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Daň z motorových vozidiel

Dňa 26. novembra NR SR schválila 

vládny návrh Zákona o dani 

z motorových vozidiel (“Zákon”), ktorý 

nahrádza jedenástu časť Zákona

o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa 

nebudú sadzby pre daň z motorových 

vozidiel („MV“) upravovať na úrovni 

vyšších územných celkov v závislosti 

od všeobecne záväzných nariadení, 

ale budú jednotné pre celé územie SR. 

V súvislosti so sadzbou dane nastáva 

aj ďalšia významná zmena. Sadzba 

dane bude najskôr znížená pre nové 

vozidlá a neskôr bude rásť v závislosti 

od veku vozidla. Dodatočné zníženie 

sadzby dane bude možné pre vozidlá 

na elektrický pohon alebo 

kombinovanú prepravu. 

Zmeny nastávajú aj v definovaní 

daňovníka pre daň z MV z pohľadu 

organizačných zložiek, alebo prenájmu 

vozidiel. 

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, 

pri určovaní základu dane Zákon myslí 

aj na vozidlá, ktorých jediným 

pohonom je elektrina a upravuje 

výpočet ich základu dane z výkonu 

motora v kW. Rovnako myslí aj 

na jednostopové vozidlá a štvorkolky 

(kategória L), ktoré do 31.12.2014 

neboli predmetom dane. 

Výrazne sa mení aj vznik daňovej 

povinnosti, ktorá podľa Zákona vzniká 

prvým dňom mesiaca, kedy sa vozidlo 

použije na podnikanie alebo inú 

samostatne zárobkovú činnosť 

a zaniká posledným dňom mesiaca, 

v ktorom došlo k vyradeniu alebo 

dočasnému vyradeniu vozidla 

z evidencie, k ukončeniu alebo 

prerušeniu podnikania, zániku 

daňovníka bez likvidácie alebo

k zmene držiteľa vozidla a pod. 

V oblasti preddavkov na daň z MV 

nenastávajú významné zmeny. Jednou 

zo zmien je, že predpokladaná daň sa 

vypočítava ako súčet ročnej sadzby 

dane upravenej o zvýšenia a zníženia 

podľa Zákona za každé vozidlo, ktoré 

je predmetom dane k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia. Ak 

predpokladaná daň daňovníka 

u jedného správcu dane presiahne 

700 EUR a nepresiahne 8 300 EUR, je 

povinný platiť štvrťročné preddavky 

na daň vo výške jednej štvrtiny 

predpokladanej dane. Ak 

predpokladaná daň presiahne

8 300 EUR, daňovník je povinný platiť 

mesačné preddavky vo výške jednej 

dvanástiny predpokladanej dane.

Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy

Vítame Vás v našom decembrovom vydaní Daňových a právnych aktualít, v ktorom Vám prinášame 

informácie v nasledujúcich oblastiach:

• Daň z motorových vozidiel,

• Dočasné zmeny v procese registrácie,

• Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja,

• Výzva na konkrétne kroky proti agresívnemu daňovému plánovaniu. 

Prajeme Vám príjemné čítanie.
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Správcom dane bude daňový úrad 

miestne príslušný podľa miesta 

evidencie vozidla k 31. decembru 

predchádzajúceho roka, resp. daňový 

úrad miestne príslušný podľa sídla 

zamestnávateľa.
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Dočasné zmeny v procese 

registrácie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej 

republiky vydalo začiatkom decembra 

tlačovú správu, podľa ktorej budú 

daňové úrady v období 

od 12. decembra do 5. januára 2015 

fungovať v zmenenom režime 

z dôvodu implementácie viacerých 

nových informačných systémov. 

Zmenený režim sa dotkne 

registračných činností.

Finančné riaditeľstvo informovalo, že 

v spomínanom období budú daňové 

úrady využívať na činnosti spojené 

s registráciou zákonnú lehotu (ktorá je 

spravidla 30 dní). V bežnom režime 

vybavujú daňové úrady žiadosti 

o registrácie zvyčajne obratom.

Zmenený režim sa dotkne najmä 

činností ako:

• registrácia/zrušenie registrácie pre 

daň z príjmov fyzickej osoby a daň 

z príjmov právnickej osoby,

• registrácia/zrušenie registrácie 

platiteľa dane z príjmov zo závislej 

činnosti,

• registrácia/zmena 

registrácie/zrušenie registrácie pre 

daň z pridanej hodnoty,

• aktualizácia údajov daňového 

subjektu (napr. zmena názvu, sídla 

alebo osoby oprávnenej konať za 

daňový subjekt),

• pridelenie osobného účtu daňovníka 

pre platenie daní,

• vykonanie autorizácie na 

elektronickú komunikáciu s 

finančnou správou

• pridelenie/zrušenie daňového kódu 

pokladne.

