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Informace k silniční dani v r. 2022 a prominutí příslušenství DPH 
u vybrané činnosti 

 

V současné době bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 rozhodnutí MF ČR č.j. 
MF-8118/2022/3901-2 o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádných 
událostí. 

Podle uvedeného rozhodnutí se poplatníkům silniční daně promíjejí zálohy na daň silniční 
na zdaňovací období roku 2022 podle § 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 
17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. 

Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně. 

K této problematice prominutí záloh na silniční daně MFČR a GFŘ dále uvedlo, že aktuálně 
je také připravována novela zákona o dani silniční, která by měla vést k významné redukci 
osob, které budou povinny tuto daň hradit, a zároveň k významnému snížení této daně pro její 
poplatníky. Změna zákona o silniční dani by přitom měla být aplikována zpětně i pro 
zdaňovací období roku 2022. Uvedená změna zákona o silniční dani je nyní připravována 
k projednání v legislativním procesu. 

Na základě uvedených rozhodnutí lze klientům doporučit nehradit zálohy na silniční daň, 
které by byly splatné k 15.4., nebo 15.7.2022, a s případnou úhradou silniční daně posečkat až 
do novely zákona o silniční dani. Na základě výše uvedeného rozhodnutí MF ČR nebude 
neplacení prominutých záloh na silniční dani postihováno úroky z prodlení. 

Stejným rozhodnutím MFČR bylo plátcům DPH, u nichž převažující část příjmů za dotčené 
zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy a kteří tuto skutečnost způsobem 
podle § 71 daňového řádu oznámí příslušnému správci daně při podání řádného, popř. 
dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za dotčené zdaňovací období, je 
prominut úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, vzniklý na dani z přidané 
hodnoty za zdaňovací období únor 2022, březen 2022, duben 2022, květen 2022, červen 2022, 
červenec 2022 nebo srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 
2022, za podmínky, že k úhradě daně, k níž se předmětný úrok váže, dojde nejpozději 
dne 31. 10. 2022. 

Pokud tedy plátci DPH oznámí uvedené skutečnosti správci daně ve stanovených lhůtách, 
potom mohou dlužné DPH za uvedená období uhradit nejpozději do 31.10.2022, aniž by 
správce daně z dlužných částek uplatňoval úroky z prodlení. 
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