.

Platiteľ dane, ktorý používa osobitné úpravy uplatňovania dane (cestovná kancelária, cestovná
agentúra, obchodník, ktorý predáva tovar podľa § 66 zákona), uvádza len hodnotu, ktorá tvorí zá-
klad dane.

22. Riadok 04 – daň zo zdaniteľných obchodov vo výške platnej základnej sadzby dane prislú-
chajúca k základu dane uvedenému v riadku 03.
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23. Riadok 05 – súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11
a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane.

24. Riadok 06 – daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej zníženej sadzby dane prislúchajú-
ca k základu dane uvedenému v riadku 05.

25. Riadok 07 – súčet základov dane za nadobudnuté tovary z iných členských štátov podľa § 11
a § 11a zákona, pri ktorých vzniká povinnosť uplatniť daň a ktoré podliehajú základnej sadzbe dane.

26. Riadok 08 – daň z nadobudnutých tovarov vo výške platnej základnej sadzby dane prislúcha-
júca k základu dane uvedenému v riadku 07.

27. Riadok 09 – základ dane za všetky tovary a služby, pri ktorých daň platí príjemca plnenia
podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona. Konkrétne ide o:

– služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 a tovary dodané s inštaláciou alebo montážou zdani-
teľnej osobe zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu a miesto dodania
je v tuzemsku (vyplní platiteľ dane a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ak sú príjem-
com plnenia),

– dodanie plynu cez rozvodný systém zemného plynu alebo dodanie elektriny zahraničnou osobou
(vyplní platiteľ dane a osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona),

– dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej a dodanie
služby spočívajúcej v sprostredkovaní dodania takéhoto zlata v mene a na účet inej osoby (vyplní
platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

– dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona platiteľom dane, ktorý využil mož-
nosť zdanenia podľa § 67 ods. 4 zákona, a dodanie služby spočívajúcej v sprostredkovaní doda-
nia takéhoto zlata v mene a na účet inej osoby (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

– dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku, ak ide o kovový odpad a šrot z výroby
alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné z dôvodu
ich zlomenia, rozrezania, opotrebovania a z podobných dôvodov (vyplní platiteľ dane, ktorý je
príjemcom plnenia),

– prevod emisných kvót skleníkových plynov v tuzemsku (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom
plnenia),

– dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38
ods. 1 zákona (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia),

– dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou sú-
dom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjem-
com plnenia),

– dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone prá-
va z tejto záruky (vyplní platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia – pri zabezpečovacom prevode
práva je príjemcom plnenia platiteľ dane, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ
dane, ktorý nadobudol predmet záruky).

28. Riadok 10 – daň z tovarov a služieb, ktorú platí príjemca plnenia, prislúchajúca k základu
dane uvedenému v riadku 09.
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29. Riadok 11 – základ dane za služby, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 3 zákona.
Ide o služby dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu s miestom do-
dania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona.

30. Riadok 12 – daň zo služieb, ktorú platí príjemca, prislúchajúca k základu dane uvedenému
v riadku 11.

31. Riadok 13 – základ dane vyplní druhý odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru v tuzemsku, ak ide
o trojstranný obchod podľa § 45 zákona. Pri určení základu dane sa vychádza z ceny tovaru uve-
denej vo faktúre vyhotovenej prvým odberateľom.

32. Riadok 14 – daň z tovarov prislúchajúca k základu dane uvedenému v riadku 13.

33. Riadok 15 – základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28
až § 43, § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Uvádza sa aj základ dane za dodanie investičného zlata
podľa § 67 ods. 3 zákona. Uvádza sa aj prirážka cestovnej kancelárie oslobodená od dane podľa
§ 65 ods. 7 zákona.

Dodanie tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona sa vykáže v tom zdaňova-
com období, keď vznikla daňová povinnosť (§ 19 ods. 8 a § 80 ods. 6 zákona).

Tento riadok nie je súčtom riadkov 16 a 17.

34. Riadok 16 – základ dane za dodané tovary oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1 a 4 záko-
na. Ide o oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 1 zá-
kona) a o premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 4
zákona).

Dodanie tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 ods. 1 až 4 zákona sa vykáže v tom zdaňova-
com období, keď vznikla daňová povinnosť (§ 19 ods. 8 a § 80 ods. 6 zákona).

Pri trojstrannom obchode prvý odberateľ neuvádza do riadkov 15 a 16 hodnotu tovaru fakturo-
vanú druhému odberateľovi v inom členskom štáte. Tento údaj uvádza v riadku 36.

