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Změny v přidanění elektromobilů a hybridních vozů
zaměstnancům od července 2022
V souvislosti s novelou zákona o dani silniční došlo s účinností od 1. července 2022 i k novelizaci zákona
o daních z příjmů („ZDP“). V důsledku úpravy ustanovení § 6 odst. 6 ZDP je s účinností od tohoto data
snížen nepeněžní příjem zaměstnance, který má k dispozici nízkoemisní firemní vozidlo ke služebním
i soukromým účelům, z 1 % na 0,5 % vstupní ceny vozidla. Na straně zaměstnance i zaměstnavatele tak
dojde k úspoře na pojistném a u zaměstnance také na dani. Účelem této změny je zvýšení zájmu
o poskytování služebních nízkoemisních vozidel, která mají obvykle vyšší vstupní cenu, a tedy ke snížení
emisí skleníkových plynů.

Která vozidla jsou považována za nízkoemisní?
Definice nízkoemisních vozidel není zákonem stále upravena. V blízké budoucnosti by měla být vymezena
zákonem o podpoře nízkoemisních vozidel, který je aktuálně ve schvalovacím procesu. Dle Ministerstva
financí se za nízkoemisní vozidlo považuje silniční vozidlo spadající do kategorie M1, M2 nebo N1, jenž
nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší
v reálném provozu. Tj. elektromobily a plug-in hybridy.
V případě běžného automobilu je nepeněžní příjem nadále oceněn 1 % vstupní ceny vozidla.
Dle Ministerstva financí jsou ostatní podmínky při poskytování firemního vozidla zachovány. Např.
v případě, kdy se jedná o vozidlo najaté či pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny
u původního vlastníka. Je-li částka nepeněžního příjmu nižší než 1 000 Kč, považuje se za nepeněžní
příjem částka 1 000 Kč.

Příjem při poskytování více firemních vozidel
V případě, že je během kalendářního měsíce zaměstnanci poskytováno více firemních vozidel za sebou,
považuje se za příjem příslušné % z nejvyšší vstupní ceny vozidla. Například pokud má nízkoemisní vozidlo
vyšší vstupní cenu, je příjmem zaměstnance 0,5 % ze vstupní ceny tohoto vozidla.
Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci více vozidel současně, považuje se příjem zaměstnance částka ve
výši příslušné % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních vozidel, pro
které platí, že je příjem ve výši 0,5 % vstupní ceny vozidla.
Snížení nepeněžního příjmu platí pro celé období roku 2022 a toto snížení za první pololetí roku se zohlední
v rámci ročního zúčtování daně nebo případně v daňovém přiznání zaměstnance.
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Změny v odpisové skupině
Novela dále přeřadila zařízení sloužící k dobíjení elektromobilů (wallboxů) ze 3. odpisové skupiny do
2. odpisové skupiny. Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila „Informace pro plátce daně
z příjmů ze závislé činnosti“, kde je detailněji popsán postup pro mzdové účtárny zaměstnavatelů.

Zajímá vás více podrobností? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám se správným zdaněním zaměstnanců
pomůžeme.

Upozornění
Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru
bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice
a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve
vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných změn
v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění
v newsletteru předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto změny
nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy
ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou
stávající legislativy.

Chcete dostávat náš newsletter
pravidelně?
Přihlaste se
k odběru novinek!
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O Accace
Společnost Accace byla založena v roce 2006 v Bratislavě a hned o rok později vznikla kancelář
v Praze, následována pobočkami v Brně a Ostravě. Od té doby jsme si na českém trhu vybudovali
pozici významného poskytovatele poradenských a BPO služeb. Zaměstnáváme téměř 270 profesionálů
a staráme se o více než 500 klientů různých velikostí, od lokálních podniků až po velké mezinárodní
korporace. V rámci skupiny Accace máme již přes 600 odborníků, kteří poskytují komplexní služby více
než 2 000 zákazníků.

O Accace Circle
Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení profesionálních
poradců a poskytovatelů BPO služeb. Spojuje nás zápal pro věc a důraz na špičkovou kvalitu
poskytovaných služeb. Globální zastoupení máme téměř ve 40 zemích a sdružujeme přes 2 000
profesionálů. Naše klientela čítá více než 10 000 zákazníků z různých oborů, převážně středně velkých
firem a mezinárodních společnosti z žebříčku Fortune 500. Měsíčně zpracováváme zhruba 170 000
výplatních pásek.
Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz a www.circle.accace.com.

