POKYNY
k vyplnění přiznání k dani silniční
(zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, úplné znění č. 58/2003 Sb.)
Všeobecně
Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která
- je zapsaná v technickém průkazu vozidla vydaném v České republice jako držitel (vlastník, provozovatel) vozidla,
- užívá vozidlo registrované v zahraničí na území České republiky nebo vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako držitel
(vlastník, provozovatel) osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel (vlastník, provozovatel) je
odhlášen z registru obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Poplatníkem daně silniční je rovněž
- zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla,
pokud daňová povinnost nevznikla již držiteli (vlastníkovi, provozovateli) vozidla,
- osoba, která užívá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v § 2
odst. 1 zákona o dani silniční
- stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Je-li u téhož vozidla poplatníků více, daň platí společně a nerozdílně.
Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí
zdaňovacího období (např. za rok 2003 do 31. 1. 2004), a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový
poradce, nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení (daňové přiznání podává poplatník v konkurzním řízení ročně od zdaňovacího
období roku 2003). Zemře-li daňový subjekt nebo dojde k jeho zániku v průběhu zdaňovacího období, postupuje se podle § 40 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň si sám
vypočítat, uvést též případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň zaplatit místně příslušnému správci daně
ve lhůtě pro podání přiznání. V průběhu zdaňovacího období je poplatník povinen platit zálohy na daň silniční podle § 10 zákona
č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o dani silniční").
K označení úhrady daně nebo příslušenství daně slouží variabilní symbol a konstantní symbol:
a) Prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník sděluje správci daně svou totožnost. Má-li poplatník přiděleno daňové
identiﬁkační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol (ať už na bankovním příkazu k úhradě nebo na poštovní
poukázce) kmenovou část DIČ (tj. čísla za pomlčkou).
Není-li poplatník - fyzická osoba registrován nebo mu dosud nebylo přiděleno DIČ, uvede do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo,
a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou. Právnická osoba uvede IČ organizace.
b) Hradí-li poplatník svou daňovou povinnost prostřednictvím poštovní poukázky vyzvednuté u místně příslušného správce daně,
je konstantní symbol spolu s číslem účtu ﬁnančního úřadu předtištěn. Použije-li poplatník k úhradě bezhotovostního bankovního
příkazu, uvede konstantní symbol 1148.
Dodatečné daňové přiznání se podává tehdy, když poplatník zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána
v daňovém přiznání nebo než jak byla místně příslušným správcem daně vyměřena. Poplatník je povinen toto dodatečné daňové
přiznání podat správci daně do konce měsíce následujícího po tomto zjištění (§ 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů).
Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může poplatník podat opravné daňové přiznání (§ 41 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
V přiznání k dani silniční uvádí poplatník vozidla, která jsou předmětem daně, tj. vozidla, kterým je přidělena státní poznávací značka
(registrační značka) v České republice nebo jsou registrovaná v zahraničí, a která jsou používána nebo určena k podnikání nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy
jsou předmětem daně z příjmů podle zvláštních předpisů (zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů) nebo obdobných daní v zahraničí.
Nakladní automobily včetně tahačů, nákladní návěsy a nákladní přívěsy (vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění vyhl. č. 100/2003 Sb.)
s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun, jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena
k podnikání.
Za podnikání a jinou samostatnou výdělečnou činnost se pro účely zákona o dani silniční považují
- u fyzických osob činnosti, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmů podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- u právnických osob všechny činnosti, z nichž plynoucí příjmy podléhají dani z příjmu podle zákona o daních z příjmů.
Vozidla určená k podnikání jsou vozidla zařazená na účtu dlouhodobý hmotný majetek (dříve HIM) osobami účtujícími v soustavě
podvojného účetnictví nebo zaevidovaná v knize dlouhodobého hmotného majetku osobami, které vedou jednoduché účetnictví
(Pokyn D-112 uveřejněný ve FZ č. 2/1995).