35. Riadok 17 – základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 46,
§ 47 a § 48 ods. 8 zákona. Ide o oslobodenie od dane prepravných služieb, o oslobodenie od dane
pri vývoze tovaru a služieb a o oslobodenie od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar,
ak sú zahrnuté do základu dane podľa § 24 zákona.

Poznámka: V riadkoch 15 až 17 sa uvádza oprava základu dane pri plneniach oslobodených od
dane, ktoré neovplyvňujú výšku dane v tuzemsku.

36. Riadok 18 – suma dane viažuca sa na zostatkovú cenu majetku zistenú podľa zákona o dani
z príjmov a na cenu zásob zistenú podľa zákona o účtovníctve pri zrušení registrácie platiteľa dane
podľa § 81 ods. 6 a 7 zákona.

37. Riadok 19 – súčet riadkov 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 a 18.

38. Riadky 20 a 21 – výška odpočítateľnej dane podľa § 49 až § 54a zákona v členení pod-
ľa sadzieb dane v príslušnom zdaňovacom období. Výška odpočítateľnej dane sa určí z podrobných
záznamov vedených podľa § 70 zákona v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane,
bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane, ako to vyplýva z § 49
a § 50 zákona. Platiteľ dane, ktorý odpočítava daň podľa § 49 ods. 4 zákona (pomerné odpočítanie
dane), uvádza len výšku odpočítateľnej dane určenej podľa § 50 zákona.
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Podľa § 49 ods. 9 zákona, platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 5 zákona, ktorý spĺňa pod-
mienky na vrátenie dane podľa § 55a zákona, nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a slu-
žieb prostredníctvom daňového priznania okrem odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré použije
na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona.
(bod 2 poučenia).

Kladný údaj v týchto riadkoch predstavuje hodnotu odpočítateľnej dane, o ktorú sa znižuje daň
celkom v riadku 19. Záporný údaj v týchto riadkoch predstavuje hodnotu odpočítateľnej dane, o ktorú
sa zvyšuje daň celkom v riadku 19.

Poznámka: Platiteľ dane vykoná odpočítanie dane podľa § 51 ods. 2 zákona najskôr v zdaňovacom
období, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období
kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie
daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má
k dispozícii faktúru od platiteľa dane v tuzemsku, faktúru od dodávateľa tovaru z iného členského štátu
alebo doklad o premiestnení tovaru, alebo dovozný doklad potvrdený colným orgánom pri dovoze
tovaru z tretích štátov. Ak platiteľ dane nemá k dispozícii uvedené doklady do uplynutia lehoty na
podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo
na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom uvedené
doklady dostane.

Pri službách a tovaroch, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 7
a 9 až 12 zákona, vykoná platiteľ dane odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom
právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho
roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Pre platiteľa dane, ktorého účtovným obdobím je hospodársky rok, sa na účely § 51 ods. 2 záko-
na kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza rozdiel medzi predbežne odpočítanou daňou
v jednotlivých zdaňovacích obdobiach kalendárneho roka a výškou odpočítateľnej dane
vypočítanou po skončení kalendárneho roka. Platiteľ dane po skončení kalendárneho roka príp.
po skončení hospodárskeho roka určí podľa § 50 ods. 4 zákona rozdiel medzi predbežne odpočíta-
nou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa údajov po skončení
kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka. Tento rozdiel vysporiada na ťarchu alebo v prospech
štátneho rozpočtu v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho alebo hospo-
dárskeho roka.

V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza výšku odpočítateľnej dane podľa § 52 záko-
na zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze alebo pri nadobudnutí nového dopravného
prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu (motorové vozidlo, loď, lietadlo), ktorá nesmie prekro-
čiť daň, ktorá by sa uplatnila z predaja nového dopravného prostriedku v tuzemsku každou osobou,
ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu.
Právo na odpočítanie dane vzniká akejkoľvek osobe (platiteľovi dane, občanovi a pod.) v čase doda-
nia nového dopravného prostriedku a môže sa uplatniť len za mesiac, v ktorom bol nový dopravný
prostriedok dodaný.

V riadkoch 20 a 21 sa neuvádza suma dane, o ktorú sa podľa § 53 zákona opravuje odpočítaná
daň. (bod 41 poučenia)

V riadkoch 20 a 21 platiteľ dane ďalej uvádza sumu dane, o ktorú sa upravuje odpočítaná daň
pri investičnom majetku pri zmene účelu jeho použitia podľa § 54 zákona a prílohy č. 1 zákona,
a o ktorú sa upravuje odpočítaná daň pri zmene rozsahu použitia investičného majetku (budo-
vy, stavebné pozemky, byty, nebytové priestory, ako aj ich nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,
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ktoré si vyžadujú stavebné povolenie) na účely podnikania, ako aj na iný účel ako na podnikanie pod-
ľa § 54a zákona a prílohy č. 1 zákona. Platiteľ dane uvádza údaj len v daňovom priznaní za po-
sledné zdaňovacie obdobie kalendárneho alebo hospodárskeho roka, v ktorom sa zmenil účel
použitia investičného majetku alebo rozsah použitia investičného majetku na účely podnikania ako aj
na iný účel ako na podnikanie. Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku sa zahrnie do riad-
kov 20 a 21 podľa charakteru opravy, t. j. so znamienkom mínus alebo so znamienkom plus.