Podľa tlačovej správy by daňové úrady 

mali začať opäť fungovať v pôvodnom 

režime počas prvého týždňa nového 

roka.
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Novela zákona o spotrebnej dani z 

minerálneho oleja

Národná rada SR schválila novelu 

zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej 

dani z minerálneho oleja. Novela bola 

publikovaná v Zbierke zákonov 

pod číslom 323/2014.

Nižšie uvádzame prehľad hlavných 

zmien:

Novela zavádza mechanizmus 

dočasného pozastavenia prístupu 

do elektronického systému prepráv 

minerálneho oleja daňovému subjektu, 

ktorým je užívateľský podnik, 

prevádzkovateľ daňového skladu, 

oprávnený príjemca alebo registrovaný 

odosielateľ. K uvedenému opatreniu 

možno pristúpiť, ak má správca dane 

dôvodné podozrenie, že nesplatná daň 

alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu 

presahujúcom zloženú zábezpeku 

na daň, v čase jej splatnosti 

a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo 

že v tomto čase bude vymáhanie dane 

spojené so značnými ťažkosťami.

Novela stanovuje, že prevádzkovateľ 

daňového skladu alebo oprávnený 

príjemca alebo registrovaný 

odosielateľ bude môcť v rámci svojich 

oprávnení vyrábať, spracúvať, 

skladovať, prijímať alebo odosielať 

v pozastavení dane iba tie minerálne 

oleje, ktoré bude mať uvedené 

v príslušnom povolení.

Akúkoľvek zmenu (rozšírenie alebo 

zúženie sortimentu minerálnych olejov) 

budú registrované osoby povinné 

oznamovať colnému úradu najneskôr 

5 pracovných dní pred dňom, 

od ktorého by chceli požadovanú 

zmenu realizovať.

Novela spresňuje a doplňuje 

ustanovenia, ktoré upravujú 

obchodovanie s pohonnými látkami 

(motorová nafta, motorový benzín

a LPG) v daňovom voľnom obehu.

Novela je účinná od 1. decembra 2014. 

Účinnosť niektorých opatrení (napr. 

ustanovenia upravujúce pozastavenie 

prístupu do elektronického systému 

prepráv) je však odložená 

do 1. januára 2015. Niektoré 

ustanovenia (najmä týkajúce sa 

problematiky obchodovania 

s pohonnými látkami v daňovom 

voľnom obehu) nadobúdajú účinnosť 

až 1. februára 2015.
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Výzva na konkrétne kroky proti 

agresívnemu daňovému plánovaniu 

V nadväznosti na posledný summit 

G20, ktorý sa konal v Austrálii, zaslali 

ministri financií Francúzska, Nemecka 

a Talianska európskemu komisárovi 

pre ekonomiku a dane Pierrovi 

Moscovicovi list, v ktorom požadujú 

vydanie spoločných záväzných 

nariadení  ku korporátnemu 

zdaňovaniu v záujme obmedziť daňovú 

konkurenciu a agresívne daňové 

plánovanie.  Naliehajú, aby bola 

komplexná smernica zabraňujúca 

erózii základov dane a presunom 

ziskov (anti-BEPS) prijatá jednotlivými 

členskými štátmi už pred začiatkom 

roka 2015. Uvedený list sa zameriaval 

na tri kľúčové oblasti: daňová 

transparentnosť, efektívne zdaňovanie 

a boj proti daňovým rajom.

Ministri vyzdvihli a upozornili 

na aktuálny nedostatok daňovej 

transparentnosti medzi daňovými 

správami, čo predstavuje uľahčenie 

agresívneho daňového plánovania. 

Preto žiadajú prísnejšie podmienky 

a pravidlá týkajúce sa vydávania 

daňových stanovísk k cezhraničným 

transakciám. Ministri vyjadrili 

odporúčanie, aby bol vytvorený 

register skutočných vlastníkov 

netransparentných entít a taktiež 

navrhli, aby boli do smernice proti 

erózii základov dane a presunom 

ziskov zahrnuté požiadavky týkajúce 

sa cezhraničných reštrukturalizácií 

spoločností v rámci Európskej únie            

a iných aktivít.