V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně (kromě vozidel zpravidla s méně než čtyřmi koly, zapsaná
v technickém průkazu jako vozidla kategorie L a jejich přípojných vozidel a vozidel diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud
je zaručena vzájemnost), a to i ta, u kterých byla daň prominuta rozhodnutím Ministerstva ﬁnancí za celé zdaňovací období.
Poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost u vozidel registrovaných v zahraničí vstupem na území České republiky, nepodává za
tato vozidla přiznání k dani silniční.

Záhlaví
01 Finančnímu úřadu - vyplníte sídlo místně příslušného správce daně. Místní příslušnost se řídí u právnické osoby místem jejího
sídla v České republice a u fyzické osoby bydlištěm v České republice, jinak místem, kde se převážně zdržuje, tj. v němž pobývá
nejvíce dnů v roce. Bydlištěm fyzické osoby se rozumí místo trvalého pobytu. Nelze-li takto určit místní příslušnost, postupuje se
podle ustanovení § 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
02 DIČ - vyplníte své daňové identiﬁkační číslo, bylo-li Vám přiděleno.
03 Rodné číslo (identiﬁkační číslo organizace) - pokud Vám nebylo přiděleno DIČ, vyplníte své rodné číslo (fyzické osoby) nebo
IČ organizace (právnické osoby).
04 Daňové přiznání - uvedete, zda se jedná o daňové přiznání řádné, opravné nebo dodatečné (§ 40 a § 41 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
05 Počet příloh - vyplníte počet listů příloh.
06 Kód rozlišení typu přiznání - vyplníte s použitím těchto symbolů: A - daňové přiznání s výjimkou případů uvedených pod
písm. B až I; B - daňové přiznání za část zdaňovacího období do dne vstupu do likvidace, za lomítkem uveďte datum vstupu do
likvidace; C - daňové přiznání subjektu v likvidaci, za lomítkem uveďte datum vstupu do likvidace; D - daňové přiznání za uplynulou
část zdaňovacího období předcházející dni zániku subjektu při zrušení bez provedení likvidace, za lomítkem uveďte datum zániku
bez provedení likvidace; E - daňové přiznání při prohlášení konkurzu, za lomítkem uveďte datum prohlášení konkurzu; J - daňové
přiznání subjektu v průběhu konkurzu; F - daňové přiznání při zrušení konkurzu, za lomítkem uveďte datum zrušení konkurzu;
G - daňové přiznání při ukončení činnosti v rámci privatizace v případě stanoveném zvláštním zákonem, za lomítkem uveďte datum
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zrušení; H - daňové přiznání při skončení likvidace, za lomítkem uveďte datum vstupu do likvidace; I - daňové přiznání v případě
úmrtí daňového subjektu, za lomítkem uveďte datum úmrtí.
K Přiznání k dani silniční za kalendářní rok ......... doplníte kalendářní rok (popř. jeho část), za který podáváte daňové přiznání.

I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi
07 Příjmení - vyplníte nyní používané příjmení.
08 Rodné příjmení - vyplníte příjmení uvedené ve Vašem rodném (křestním) listě.
09 Titul - příslušný akademický titul.
10 Jméno - vyplníte jméno ve stejném tvaru, ve kterém je uvedeno ve Vašem rodném (křestním) listě.
11 Obchodní jméno právnické osoby - vyplníte Vaše obchodní jméno tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku, živnostenském
listu, koncesní listině apod. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku, uveďte název, pod kterým byly zřízeny
a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám.
12 Dodatek obchodního jména - vyplní organizační složka - odštěpný závod a dědic po podnikateli.
13 Trvalé bydliště fyzické osoby / sídlo právnické osoby
- v případě, že obec má označeny ulice, vyplníte název ulice a číslo orientační,
- v případě, že obec nemá označeny ulice, vyplníte část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.
Stát - vyplní pouze fyzické osoby s trvalým bydlištěm v zahraničí a právnické osoby se sídlem v zahraničí.
14 Bankovní účty
Číslo účtu/kód peněžního ústavu - vyplníte v uvedeném členění. V případě, že budete uvádět účet sporožira uveďte speciﬁcký
symbol (číslo sporožirového účtu). Údaje vyplňujete v souvislém sledu.

