Novela daní z příjmů a daně silniční 142/2022 Sb.
Novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o dani silniční a zákona o ochraně ovzduší (tzv. ropný
trojlístek) byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 142/2022 Sb.
Změny v daních z příjmů se uplatní poprvé při zúčtování mezd za červenec 2022 - např. Škoda Superb
iV, tedy plug in hybrid, se vstupní cenou 1,2 mil. Kč poskytnutá zaměstnanci i pro soukromé účely se
ještě pro účely výpočtu zálohy na daň za 06/2022 ocení částkou 12 tis. Kč, za 07/2022 již částkou 6 tis.
Kč. V komentáři „Dane_nizkoemisni_vozidla“ dostupném v rámci rozšířeného informačního servisu
www.behounek.eu je vysvětlen postup např. při výměně „normálního“ auta za auto nízkoemisní.
K problematice tzv. elektromobility Finanční správa na svém webu 17.12.2021 informovala o materiálu
Daňové otázky elektromobility - novela ZDP od 1.7.2022 je jedním z kroků dle tohoto materiálu.
Elektromobilům a hybridním automobilům byl věnován podcast O daních 30.5.2022 – dostupné např.
na Spotify či Apple podcast.
Nabíjecí stanice elektromobilů a plug-in hybridů (jedná-li se o samostatný hmotný majetek) uvedené
do užívání od 1.7.2022 jsou povinně zařazeny do odpisové skupiny 2; nabíjecí stanice uvedené do
užívání před 1.7.2022 je možné také zařadit resp. přeřadit do odpisové skupiny 2, avšak v tomto
případě bude použití odpisové skupiny 2 dobrovolné.
Změny v dani silniční jsou naprosto zásadní a zákon o dani silniční je po provedené novelizaci
v podstatě novým zákonem. Daň silniční se již zpětně za celý letošní rok uplatňuje podle zákona o dani
silniční ve znění účinném od 1.7.2022 – toto znění je dostupné např. na portálu legislativních předpisů
zakonyprolidi.cz. Jedna změna je účinná až od 1.1.2025, což nemá přílišný praktický význam – jde o
povinnou elektronickou formu daňového přiznání, která je stejně pro drtivou většinu poplatníků daně
silniční povinná z jiného důvodu (např. z důvodu ze zákona zpřístupněné datové schránky).
NOVÉ ÚPRAVĚ DANĚ SILNIČNÍ BYL 13.6. VĚNOVÁN PODCAST O DANÍCH
DAŇ SILNIČNÍ NA SPOTIFY
DAŇ SILNIČNÍ NA APPLE PODCAST
Finanční správa k novým pravidlům daně silniční zveřejnila komentář, který je dostupný ZDE.
Novou úpravou daně silniční pro rok 2022 Vás přehledně provede videozáznam přednášky Silniční daň
2022, který je dostupný okamžitě po zpracování úhrady 380 Kč + dph (v případě online bankovního
převodu nebo úhradě kartou je dostupný obratem).
INFORMACE O PŘEDNÁŠCE „SILNIČNÍ DAŇ 2022“
Změnám v daních z příjmů od 1.7.2022 a nové úpravě daně silniční jsou věnovány samostatné
komentáře dostupné v rámci informačního servisu behounek.eu.
DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
Při úhradě min 500 Kč vč. DPH nebo objednávce některého z aktuálních videozáznamů přednášek
získáte přístup např. k výše uvedeným komentářům a dále např. k rozšířené verzi informace
s komentářem zákona 128/2022 Sb. nebo příkladům k účtování kurzových rozdílů k zálohám v cizích
měnách. Navíc Vám budou zasílány rozšířené verze informací do konce září 2022.
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