Ministri okrem iného požadujú, aby boli 

v rámci predmetnej anti-BEPS 

smernice zavedené všeobecné 

princípy efektívneho zdaňovania, čo 

môže znamenať zabránenie využitiu 

výnimiek stanovených v smernici 

o zdaňovaní úrokov a licenčných 

poplatkov a v smernici o materských 

a dcérskych spoločnostiach v prípade, 

ak by toto viedlo k neefektívnemu 

zdaňovaniu. Na základe odporúčania 

Európskej komisie tiež poukázali 

na prijatie všeobecného ustanovenia 

proti zneužitiu práva, ktoré by bolo 

zamerané na zabránenie dvojitého 

nezdanenia cezhraničných operácií 

v prípade hybridných entít. 
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Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej

fyzickej alebo právnickej osoby.  Hoci našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne informácie, 

ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti. Neodporúčame konať na základe týchto

informácii bez príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej situácie.
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Požadujú aj zavedenie záväzného 

rámca a všeobecných pravidiel 

posudzovania národných právnych 

úprav, ako napríklad Patent Box.

Okrem toho ministri navrhujú riešiť 

problém daňových rajov 

prostredníctvom protiopatrení voči 

jurisdikciám, ktorých daňová úprava 

napomáha daňovým rajom tým, že 

podporuje netransparentnosť a 

agresívne daňové plánovanie.

Pierre Moscovici reagoval na tento list 

načrtnutím jeho zámeru, aby Európska 

komisia vydala v roku 2015 všeobecný 

plán týkajúci sa vyhýbania sa daniam. 

Zdôraznil, že všetky legislatívne 

návrhy musia byť v súlade s 

prebiehajúcimi projektmi OECD proti 

vyhýbaniu sa daniam, ale taktiež 

vyzdvihol potrebu promptného 

zváženia a prijatia existujúcich 

návrhov, ktoré by mohli mať významný 

vplyv na elimináciu vyhýbaniu sa 

daniam a tým na zabezpečenie 

poctivej daňovej konkurencie v rámci 

Európskej únie.
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Jednou vetou 

• Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky zverejnilo vo Finančnom 

spravodajcovi č. 11/2014  vzory 

tlačív daňových priznaní k dani 

z príjmov a poučenia na ich 

vypĺňanie 

http://www.finance.gov.sk/Default.a

spx?CatID=9588

• Dňa 29.novembra 2014 bola 

v Zbierke Zákonov SR zverejnená 

novela zákona o dani z príjmov 

(č. 333/2014).

• Dňa 9. decembra 2014 Rada 

Európskej únie (ECOFIN) 

diskutovala o návrhu Smernice EÚ 

o dani z finančných transakcií (FTT) 

pre členské štáty, ktoré sú súčasťou 

systému užšej spolupráce, dospela 

k dohode v súvislosti so začlenením 

všeobecných pravidiel 

zabraňujúcich vyhýbaniu sa daniam 

(GAAR) do Smernice o materských 

a dcérskych spoločnostiach 

a formálne prijala Smernicu 

o výmene informácií, ktorá 

nahrádza súčasnú Smernicu 

o administratívnej spolupráci 

v oblasti priamych daní 

(2011/16/EU).

• Dňa 21. novembra 2014 vydala 

OECD diskusný návrh týkajúci sa 

ďalších prác, ktorými bola poverená 

na základe správy k modelovým 

ustanoveniam a komentára 

k Opatreniu č. 6 (prevencia pred 

zneužitím zmlúv) Akčného plánu 

boja proti erózii základov dane 

a presunom ziskov (BEPS). 

Diskusný návrh je k dispozícii 

na nasledujúcom linku:

http://www.oecd.org/ctp/treaties/dis

cussion-draft-action-6-follow-up-

prevent-treaty-abuse.pdf

• Dňa 19. novembra 2014 sa 

Švajčiarsko stalo 52. jurisdikciou, 

ktorá podpísala Multilaterálnu 

dohodu kompetentných orgánov, 

ktorá je rámcovou zmluvou, ktorá 

umožňuje automatickú výmenu 

informácií v daňových záležitostiach 

medzi účastníckymi krajinami už 

od roku 2017. Znenie dohody je 

dostupné na nasledujúcom linku:

http://www.oecd.org/ctp/exchange-

of-tax-information/multilateral-

competent-authority-agreement.pdf

• Dňa 13. novembra 2014 boli 

v Bratislave podpísané dva 

dokumenty, ktoré zabezpečia ešte 

lepšiu spoluprácu a medzinárodnú 

výmenu informácií v boji proti 

daňovým podvodom, a to konkrétne 

Dohoda o priamej výmene 

informácií v oblasti DPH medzi 

Finančným riaditeľstvom SR 

a Generálnym finančným 

riaditeľstvom Českej republiky             

a Spoločná deklarácia o potrebe 

zintenzívnenia vzájomnej 

spolupráce v colnej a daňovej 

oblasti.

• Finančné riaditeľstvo SR vydalo 

Metodický pokyn k registrácii 

zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších 

predpisov. 

https://www.financnasprava.sk/_im

g/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesio

nalna_zona/Dane/Metodicke_pokyn

y/Nepriame_dane/2014/2014.11.21

_MPpar4ZDPH.pdf
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