II. ODDÍL
Jeden řádek použijte vždy pro jedno vozidlo (v případě většího počtu vozidel než 3 se další vozidla uvedou v tiskopisu “Příloha
k přiznání k dani silniční za kalendářní rok ......”). Řádky označené “FÚ” vyplňuje ﬁnanční úřad.
15 SPZ (registrační značka) vozidla - vyplníte státní poznávací značku (registrační značku) bez použití pomlček. Pokud rozsah
sloupce nestačí k zapsání SPZ (registrační značky) přidělené v zahraničí, uvedete na zvláštní příloze její celé znění. Přílohu
označíte DIČ (viz záhlaví řádek 02). U osobních automobilů zaměstnanců a jejich přípojných vozidel, u kterých jako zaměstnavatel
zvolíte denní sazbu, přičemž současně neuplatňujete nárok na osvobození od daně, není nutné vyplňovat státní poznávací značku
(registrační značku) pro každé jednotlivé vozidlo. Na poslední řádek vyplňovaný v oddíle II. uvedete písmeno „Z“ a v závorce počet
vozidel - zvlášť osobní automobily a zvlášť jejich přípojná vozidla. Příklad zápisu Z (75).
16 Kód druhu vozidla - vyplníte kód druhu vozidla podle údajů uvedených v technickém průkazu takto: 1= osobní, 2 = tahač,
3 = návěs, 4 = autobus, 5 = nákladní, 6 = přívěs, 7 = vozidlo na elektrický pohon, 8 = vozidla určená pro práce výrobní povahy v rostlinné
výrobě, 9 = výše neuvedená.
17 Základ daně ccm: § 5a - vyplníte pouze u osobních vozidel, a to zdvihový objem motoru v ccm podle technického průkazu
k vozidlu.
Základ daně není nutno vyplňovat u osobních automobilů a jejich přípojných vozidel, u nichž zaměstnavatel zvolí denní sazbu
daně (25 Kč).
18 Základ daně - nápravy: § 5b, c - vyplníte počet náprav pouze, nejde-li o osobní automobily, a to podle údajů v technickém
průkazu.
19 Základ daně - tuny: vyplníte, nejde-li o osobní automobily,
- u návěsů součet povolených zatížení náprav (největších povolených hmotností na nápravy) v tunách,
- u ostatních vozidel (autobusů, nákladních automobilů, tahačů, přívěsů atd.) - celkovou hmotnost (největší povolenou hmotnost)
vozidla v tunách.
Oba údaje jsou v technických průkazech uvedeny v kg, převedete je na tuny.
20 Roční (denní) sazba dle § 6 odst. 1, 2 (4) v Kč - vyplníte roční sazbu daně podle § 6 odstavce 1 nebo 2 zákona o dani
silniční. V případě, že jako zaměstnavatel zvolíte podle § 6 odstavce 4 zákona o dani silniční sazbu daně 25 Kč za každý den
použití osobního automobilu, nebo jeho přípojného vozidla, vyplníte číslo 25.
UPOZORNĚNÍ: zvolenou sazbu daně použijete pro celé zdaňovací období, kombinování měsíční a denní sazby u téhož vozidla
je nepřípustné!
21 Číslo odstavce snížení resp. zvýšení roční sazby daně § 6 - vyplňte příslušné číslo odstavce § 6, podle kterého uplatňujete snížení
resp. zvýšení sazby daně (5, 6, 7 a 8). U návěsu uveďte číslo odstavce, podle kterého je snížená sazba daně u příslušného tahače
v souladu s § 6 odst. 10. Pokud dojde k souběhu uplatnění odstavců 5, 6, 7 s odstavcem 8, uveďte obě čísla (např.: 5,8 - výsledkem
bude snížení 25 % mínus zvýšení 15 % t.j. snížení o 10 %).
22 Roční sazba po snížení resp. zvýšení dle § 6 v Kč - vyplňte sníženou resp. zvýšenou daňovou sazbu.
23 Počet měsíců (dní) daňové povinnosti – v záhlaví sloupce je naznačeno rozdělení zdaňovacího období na tyto části:
I – I. čtvrtletí II – II. čtvrtletí, III – III. čtvrtletí, IV – říjen, listopad, V – prosinec.
