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Spravodajca 01/2021 
 

 
V tomto Spravodajcovi Vás chceme oboznámiť so zmenami, ktoré priniesla novela Zákona 
o dani z motorových vozidiel a tiež upozorniť na povinnosti, ktoré je potrebné splniť do konca 
januára 2021. Tiež chceme informovať o zmenách týkajúcich sa vymeriavacích základov 
sociálneho a zdravotného poistenia od 1.1.2021.  

 
 
1. Daň z motorových vozidiel 
 
Zníženie sadzby dane 
Novela Zákona o dani z motorových vozidiel schválená v novembri 2020 (ďalej novela Zákona) 
priniesla zníženie sadzby dane pre nákladné motorové vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 12 ton, 
pre autobusy a pre prívesy a návesy s hmotnosťou nad 8 ton (novozavedená príloha č. 1a pre 
určenie sadzby dane pre ťahače a návesy).  
 
Zmena lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 
Cez prechodné ustanovenia novely Zákona sa mení aj lehota na podanie daňového priznania 
k dani z motorových vozidiel, ktorá sa posúva do 31.3.2021. Nová lehota platí pre daňovníkov so 
zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. januára 2020 a končí najneskôr 28. februára 2021. 
V podstate sa tým posunula lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 z 31.1.2021 na 
31.3.2021. 
 
Zmena platenia preddavkov v roku 2021 
Prechodné ustanovenia novely Zákona zmenili aj platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel 
v roku 2021 a to nasledovne: 

- Preddavky splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania sa neplatia.  
- Štvrťročné preddavky sa po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania platia do konca 

druhého, tretieho a štvrtého kalendárneho štvrťroka v sume jednej tretiny z predpokladanej 
dane 2021. 

- Mesačné preddavky sa po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania platia do konca 
štvrtého až dvanásteho kalendárneho mesiaca v sume jednej devätiny z predpokladanej 
dane 2021. 

 
Ostatné informácie k podaniu daňového priznania za rok 2020 
Formulár daňového priznania za rok 2020 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom zmenený 
a zatiaľ nie je zverejnený na portáli finančnej správy.  
Podľa predbežnej informácie finančnej správy sa tiež nepredpokladá, že finančná správa pripraví 
pre daňovníkov predvyplnené daňové priznania a zašle do ich elektronickej schránky, ako sme si 
už v predchádzajúcich rokoch zvykli. 

 
Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti 
Daňovníci,  ktorým pri nejakom motorovom vozidle zanikla k 31.12.2019 daňová povinnosť, sú do 
31.1.2021 povinní podať finančnej správe oznámenie o zániku daňovej povinnosti. Jedná sa o ten 
prípad, keď daňovník v zdaňovacom období 2020 o danom motorovom vozidle neúčtoval vo 
svojom účtovníctve a teda ani neuplatňoval žiadne výdavky spojené s použitím daného motorového 
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vozidla ako daňový výdavok. Daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť na tlačive, ktoré je 
zverejnené na portáli finančnej správy. Táto skutočnosť sa už neuvádza v daňovom priznaní. 
 
 
2. Daň z nehnuteľností 

 
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch je potrebné do 31. januára 2021 podať daňové priznanie 
k dani z nehnuteľností, ak sa subjekt v priebehu roka 2020 stal vlastníkom, správcom, nájomcom 
alebo užívateľom nehnuteľnosti a táto skutočnosť trvá aj  k 1. 1. 2021.   
Tí daňovníci, u ktorých nedošlo v priebehu roka 2020 k žiadnym zmenám, nepodávajú žiadne 
daňové priznanie a daň z nehnuteľností im vyrubí správca dane doručením platobného výmeru.  

 
 

3. Zmeny vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie od 1.1.2021 
 

Sociálne poistenie 

Hodnota maximálneho vymeriavacieho základu pre sociálne poistenie sa zvýšila zo sumy 
7.091 EUR na sumu 7.644 EUR, toto sa netýka úrazového poistenia, ktoré nemá stanovený 
maximálny vymeriavací základ. 

 
Zdravotné poistenie 
Zdravotné odvody sa od 1.1.2017 platia z celého príjmu zo závislej činnosti. Maximálny ročný 
vymeriavací základ v sume 65.520 EUR platí pre zdravotné poistenie pri príjmoch z dividend, ak sú 
vyplatené v roku 2021 z hospodárskych výsledkov rokov 2011 až 2016.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál uvedený v tomto Spravodajcovi má len informatívny charakter a nenahrádza právne a daňové poradenstvo. 
Ak by došlo pri použití týchto všeobecných informácií k nesprávnej interpretácii, nemôžeme znášať zodpovednosť za 
prípadné chyby a nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by mohli vzniknúť ich použitím. Pri riešení konkrétnych 
záležitostí Vám odporúčame obrátiť sa na pracovníkov našej kancelárie.  
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