Silniční daň na poslední chvíli – ke kompenzačnímu bonusu
Leden je poměrně náročný na plnění daňových povinností – po včerejším termínu DPH se přiblížilo
datum 31.1.2022, které je termínem pro daň silniční či daň z nemovitých věcí. Také je nutné podle §
38da zákona o daních z příjmů do konce ledna podat za rok 2021 oznámení o příjmech plynoucích do
zahraničí, ze kterých nebyla sražena srážková daň – týká se např. výplaty podílů na zisku zahraničním
mateřským společnostem, pokud byl tento příjem osvobozen od daně a v jednom kalendářním měsíci
jedné osobě příjmy přesáhly hranici 300 tis. Kč.
Tzv. pracovní karanténa nemusí být nutně důvodem pro uplatnění e-neschopenky a zaměstnanec
v karanténě může v mnohých případech pracovat na home – office. Na druhou stranu se může sejít eneschopenka vystavená hygienou a lékařem – viz informace ČSSZ k souběžně vystaveným
neschopenkám.
Finanční správa zahájila výplatu kompenzačního bonusu 2022, na druhou stranu mnohým
podnikatelům požadujícím tuto kompenzaci tzv. háže klacky pod nohy – viz samostatná kapitola.
V daňovém přiznání k DPH za poslední období roku 2021 se naposledy uplatnilo osvobození u dodání
elektřiny a plynu, pokud datum povinnosti přiznat daň nastalo v období od 1.11. do 31.12.2021. Pokud
datum povinnosti přiznat daň nastalo od 1.1.2022, tak se již u dodání elektřiny a plynu opět uplatňuje
21% sazba daně. V současné době je na ceny elektřiny a plynu reagováno novelou zákona o státní
sociální podpoře, kterou 24.1. podepsal prezident a nyní čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů - k této
novele měnící pravidla příspěvku na bydlení viz tisková zpráva MPSV. V daňovém přiznání za 12/2021
mohl např. měsíční plátce, který se stal plátcem v roce 2020, oznámit pro rok 2022 změnu zdaňovacího
období na čtvrtletní období (měl-li obrat do 10 mil. Kč) – pokud tak neučinil, může tak učinit
samostatným oznámením do konce ledna.
K přiznání k dani silniční a jeho elektronickému podání
Daň silniční se přiznává za rok 2021 podle stejných pravidel jako platila pro rok 2020 (viz např. odpovědi
FS na dotazy k dani silniční). Např. osobní automobily nebyly za rok 2021 předmětem daně, pokud celý
kalendářní měsíc prokazatelně „nevyjely na silnici“ – na rozdíl od vozidel nad 3,5 tuny, u kterých jejich
faktické užití na pozemních komunikacích není podstatné.
Nedodržení termínu pro podání daňového přiznání či doplacení daně se často obejde bez sankcí - viz
podcast O daních z 24.1.2022. Poměrně často se v praxi postupuje tak, že se na daňový portál „nahraje“
přiznání za starší období a toto přiznání se aktualizuje na aktuální období - zde může být určitým
úskalím, že přiznání za rok 2021 se podává na novém formuláři, který má jinou strukturu. Pokud
používáte novější verzi daňového portálu, tak se při nahrávání .xml souboru s přiznáním objeví nabídka
„NAČÍST DO STEJNÉHO TYPU FORMULÁŘE / NAČÍST DO FORMULÁŘE PRO AKTUÁLNÍ OBDOBÍ“. Pokud
používáte starší verzi daňového portálu, tak je v pravém horním rohu tlačítko „Načíst“ či „Předvyplnit
do nového“. Na starém i novém daňovém portálu tedy lze formulář za rok za rok 2020 či starší období
transformovat na formulář za rok 2021 s tím, že v něm budou předvyplněna údaje o vozidlech uvedená
ve starém přiznání. Stačí tedy např. upravit údaje o vyřazených vozidlech a o vozidlech nově
pořízených, zadat údaje o platbě záloh a přiznání za rok 2021 je připraveno.
Ve většině případů bude daňové přiznání podáváno elektronicky a zde novější verze daňového portálu
nabízí možnost potvrdit podání „Ověření identity s využitím NIA“. Co to znamená? Z novější verze
daňového portálu můžete přiznání potvrdit bez datové schránky i bez elektronického podpisu. Stačí,
když máte třeba e-občanku, uživatelský účet národní identitní autority (tzv. NIA ID – často je tento
přístup zřizován na Czech pointu ke komunikaci zaměstnavatele se správou sociálního zabezpečení –