V případě použití roční sazby daně vyplníte počty měsíců, ve kterých u vozidla vznikla, zanikla nebo trvala daňová povinnost
v jednotlivých částech zdaňovacího období. V případě, že u vozidla trvala daňová povinnost celý kalendářní rok, uvedete písmeno R.
Příklad:
U vozidla vznikla daňová povinnost v červenci a trvala do konce kalendářního roku.
Správný zápis: I
II
III IV V
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V případě použití denní sazby daně vyplníte počty dní daňové povinnosti v jednotlivých částech zdaňovacího období.
Příklad: Zaměstnavatel využíval osobní automobil zaměstnance k podnikání v I. čtvrtletí 10 dní, ve III. čtvrtletí 8 dní, v říjnu a listopadu
celkem 9 dní a v měsíci prosinci 6 dní.
Správný zápis: I
II
III IV V

10

0

8

9

6

V případě, že jako zaměstnavatel zvolíte denní sazbu u osobních automobilů a jejich přípojných vozidel u nichž neuplatňujete
současně nárok na osvobození, a proto ve sloupci č. 15 neuvádíte SPZ jednotlivých vozidel, vyplníte ve sloupci č. 23 celkové počty
dní, ve kterých byla předmětná vozidla používána v jednotlivých částech zdaňovacího období.
U vozidla, jehož tabulka SPZ (registrační značky) byla odevzdána na část zdaňovacího období u úřadu, který vede registr vozidel,
podle § 15 odst. 7 zákona č. 168/1999 Sb. a podle § 13 zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uvedete za příslušný
celý kalendářní měsíc nulu (0). Např. za celý kalendářní měsíc květen, pokud v měsících duben a červen je vozidlo používáno pro
podnikání, uvedete ve sloupci 23/II (počet měsíců) "2". Daň silniční byla prominuta podle pokynu D-205 nebo D-241 a uvede se
jen ve sloupcích č. 30 a 31.
24 Daňová povinnost v Kč bez uplatnění osvobození a slevy - pokud u vozidla neuplatňujete snížení resp. zvýšení sazby, vyplňte
částku ve výši součinu 1/12 sazby podle § 6 odstavců 1 nebo 2 a počtu trvání měsíců daňové povinnosti. V případě, že uplatňujete
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snížení resp. zvýšení sazby, uveďte částku po snížení resp. zvýšení sazby daně, tj. součin 1/12 sazby po snížení resp. zvýšení
a počtu měsíců trvání daňové povinnosti. V obou případech bez ohledu na výši osvobození od daně a slevy na dani. V případě
použití denní sazby ve výši 25 Kč součin této sazby a počtu dní za celé zdaňovací období – sloupec 23. Částka vypočítaná ve
sloupci 24 se nezaokrouhluje.
25 Osvobození dle § 3 - vyplníte příslušné písmeno § 3, podle kterého uplatňujete osvobození od daně. V případě, kdy došlo v jednom
zdaňovacím období ke kombinaci několika nároků na osvobození, uvedete písmeno toho nároku, který nastal dříve.
26 Počet měsíců (dní) - vyplňte počet úplných kalendářních měsíců (dní) trvání podmínky (podmínek) pro osvobození. Pokud
u vozidla neuplatňujete nárok na osvobození za celé období trvání daňové povinnosti, uvedete na zvláštní příloze kalendářní
měsíce daňové povinnosti, v nichž u vozidla netrval nárok na osvobození od daně včetně měsíce vzniku, popř. zániku, nároku na
osvobození od daně. Přílohu označte DIČ (viz záhlaví řádek 02).
27 Osvobození dle § 3 v Kč - vyplníte úhrnnou výši osvobození od daně vypočítanou podle délky trvání daňové povinnosti v měsících
a sazby daně (§ 9 a § 6 zákona). Výše nároku na osvobození se vypočte jako součin počtu měsíců uvedených ve sloupci č. 26 a 1/12
roční daňové sazby (snížené/zvýšené) uvedené ve sloupci č. 20 resp. 22, popřípadě jako součin počtu dnů uvedených ve sloupci č. 26
a denní sazby ve výši 25 Kč uvedené ve sloupci č. 20.
