
Aktuální změny v dani silniční a daních z příjmů 

základní verze informace 

28.5.2022 nabyl účinnosti zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – tento zákon řeší uplatnění daní 

z příjmů za zdaňovací období roku 2022 (v případě hospodářského roku za zdaňovací období skončená 

v období od 1. března 2022 do 28. února 2023). Zákon 128/2022 Sb. se týká např. uplatnění darů 

v základu daní z příjmů, a to nejen darů souvisejících s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině – viz příklady 

zpracované MF k této problematice, které jsou přílohou této informace a dále samostatná kapitola 

věnovaná zákonu 128/2022 Sb. v rozšířené verzi této informace. 

K vyhlášení ve Sbírce zákonů byl odeslán zákon novelizující současně zákon o daních z příjmů a 

současně zákon o dani silniční – tento zákon bude vyhlášen v nejbližších dnech. Změny v daních 

z příjmů se uplatní poprvé při zúčtování mezd za 07/2022 (poskytnutí nízkoemisního vozidla 

zaměstnanci i pro soukromé účely se nově oceňuje 0,5 % vstupní ceny) a při odpisování nabíjecích 

stanic elektromobilů a plug-in hybridů uvedených do užívání od 1.7.2022 (v tomto případě budou 

povinně zařazeny do odpisové skupiny 2; nabíjecí stanice uvedené do užívání před 1.7.2022 bude 

možné také zařadit resp. přeřadit do odpisové skupiny 2, avšak v tomto případě bude použití odpisové 

skupiny 2 dobrovolné). 

DAŇOVÝM SOUVISLOSTEM ELEKTROMOBILŮ A PLUG IN HYBRIDŮ BYL 30.5. VĚNOVÁN 

PODCAST O DANÍCH    

Změny v dani silniční jsou naprosto zásadní. Pro spoustu poplatníků daň silniční skončila jejím 

přiznáním a zaplacením za loňský rok 2021, pro ostatní se tato daň počínaje letošním rokem 2022 zcela 

zásadním změnila. 

Novou úpravou daně silniční pro rok 2022 Vás přehledně provede přednáška Silniční daň 2022, kterou 

pořádáme on line již 10.6.2022; nabízíme také VIDEO záznam této přednášky.  

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 video přednášek získáte přístup 

např. k výše uvedeným komentářům a dále např. k rozšířené verzi této informace s komentářem 

zákona 128/2022 b. nebo příkladům k účtování kurzových rozdílů k zálohám v cizích měnách. Navíc 

Vám budou zasílány rozšířené verze informací do konce září 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-128
https://cdn-smartemailing.cz/6262/media/2022/ukrajina-priklady-mf.pdf
https://www.behounek.eu/podcast/
https://www.behounek.eu/podcast/
https://www.behounek.eu/silnicni-dan-2022/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/katalog/


 

 PŘEDNÁŠKA „SILNIČNÍ DAŇ 2022“ – ON LINE 10.6. NEBO VIDEOZÁZNAM    

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY „SCHVÁLENÍ ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU SRO“    

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY     

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZDANĚNÍ MEZD 2022    

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISOVÁNÍ 2021 / 2022    

 

VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2021 / 2022    

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA AKTUÁLNÍCH VIDEOZÁZNAMŮ  

Pěkné dny přejí        Ingrid a Pavel Běhounkovi 

         6.6.2022 

Sledujte náš WEB       FACEBOOK O DANÍCH 

https://www.behounek.eu/silnicni-dan-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-schvaleni-ucetnictvi-rozdeleni-zisku-sro/
https://www.behounek.eu/webinar-dane-elektronicky/
https://www.behounek.eu/webinar-zdaneni-mezd-2022/
https://www.behounek.eu/webinar-odpisy/
https://www.behounek.eu/webinar-zmeny-v-danich-2021-2022/
https://www.behounek.eu/katalog
http://www.behounek.eu/
https://www.facebook.com/webodanich