Poznámka: Údaj v riadku 20 nie je súčtom riadkov 22 a 24 a údaj v riadku 21 nie je súčtom riadkov
23 a 25.

39. Riadky 22 a 23 – výška odpočítateľnej dane uvedená podľa sadzieb dane uplatnená iným
platiteľom dane z tovarov a služieb dodaných v tuzemsku.

40. Riadky 24 a 25 – výška odpočítateľnej dane uvedená podľa sadzieb dane zaplatená správ-
covi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

41. Riadok 26 – rozdiel pôvodného a opraveného základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona
pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Základ
dane sa označí znamienkom mínus, ak sa znížil základ dane, a znamienkom plus, ak sa zvýšil základ
dane. Tento riadok sa vyplní aj v prípade, ak nadobúdateľ pri nadobudnutí tovaru z iného členského
štátu použil identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku a tovar bol prepravený do iného členské-
ho štátu, a tento nadobúdateľ zdanil nadobudnutie tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončila pre-
prava alebo odoslanie tovaru (§ 17 ods. 3 zákona).

Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti.

42. Riadok 27 – daň zodpovedajúca riadku 26, ktorá vyplýva z opravy základu dane podľa
§ 25 ods. 1 až 3 zákona. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa zníži-
la suma dane, a znamienkom plus, ak sa zvýšila suma dane.

Poznámka: V riadkoch 26 a 27 sa uvádza oprava základu dane a dane, ktorá ovplyvňuje výšku dane
v tuzemsku.

43. Riadok 28 – suma dane, o ktorú sa opravuje odpočítaná daň podľa § 53 zákona nadväzne
na opravu základu dane podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona, odpočítaná daň pri dovoze tovaru, odpočí-
taná daň pri krádeži tovaru, pri ktorom platiteľ dane odpočítal daň, a odpočítaná daň v prípade opra-
vy sadzby dane. Údaj o dani v daňovom priznaní sa označí znamienkom mínus, ak sa zvyšuje odpočí-
taná daň, a znamienkom plus, ak sa znižuje odpočítaná daň.

Ak platiteľ dane opravuje základ dane a daň podľa bodov 41 a 42 pri nadobudnutí tovaru v tu-
zemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nado-
búdateľ tovaru alebo príjemca služby, opraví aj odpočítanú daň. Opravu odpočítanej dane vykoná
v zdaňovacom období, v ktorom obdržal doklad o oprave základu dane.

44. Riadok 29 – výška dane viažuca sa k majetku nadobudnutému pred dňom registrácie platiteľa
dane znížená o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Odpočítanie dane nie je možné z ma-
jetku, ktorý sa nepoužije na dodávky tovarov a služieb aj po registrácii platiteľa dane. Odpočítanie
dane je možné len v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až § 51 zákona.

45. Riadok 30 – súčet súm dane, ktorú platiteľ dane vrátil cestujúcim, ktorí majú trvalý alebo pre-
chodný pobyt mimo územia Európskej únie, po preukázaní vývozu tovaru podľa § 60 zákona. Cestu-
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júcim je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a vy-
váža tovar neobchodného charakteru v osobnej batožine.

46. Riadok 31 – kladný výsledok (vlastná daňová povinnosť) vypočítaný nasledovným spôso-
bom: riadok 19 mínus riadok 20, mínus riadok 21, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus ria-
dok 28, mínus riadok 29, mínus riadok 30.

47. Riadok 32 – záporný výsledok (nadmerný odpočet) vypočítaný nasledovným spôsobom:
riadok 19 mínus riadok 20, mínus riadok 21, plus alebo mínus riadok 27, plus alebo mínus riadok 28,
mínus riadok 29, mínus riadok 30.

Ak platiteľ dane spĺňa podmienky na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. 2 zákona,
postupuje podľa bodu 8 poučenia.

48. Riadok 33 – suma nadmerného odpočtu vykázaného za predchádzajúce zdaňovacie obdo-
bie, ktorá sa odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v riadku 31. Údaj nesmie byť vyšší
ako je údaj v riadku 31.