28 Sleva na dani dle § 12 - vyplníte částku v Kč podle § 12 zákona o dani silniční. Při uplatnění snížení/zvýšení sazby daně se
sleva na dani vypočte z částky uvedené ve sloupci 24.
29 Daň v Kč - sloupec 29 = 24 - 27 - 28.
30 Prominutá daň podle pokynu D-205 nebo D-241 - uvedete počet celých měsíců, ve kterých byla tabulka SPZ (reg. značka)
vozidla deponována u okresního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností v daném zdaňovacím období a splňovala
tak podmínky uvedené v pokynu pro prominutí daně. Kopii dokladu, kde je zaznamenána doba trvání deponace tabulky SPZ (reg.
značky), přiložte jako přílohu k daňovému přiznání.
31 Prominutá daň podle pokynu D-205 nebo D-241 - částka v Kč - uvedete úhrnnou výši prominuté daně, kterou vypočítáte
tak, že částku ve sl. 20 resp. 22 dělíte 12 a vynásobíte počtem měsíců uvedených ve sl. 30. Tuto výši prominuté daně případně
zaokrouhlíte na celé Kč dolů.
32 Vyplníte v případě podávání DODATEČNÉHO nebo OPRAVNÉHO daňového přiznání:
V - pokud příslušný řádek vkládáte jako nový proti předcházejícímu daňovému přiznání,
O - pokud opravujete řádek uvedený již v předcházejícím daňovém přiznání,
R - pokud rušíte příslušný řádek uvedený v předcházejícím daňovém přiznání. U zrušeného řádku vyplňte pouze sloupec č. 15.
Při větším počtu vozidel než 3 vyplníte stejným způsobem Přílohu k přiznání k dani silniční, ve které vyplníte navíc: příloha
číslo vždy dvojmístným číslem počínaje číslem 01. U názvu tiskopisu Příloha k přiznání k dani silniční za kalendářní rok ......
doplníte rok, kterého se přiznání týká. Číslo řádku doplníte pro každé další vozidlo počínaje číslem 4 v prvním řádku přílohy
číslo 01.
Podáváte-li daňové přiznání za více zdaňovacích období najednou (např. při zrušení konkurzu), vyplníte oddíl II pouze na Přílohách
k přiznání k dani silniční, a to pro každé zdaňovací období zvlášť.

III. ODDÍL
33 Vyúčtování daňové povinnosti - v řádce “Poplatník” vyplníte daňovou povinnost v Kč ve zdaňovacím období za všechna vozidla
(součet údajů u všech vozidel jen ve sl. 29 včetně případných příloh) a celkovou částku, kterou jste zaplatili na zálohách na daň
silniční. V případě, že bylo na zálohách zaplaceno méně než činí celková daňová povinnost, vyplníte ve sl. „Zbývá doplatit“ příslušný
rozdíl. Bylo-li zaplaceno více, vyplníte příslušný rozdíl ve sl. “Přeplaceno”. Řádek 33 nevyplňujte v případě dodatečného daňového
přiznání.
34 Dodatečné daňové přiznání - vyplníte pouze v případě podávání DODATEČNÉHO daňového přiznání v uvedeném členění.
35 - vyplňuje ﬁnanční úřad.
36 Na zálohách zaplaceno poplatníkem
Datum - vyplníte den zaplacení zálohy na daň.
Kč - do příslušné řádky vyplníte výši zaplacené zálohy v Kč.
V případě, že nestačí počet předtištěných řádků, pokračujete na volném listu, který označíte DIČ (viz záhlaví řádek 02) a přiložíte
k daňovému přiznání.

