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NOVELA ZÁKONA O DANI SILNIČNÍ
Vážení přátelé,

v dnešním čísle Informačního občasníku upozorníme na změny v zákoně č. 16/1993 Sb., o dani
silniční, ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné se bude při výpočtu slevy na dani nově vycházet ze
stáří vozu a snížení se bude týkat i osobních automobilů.
Dne 4. července 2008 nabyla účinnosti novela zákona
č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
díky níž bude při výpočtu slevy na dani nově záležet na stáří
vozu, a ne na emisní třídě Euro, jak tomu bylo doposud.
Smyslem novely je preferovat formou zvýhodnění ta z vozidel
šetrnější k životnímu prostředí, která odpovídají přísnějším
technickým normám, a vyšší daní zatížit podnikatele provozující
technicky zastaralá vozidla.

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu
nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun,
která
1. mají elektrický pohon,
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.

Ustanovení novely zákona o dani silniční se použijí poprvé za
zdaňovací období roku 2009, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 6
a 7, která se použijí poprvé již za zdaňovací období roku 2008.
Z toho vyplývá, že při vyčíslení výše čtvrtletních záloh splatných
k 15.7.2008, k 15.10.2008 a k 15.12.2008 se bude vycházet již
z novelizovaných ustanovení §6 odst. 6 a 7.

Dle § 6 odst. 8 se u vozidel registrovaných poprvé v České
republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 příslušná
sazba daně zvyšuje o 25 %.

Ustanovení platná již pro rok 2008:
Sazba daně se podle § 6 odst. 6 u osobních i nákladních
automobilů snižuje o 48 % po dobu následujících 36
kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o 40 %
po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních
měsíců. Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje
kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož
vozidla po 108 kalendářních měsících. 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 nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny platí od
1.1.2009 následující ustanovení:
Dle § 6 odst. 9 se bez ohledu na datum první registrace
příslušná sazba daně 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 a jsouli používána
a) subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem
podnikání,
b) jako výcviková vozidla,
c) fyzickými osobami.

Dle §6 odst. 7 u vozidel dovezených ze zahraničí prokáže
poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6
potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla,
vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí,
popřípadě registračním orgánem na území České republiky,
který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace
zaznamenána.

Dle § 6 odst. 10 se příslušná sazba daně snižuje o 48 % u
nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a
nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více
tun, za podmínek uvedených v odstavci 9. Poplatník daně,
je-li provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6
odst. 10, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70
% roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince
zdaňovacího období.

Od 1.1.2009 pak vstupují v platnost tato ustanovení:
Dle novelizovaného znění § 3 osvobození daně jsou nově od
silniční daně osvobozena:

Dle § 15 odst. 3 nepodávají daňové přiznání poplatníci daně,
kteří provozují vozidlo se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9,
nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.
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