49. Riadok 34 – rozdiel riadku 31 a 33. Údaj môže byť len hodnota 0 alebo kladné číslo.

50. Riadok 35 – základ dane za všetky tovary nadobudnuté z iného členského štátu prvým odbe-
rateľom v členskom štáte druhého odberateľa pri trojstrannom obchode.

51. Riadok 36 – základ dane za všetky tovary dodané prvým odberateľom druhému odberateľo-
vi v členskom štáte druhého odberateľa pri trojstrannom obchode.

Poznámka: Riadky 35 a 36 vypĺňa platiteľ dane registrovaný v tuzemsku, ak je prvým odberateľom pri
trojstrannom obchode. Údaje o nadobudnutí tovaru prvým odberateľom a o dodaní tovaru druhé-
mu odberateľovi sa uvádzajú za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar dodaný druhému odberate-
ľovi. V uvedených riadkoch prvý odberateľ pri trojstrannom obchode nevykazuje prípadnú opravu zá-
kladu dane.

K dodatočnému daňovému priznaniu

52. Riadok 37 – rozdiel oproti poslednej známej vlastnej daňovej povinnosti alebo poslednému
známemu nadmernému odpočtu za príslušné zdaňovacie obdobie na základe daňových priznaní ale-
bo zistení správcu dane v rámci daňovej kontroly.

53. Riadok 38 – suma dane, ktorá sa rovná sume uvedenej v riadku 37, ak sa má vysporiadať roz-
diel v prospech alebo na ťarchu štátneho rozpočtu. V prípade, ak sa na základe podaného dodatoč-
ného daňového priznania nemá vysporiadať rozdiel uvedený v riadku 37 v prospech alebo na ťarchu
štátneho rozpočtu, riadok sa nevyplňuje (napríklad pri úprave nadmerného odpočtu v čase, keď ešte
nebol odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období).

Pri podávaní dodatočného daňového priznania sa postupuje podľa § 16 daňového poriadku.
V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú všetky údaje v správnej výške. Údaje v dodatočnom daňo-
vom priznaní nahrádzajú údaje posledného daňového priznania.

Poznámka: Dodatočné daňové priznanie sa podáva aj v prípade, ak daňové priznanie neobsahuje
správne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov (napr. oslobodených od
dane) za príslušné zdaňovacie obdobie.
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Osobitné pokyny

54. Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň (§ 69 ods. 5 záko-
na), je povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3 zákona (bod 4 poučenia) a túto daň za-
platiť. Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka.

55. Ak osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, nadobudne nový dopravný prostriedok
z iného členského štátu, je povinná podať podľa § 78 ods. 4 zákona daňové priznanie (bod 5 pou-
čenia). Daňové priznanie vyplní táto osoba len v rozsahu, ktorý sa jej týka. Napríklad:

– na prvej strane tlačiva daňového priznania neuvádza identifikačné číslo pre daň (nemá ho pride-
lené), identifikuje sa podľa bodu 10 poučenia, v kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac,
v ktorom jej vznikla daňová povinnosť,

– na druhej strane tlačiva daňového priznania vyplní riadok 07, riadok 08, riadok 19 a riadok 31.

Zároveň je táto osoba povinná k daňovému priznaniu priložiť podľa § 78 ods. 5 zákona úradne
overenú kópiu dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku, prípadne poskytnúť ďalšie informácie
na správne určenie dane požadované daňovým úradom.

56. Osoba, ktorá nie je platiteľom dane (napr. občan, nezisková organizácia, rozpočtová ale-
bo príspevková organizácia, zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane) a príležitostne dodá
nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, môže uplatniť odpočítanie dane podaním
daňového priznania podľa bodu 6 poučenia. Výšku a moment odpočítania dane určí táto osoba pod-
ľa § 52 zákona.

Táto osoba môže odpočítať daň zahrnutú do kúpnej ceny alebo zaplatenú pri dovoze alebo pri
nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu, a to do výšky, ktorá
neprekročí daň, ktorú by bola povinná uhradiť, ak by pri dodaní nového dopravného prostriedku z tu-
zemska do iného členského štátu bola povinná platiť daň. Daňové priznanie vyplní táto osoba len
v rozsahu, ktorý sa jej týka. Napríklad:

– na prvej strane tlačiva daňového priznania neuvádza identifikačné číslo pre daň (nemá ho pride-
lené), identifikuje sa podľa bodu 10 poučenia, v kolónke „Zdaňovacie obdobie“ uvedie mesiac,
v ktorom bol nový dopravný prostriedok dodaný, v kolónke „Názov alebo obchodné meno práv-
nickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby“, uvedie okrem svojich identifikačných úda-
jov podľa predtlače, aj číslo účtu, na ktorý sa má poukázať odpočítaná daň, ktorú správca
dane vráti,