více ZDE) nebo bankovní identitu. Bankovní identitu již dříve nabízela Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB,
KB a Moneta; nyní ji nabízí i Raiffeisenbank a brzo by měla přibýt i FIO banka. Zřízení bankovní identity
je jednoduché a lze ji zprovoznit on line.
Bankovní či jinou elektronickou identitu občana lze využít nejen pro komunikaci s finančním úřadem,
ale např. i se správou sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnou. Umožňuje Vám také udržet si
snadno přehled o Vašich nemovitostech evidovaných v katastru nemovitostí a také pohodlnější
nahlížení do údajů z katastru nemovitostí – viz následující kapitola.
Některé novinky v elektronizaci státní správy mohou zjednodušit život – v oblasti daní nejde jen o
elektronické podání, ale i o využití daňové informační schránky. Kdo využívá daňovou informační
schránku zřízenou před 28.2.2021, tak už se do ní od konce letošního února nepodívá. Může však
využívat současnou daňovou informační schránku DIS+, která nabízí nové možnosti. Ze staré daňové
informační schránky si můžete např. stáhnout pdf opis přiznání k dani silniční podaného za rok 2020,
z té současné DIS+ si můžete takové přiznání stáhnout i v xml podobě a použít výše uvedeným
způsobem k tvorbě přiznání za rok 2021.
Nevíte jak aktivovat současnou daňovou informační schránku DIS+, chcete poznat její možnosti, nevíte
o rozdílu v podání přes DIS+ a mimo DIS+, tak přijďte 18.2.2022 na webinář Daňové přiznání
elektronicky. Pokud se Vám 18.2. nehodí, můžete si zakoupit záznam webináře.

WEBINÁŘ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY
Katastr nemovitostí a e-identita
Dálkový přístup do katastru nemovitostí umožňuje např. zjistit údaje o vlastníkovi konkrétní
nemovitosti. Bez přihlášení je však např. nutné při každém novém zadání ověřovat údaje pomocí
CAPTCHA, což je otravující. Tohoto se můžete zbavit např. přihlášením e-identitou (např. tedy bankovní
identitou, kterou můžete použít i pro elektronické podání daňového přiznání). Navíc můžete snadno
zjistit údaje o svých nemovitostech.
Více v rozšířené verzi této informace. Pro přístup k rozšířené verzi informace a k archivu dalších
materiálů a záznamů stačí přispět za poskytované informace částkou min 500 Kč vč. DPH nebo si
objednat některý z aktuálních webinářů. Navíc Vám budou zasílány rozšířené verze informací do konce
prvého pololetí 2022.

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
Ke kompenzačnímu bonusu 2022
MF ČR potvrdilo, že mnohé finanční úřady nadměrně zatěžují podnikatele s prověřováním žádostí o
kompenzační bonus – viz tisková zpráva z 24.1.2022. Více v rozšířené verzi této informace.

Dovolujeme si upozornit na nejnovější záznamy webinářů z ledna 2022:
ZÁZNAM WEBINÁŘE ZDANĚNÍ MEZD 2022
ZÁZNAM WEBINÁŘE DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISOVÁNÍ 2021 / 2022
ZÁZNAM WEBINÁŘE ZMĚNY V DANÍCH 2021 / 2022

KOMPLETNÍ NABÍDKA WEBINÁŘŮ
Pěkné dny přejí
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