Aktuálně k dani silniční
Jak jsme již informovali, zálohy na daň silniční jsou pro letošní rok zrušeny. Zrušení záloh vyhlášené ve
FZ 6/2022 se týká všech poplatníků, všech vozidel a není ničím podmíněno – viz také např. informace
finanční správy k letošním zálohám na daň silniční. Nenechte se zmást tím, že v daňovém kalendáři
finanční správy je záloha na daň silniční k datu 19.4.2022 vyznačena.
Na změny a novinky nestíhá v plném rozsahu reagovat ani finanční správa. Neaktuálnost uvedeného
daňového kalendáře je maličkostí ve srovnání s tím, že někteří pracovníci finančních úřadů zatím
nezaregistrovali novelu daňového řádu od 1.1.2021 a začali zasílat výzvy k podání přiznání k daním
z příjmů za loňský rok. Pokud jste daňové přiznání dosud nepodali, tak doopravdy platí pro všechny
právnické i všechny fyzické osoby, že mohou podat daňové přiznání k DPPO či DPFO elektronicky až
do 2.5.2022 popř. osoby s povinným auditem až do 1.7.2022. Pokud by Vám na finančním úřadě
nevěřili, tak je můžete odkázat např. na metodiku finanční správy ke lhůtám pro podání daňového
přiznání, která v čl. III např. uvádí: Vzhledem k tomu, že správci daně nebude dopředu známo, jakou
formou daňový subjekt podá daňové přiznání, nelze do doby podání ani určit lhůtu, ve které tak má být
učiněno (s výjimkou povinně auditovaných subjektů, kterým svědčí prodloužená šestiměsíční lhůta).
Proto správce daně přistoupí k vydání výzvy k podání daňového přiznání (dle § 145 odst. 1 daňového
řádu) zpravidla až po uplynutí prodloužené šestiměsíční lhůty, pokud nemá specifické důvody pro
odchylný postup.
Výzva správce daně by tedy byla oprávněná pouze v případě, pokud by k ní vedly specifické důvody –
např. by měl indicie o tom, že subjekt bude daňové přiznání podávat písemně. To je však jen těžko
představitelné, zejména u obchodních korporacích podávajících daňové přiznání povinně elektronicky.
Součástí daňového přiznání právnických osob je také účetní závěrka, kterou lze letos poprvé zveřejnit
prostřednictvím daňového přiznání – viz např. poměrně rozsáhlý výklad. finanční správy. Přitom se
poprvé označuje, zda účetní závěrka připojená k daňovému přiznání případně nebyla schválena.
Z důvodu značného množství dotazů ke schvalování účetní závěrky a souvisejícímu rozdělování zisku
jsme se rozhodli již 20.4.2022 uskutečnit on line přednášku „Schválení účetnictví a rozdělení zisku
SRO“, ze které bude následně k dispozici i VIDEOzáznam. Přednáška se bude věnovat např. významu
schválení účetní závěrky ve vztahu k následným opravám v účetnictví a aktuálním možnostem
rozdělení zisku za rok 2020 či 2021
PŘEDNÁŠKA ON LINE 20.4.2022 „SCHVÁLENÍ ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU SRO“

Návrh zákona, který schválila vláda 6.4.2022 a který má již pro rok 2022 přinést zásadní změny v dani
silniční – viz tisková zpráva MF, byl již zveřejněn a pokud bude schválen, tak přinese následující změny:
• předmětem daně silniční budou pouze nákladní automobily kategorie N2 a N3 a jejich přívěsy
kategorie O3 a O4
• osobní automobily včetně autobusů nebudou vůbec předmětem daně
• nákladní automobily s maximální hmotností nad 3,5 tuny a přívěsy nákladních vozidel nad 3,5 tuny
v předmětu daně zůstanou, nicméně pro některá bude stanovena nulová výše daně – např. se
nebude platit daň silniční z nákladního vozidla s 2 nápravami s maximální hmotností do 12 tun
nebo z přívěsu do 12 tun
• reálně tedy (v případě schválení vládního návrhu) budou daň silniční za rok 2022 platit jen
provozovatelé těžkých nákladních automobilů a přívěsů s největší povolenou hmotností od 12 tun
a tahačů
• reálně se nebude platit daň např. za dodávky či střední nákladní automobily do 12 tun a jejich
přívěsy
• u těžkých nákladních automobilů dojde k poměrně významnému snížení daňové povinnosti, u
tahačů a přívěsů má dojít ke změně koncepce zdanění
• nová úprava daně silniční je poměrně rozsáhlá a je přehledně vysvětlena v samostatné příloze,
která je přístupná účastníkům našich přednášek (online či ze záznamu) a platícím uživatelům
našeho informačního servisu.
DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
Při úhradě min 500 Kč vč. DPH nebo objednávce některého z aktuálních video záznamů přednášek
získáte přístup např. k příloze vysvětlující novou úpravu daně silniční. Navíc Vám budou zasílány
rozšířené verze informací do podzimu 2022.
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