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S účinností od 1. července 2022 bylo novelizováno ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.,  
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Níže Vás seznámíme se změnou, která tato 
novela přinesla.  

Poskytuje-li zaměstnavatel bezplatně nízkoemisní motorové vozidlo svému zaměstnanci  
k soukromým účelům, považuje se za nepeněžní příjem zaměstnance nově částka ve výši 0,5% 
vstupní ceny vozidla.  

Nízkoemisním motorovým vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které 
nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší 
v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007  
ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních 
vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“  

Snížení částky nepeněžního přijmu z 1 % na 0,5% vstupní ceny se dle přechodného ustanovení 
použije již pro zdaňovací období roku 2022. Avšak při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň  
z příjmů fyzických osob za kalendářní měsíce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj.  
za leden–červen 2022 se použije částka nepeněžního příjmu ve výši 1 % vstupní ceny. Snížená 
částka nepeněžního příjmu se tak použije až na zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů 
za období červenec 2022. 

Nižší částka nepeněžního příjmu za měsíce leden–červen roku 2022 bude zohledněna v rámci 
ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani.  
V případě, že zaměstnanec nemůže požádat o toto roční zúčtování, bude rozdíl z nižší částky 
nepeněžního příjmu zohledněn při podání daňového přiznání za zdaňovací období roku 2022.  
V tomto případě zaměstnavatel vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, 
přičemž na ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2023 uvede nižší úhrn příjmů ze 
závislé činnosti ve vztahu ke kalendářním měsícům leden–červen.  

Výše uvedené úpravy se však nepromítnou do vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti.   
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S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 

 

  SNÍŽENÍ VÝŠE NEPENĚŽNÍHO PŘÍJMU PŘI BEZPLATNÉM VYUŽÍVÁNÍ 

NÍZKOEMISNÍHO SLUŽEBNÍHO VOZIDLA I PRO SOUKROMÉ ÚČELY 

https://www.pkfapogeo.cz/
mailto:amsp@amsp.cz