– na druhej strane tlačiva daňového priznania vyplní riadok 21 a riadok 32.
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

45

Prešovský samosprávny kraj

Číslo spisu: 5710/2011/ODDRC V Prešove 24. 8. 2012
Referent: Ing. Abu Zaid, 051/7081222

Cenový výmer č. 2/2012
Prešovský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Technické služby mesta Levoča
Hradby 2
054 01 Levoča
IČO: 35528052

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. štandardný hrob (90 x 220 x 160 cm) 89 €

2. prehĺbený hrob (90 x 220 x 220 cm) 121 €

3. detský hrob (45 x 150 x 130 cm) 25 €

Klasifikácia produkcie:

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia 10 €/deň

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

MUDr. Peter Chudík, v. r.
predseda
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Košický samosprávny kraj

Číslo spisu: 3574/2012-RU13/27614 V Košiciach 17. 9. 2012
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/7268205

Cenový výmer č. 10/2012
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

Obec Seňa
Abovská 200
044 58 Seňa
IČO: 00324698

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým
vrátane následného zasypania, prvotné úpravy
a odvoz prebytočnej zeminy

1. Vykopanie hrobky pre 1 úložné miesto 50 €

2. Vykopanie hrobky pre 2 úložné miesta 65 €

3. Vykopanie hrobky pre 3 úložné miesta 80 €

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení
do zákonnej lehoty pochovania

Použitie chladiaceho zariadenia za každý začatý deň 7 €

Uvedené maximálne ceny sú konečné. Obec nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Cenový výmer nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Finančný spravodajca · Vydavateľ: Ministerstvo financií Slovenskej repub-
liky · Redakcia: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, web: www.finance.gov.sk
· Administrácia, distribúcia a objednávky: Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53
343, e-mail: sluzby@epi.sk, web: www.epi.sk · Reklamácie vybavuje administrácia
na telefónnom čísle 041/70 53 222 · Predajňa Finančného spravodajcu: Tomá-
šikova 20, 821 02 Bratislava, telefón: 02/43 42 68 15 · Ďalší predaj zabezpe-
čujú: SÚVAHA, spol. s r. o., Záhradnická 95, 820 05 Bratislava · ŠEVT, a. s.,
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava · DAMI, Egrešova 2, 812 07 Bratislava · Ing. PIŠTEK
- FREDDIE, Borská 1, 841 04 Bratislava · Jana Sádecká – Živnostník, Námestie Slo-
venskej republiky 24, 014 01 Bytča · Kníhkupectvo Amicus, Jesenského 2, 929 01
Dunajská Streda · Kníhkupectvo MB, Štefánikova 870, 020 01 Púchov · Ekonomic-
ká kancelária - Vladimír Chlebec, Štefánikova 51, 949 01 Nitra · ŠEVT-Kniha, Da-
niel Smatana, Kmeťkova 26, 949 01 Nitra · Kníhkupectvo DUMA, Dolná 35, 974
01 Banská Bystrica · MODUL s. r. o. Dom knihy, Braneckého 7, 913 01 Trenčín
· MODUL s. r. o. Dom knihy, Mierové námestie 31, 913 01 Trenčín · Tomusová Zlati-
ca - „A JE TO!”, Križovatka, 969 01 Banská Štiavnica · Kníhkupectvo - Mária Frgol-
cová, ČSA 7, 977 01 Brezno · Kníhkupectvo MARSAB, Hlavná 29, 040 01 Košice
· Kníhkupectvo MARSAB, Hlavná 41 080 01 Prešov · Journal - Sýkora Jozef, Ružo-
vá 50, 040 11 Košice · LUMA - PRESS, 26. novembra, 066 01 Humenné.

Informácia odberateľom:

Finančného spravodajcu obdrží odberateľ do 10 dní odo dňa pripísania platby na
účet distribútora. Finančný spravodajca vychádza podľa potreby. Cena Finančného
spravodajcu sa vyberá formou preddavkov vo výške určenej distribútorom. V cene nie
je zahrnuté poštovné. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla
ročníka na základe skutočného počtu a rozsahu všetkých čísiel Finančného spravodaj-
cu. Pri kontakte s administráciou vždy uvádzajte číslo zákazníka. Distribútor sa zavä-
zuje odpovedať na reklamácie do 10 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie
týkajúce sa nedodania niektorého čísla Finančného spravodajcu treba uplatniť do
30 dní od dátumu doručenia nasledujúceho čísla Finančného spravodajcu.
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