Metodická informace 046/08/08
Zpracováno dle zákona č. 246/2008 Sb. a dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Novela zákona o silniční dani
Dne 4. 7. 2008 byla ve Sbírce zákonů publikována pod číslem 246/2008 novela zákona o dani silniční, která
mění ustanovení zákona o silniční dani již pro rok 2008 a dále obsahuje změny účinné od 1.1.2009.

I. Změny v zákoně o silniční dani platné již pro rok 2008
Novela silniční daně významně mění tzv. slevy na silniční dani, a to takto:
 zcela nově zavádí snížení sazby silniční daně pro osobní automobily
 zavádí nový způsob uplatnění slevy na dani pro nákladní automobily
Sazba silniční daně se snižuje v závislosti na datu první registrace motorového vozidla (osobního i nákladního)
následovně:
 snížení sazby daně o 48 % po dobu prvních 36 měsíců od data první registrace vozidla
 snížení sazby daně o 40 % po dobu následujících 36 měsíců
 snížení sazby daně o 25 % po dobu následujících dalších 36 měsíců.
Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a
končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.
Datum první registrace v tuzemsku nebo v zahraničí je v osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz)
uvedeno v kolonce B. na titulní straně. Za datum první registrace nelze považovat rok výroby vozidla. Údaj o
první registraci starších vozidel zakoupených a registrovaných v ČR lze také získat na základě potvrzení
vystaveného tuzemským registračním orgánem, u kterého je vozidlo registrováno.
U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně potvrzením nebo jiným
dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě
registračním orgánem na území ČR, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace
zaznamenána.
Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné
snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.
Pro uplatnění snížené sazby daně již není podstatné plnění emisních limitů, jak tomu bylo do 31. 12. 2007.

II. Změny v zákoně o silniční dani účinné od 1.1. 2009
Předmět daně:
Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou od 1.1.2009 předmětem daně vozidla s největší
povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Pozn.: Do 31.12.2008 jsou předmětem silniční daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 12 tun určená k přepravě
nákladů a registrovaná v České republice.

Osvobození od silniční daně:
S účinností od 1.1.2009 budou nově osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů
s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která
1. mají elektrický pohon,
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2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný
jako CNG, nebo
4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85
označovaného jako E85.
Změny u sazeb daně:



U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně
podle § 6 odstavců 1 a 2 zákona o silniční dani zvyšuje o 25 %.
Pozn.: Do 31.12.2008 je u těchto vozidel zvýšena sazba daně o 15%.



Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně (podle §6 odst. 2 zák. o silniční dani) snižuje o
100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší
povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k
podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem
daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána:
a) subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,
b) jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nebo
c) fyzickými osobami.



Sazba daně (podle §6 odst. 2 zák. o dani silniční) se snižuje o 48 % u nákladních vozidel včetně tahačů,
nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, pokud tato
vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž
plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li
používána:
a) subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,
b) jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nebo
c) fyzickými osobami.
U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a snížení sazby podle
data první registrace.

III. Shrnutí
-

Snížení sazeb silniční daně lze uplatnit nově u i osobních automobilů a toto ustanovení lze využít již pro
platbu zálohy za 2. čtvrtletí 2008. Toto snížení sazeb platí i pro následující zdaňovací období.
Od 1.1.2009 jsou předmětem silniční daně veškerá vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny
určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Od 1.1.2009 se sazba daně u nákladních automobilů nevyužívaných k podnikání u vozidel s hmotností:
a) nad 3,5 tuny a méně než 12 tun snižuje o 100%,
b) nad 12 tun se snižuje o 48%.

Nejbližší daňové povinnosti
25.8. Přiznání a platba DPH za 07/2008
01.9. Daň z nemovitostí – 1. splátka pro zemědělce

15.9. Daň z příjmů – odvod čtvrtletní zálohy
25.9. Přiznání a platba DPH za 08/2008

V Šenově u Nového Jičína, dne 20.08.2008
Zpracovali: Ing. Mičulková Marta, Mičulka Radim
Ing. Marta Mičulková, v.r.
Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace nekopírujete a veřejně nešíříte.
Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás, rádi Vám potřebný počet dodáme. ©
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