Sazby daně silniční podle § 6 zákona o dani silniční:
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) zákona o dani silniční, tj. u osobních automobilů (s výjimkou osobních
automobilů na elektrický pohon), činí:
při zdvihovém objemu motoru
do 800 cm3
1 200 Kč
1 800 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3
2 400 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3
3
3
3 000 Kč
nad 1 500 cm do 2 000 cm
3 600 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3
nad 3 000 cm3
4 200 Kč
(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) zákona o dani silniční, součtu povolených zatížení náprav (největších
povolených hmotností na nápravu) v tunách a počet náprav u návěsů a podle § 5 písm. c) zákona o dani silniční celkové hmotnosti
(největší povolená hmotnost) v tunách a počtu náprav - u ostatních vozidel (tzn. autobusů, nákladních automobilů, tahačů, přívěsů
atd.), činí:
při počtu náprav
hmotnosti
1 náprava
do 1 tuny
1 800 Kč
nad 1 t do 2 t
2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t
3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t
5 400 Kč
nad 5 t do 6,5 t
6 900 Kč
nad 6,5 t do 8 t
8 400 Kč
nad 8 t
9 600 Kč
2 nápravy
do 1 tuny
1 800 Kč
nad 1 t do 2 t
2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t
3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t
4 800 Kč
nad 5 t do 6,5 t
6 000 Kč
nad 6,5 t do 8 t
7 200 Kč
nad 8 t do 9,5 t
8 400 Kč
nad 9,5 t do 11 t
9 600 Kč
nad 11 t do 12 t
10 800 Kč
nad 12 t do 13 t
12 600 Kč
nad 13 t do 14 t
14 700 Kč
nad 14 t do 15 t
16 500 Kč
nad 15 t do 18 t
23 700 Kč
3

nad 18 t do 21 t
29 100 Kč
nad 21 t do 24 t
35 100 Kč
nad 24 t do 27 t
40 500 Kč
nad 27 t
46 200 Kč
3 nápravy
do 1 t
1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t
2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t
3 600 Kč
nad 6 t do 8,5 t
6 000 Kč
nad 8,5 t do 11 t
7 200 Kč
nad 11 t do 13 t
8 400 Kč
nad 13 t do 15 t
10 500 Kč
nad 15 t do 17 t
13 200 Kč
nad 17 t do 19 t
15 900 Kč
nad 19 t do 21 t
17 400 Kč
nad 21 t do 23 t
21 300 Kč
nad 23 t do 26 t
27 300 Kč
nad 26 t do 31 t
36 600 Kč
nad 31 t do 36 t
43 500 Kč
nad 36 t
50 400 Kč
4 nápravy a více náprav
do 18 t
8 400 Kč
nad 18 t do 21 t
10 500 Kč
nad 21 t do 23 t
14 100 Kč
nad 23 t do 25 t
17 700 Kč
nad 25 t do 27 t
22 200 Kč
nad 27 t do 29 t
28 200 Kč
nad 29 t do 32 t
33 300 Kč
nad 32 t do 36 t
39 300 Kč
nad 36 t
44 100 Kč
(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů v technickém průkazu k vozidlu.
(4) V případech, kdy je poplatníkem daně zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního
automobilu nebo jeho přípojného vozidla (§ 4 odst. 2 písm. a) zákona o dani silniční), činí sazba daně 25 Kč za každý den použití
osobního automobilu, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
(5) Sazba daně podle odstavce 2 se podle odstavce 5 snižuje o 25 % u vozidel, které jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu
určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasiﬁkace produkce ČSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy
v rostlinné výrobě.
Jde například o vozidla, která mají v technickém průkazu uvedeno
- nosič výměnných nástaveb, nosič kontejnerů, Agro,
- TATRA 148 Z, TATRA 815 Z, IFA W 50 LA, IFA W 60 LA, UV - 80, UNIMOG.
Dále cisterny určené pro přepravu vody k zavlažování, chemických a statkových hnojiv.
Snížení roční daňové sazby o 25 % může uplatnit pouze poplatník provozující zemědělskou výrobu.
(6) Sazba daně podle § 6 odstavec 1 a 2 se podle odstavce 6 snižuje o 25 % do 31. 12. 2001 a dále do 31. 12. 2003 jen podle
odstavce 2 o 25 % u vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla, nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla
či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně EURO 2 stanovené předpisy
Evropské hospodářské komise OSN 49 - 02 B (směrnice 91/542/B/EHS, směrnice 96/1/ES), Evropské hospodářské komise OSN
83 - 03 B, C (směrnice 94/12/ES, směrnice 96/44/ES) platící pouze pro kategorii vozidel M1 s celkovou hmotností do 2,5 tuny nebo
určená pro přepravu nejvýše 6 osob včetně řidiče a Evropské hospodářské komise OSN 83 - 04 B, C (směrnice 96/69/ES, směrnice
98/77/ES).
Podle oznámení výrobce vozidel Škoda, akciové společnosti Škoda Auto Mladá Boleslav, lze osvědčit u jimi vyráběných vozidel (Felicia)
plnění limitů úrovně EURO 2 také zápisem “vozidlo je homologováno podle EU 93/59 a plní EU II“ nebo zápisem “EU 93/59 (plní
EU II)". Vozidla řady Octavia plní EURO 3 i v případě, je-li v technickém průkazu vozidla uvedeno plnění EURO 2 a zároveň EURO 3.
U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle § 6 odstavec 6 a odstavce 5 (nelze sčítat).
(7) Sazba daně podle odstavců 1 a 2 se snižuje o 50 % do 31. 12. 2003 u vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu nebo
v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla
splňují limity úrovně EURO 3 a vyšší.
Plnění limitů úrovně EURO 3 se rozumí číselné označení předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů
č. 83-05, směrnice 98/69/ES, 1999/102/ES (99/102/ES), 2001/1, 2001/100, které mohou být doplněny písmenem A nebo B, dále
směrnice 1999/96/ES (99/96/ES), 2001/27, které mohou být doplněny písmenem A, B nebo B1, odpovídající předpisu Evropské
hospodářské komise OSN č. 49-03, které může být také doplněné písmenem A nebo B1. Je-li v technickém průkazu vozidla uvedena
směrnice 2002/80, případně doplněna písmeny A nebo B nebo uveden zápis “EURO 3“ nebo “EURO 4“ případně “EURO 5“, jde
rovněž o údaj, který osvědčuje, že vozidlo plní limity úrovně EURO 3.
U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle § 6 odstavec 7 a podle odstavce 5.
(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31. 12. 1989 se sazba daně podle § 6 odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15 %.
Podle zvláštní právní úpravy lze povolovat individuální, ale i hromadné přestavby vozidel. Např. Praga V3S – povolená výměna
motoru tak, že vozidlo po přestavbě plní buď EURO 2 nebo EURO 3. Záznam o přestavbě zapisuje do technického průkazu vozidla
ﬁrma pověřená přestavbou. Poplatník daně v těchto případech uplatňuje jak zvýšení příslušné sazby, tak i její snížení.
Pokud poplatníci daně silniční současně uplatňují
- snížení sazby daně podle § 6 odst. 5 a zvýšení podle § 6 odst. 8, výsledkem je snížení sazby o 10 %,
- snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 a zvýšení podle § 6 odst. 8, výsledkem je snížení sazby o 10 %,
- snížení sazby daně podle § 6 odst. 7 a zvýšení podle § 6 odst. 8, výsledkem je snížení sazby o 35 %.
Snížení příslušné sazby daně a její současné zvýšení se může uplatnit i v případě návěsů pokud přebírají nároky na uplatnění
snížení podle § 6 odst. 6, 7 od tahačů a současně jsou registrované do 31. 12. 1989.
(10) Snížení podle odstavců 6 a 7 se u jednoho poplatníka vztahuje na počet návěsů odpovídající počtu tahačů splňujících podmínky
pro toto snížení.
(11) Nárok na snížení podle § 6 odstavec 6 a 7 u vozidel evidovaných v zahraničí prokáže poplatník potvrzením nebo jiným
dokladem vydaným výrobcem vozidla.
Informace pro poplatníky:
Přiznání k dani silniční lze účinně podat též v elektronické podobě. Podrobnější informace naleznete na internetové adrese
www.mfcr.cz - Daňová správa, nebo http://cds.mfcr.cz.
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