Žádost o informaci doručena dne 14. 4. 2016 pod č. j. 21077/2016,
odpověď odeslána dne 28. 4. 2016 poštou
Otázky a odpovědi:

1. Jaký byl počet přepočtených pracovníků v organizační jednotce
zabývající se agendou ekologických daní v letech 2013 - 2015?
V roce 2013 - 2015 se agendou související se správou ekologických daní
u celního úřadu zabývali přibližně 2 přepočtení pracovníci zařazení na
oddělení daňovém a další 2 pracovníci na oddělení právních a správních
činností. K tomuto je nutno uvést, že činnosti v oblasti ekologických daní
vykonávají jako jednu ze svých činností a nepatří mezi hlavní náplň jejich
činnosti.
2. Jaká konkrétní náplň činnosti byla předmětem těchto pracovníků
v letech 2013 - 2015?
V rámci zajištění agendy v oblasti ekologických daní vykonával celní
úřad v letech 2013 – 2015 celý komplex administrativně kontrolních
činností. Jednalo se zejména o příjem a ověřování správnosti došlých
podání, vydávání rozhodnutí o zastavení řízení, o prodloužení lhůty,
vydávání výzev k doplnění údajů v podané přihlášce k registraci daňového
subjektu, vydávání povolení k nabytí osvobozeného plynu, elektřiny a
pevných paliv bez daně, vydávání změnových povolení, vydávání výzev
v souvislosti s povolovacím řízením, provádění místních šetření, vydávání
platebních výměrů, vydávání zajišťovacích příkazů, činnosti související s
registrací subjektů, kontrolu podaných daňových přiznání, vydávání
oznámení o zahájení řízení, vyměřování daní, vedení protokolů o ústních
jednáních a o výsleších, vydávání platebních výměrů, sepisování úředních
záznamů a dalších úředních sdělení či žádostí, vyřizování dožádání jiných
správců daně, kontrolu stavu osobních daňových účtů subjektů, vydávání
vyrozumění o nedoplatku, vydávání zajišťovacích příkazů, postupování části
spisu na oddělení vymáhání k zahájení daňové exekuce, další úkony
v souvislosti s vedením spisové služby (zakládání dokumentů do spisu,
vytváření spisů aj.).
3. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v letech 2013 - 2015 na
tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V
případě, že nelze tyto údaje sdělit, prosím alespoň o informace o zařazení
zaměstnanců do platové třídy.
Pracovníci celního úřadu vykonávající správu ekologických daní, byli
v letech 2013 – 2015 zařazeni v 6. platové třídě (oddělení daňové) a v 7.
platové třídě (oddělení právních a správních činností).

4. Byly v souvislosti s výběrem či správou ekologických daní provedeny
nějaké investice, nákup zařízení, nákup externích služeb atd.? Pokud ano,
jaká byla jejich hodnota pro roky 2013 – 2015?
V souvislosti s výběrem či správou ekologických daní neprovedl celní
úřad v letech 2013 - 2015 žádné speciální investice, nákupy zařízení či
externích služeb.
5. Je vedena evidence týkající se opotřebení IT vybavení pro účely
daňových oddělení CÚ? Pokud ano, jaká je zhruba roční hodnota tohoto
opotřebení poměrně připadající na výkon činnosti souvisejících se správou
a výběrem ekologických daní?
Celní úřad nevede evidenci týkající se opotřebení IT vybavení pro účely
daňového oddělení.
6. V souvislosti s elektronizací daňové správy. Jaké možnosti mohou
využít plátci ekologických daní? Je vedena evidence o frekvenci jejich
využívání? (např. kolik daňových přiznání bylo podáno elektronickou
formou)?
Plátci ekologických daní mohou učinit podání formou datové zprávy ve
formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Má-li daňový subjekt
datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen podání učinit pouze datovou zprávou.
Naprostá většina daňových subjektů svá podání činí elektronicky – cca 95%.
Jedná se pouze o odhad, neboť žádná evidence vedena není.
7. Byly v minulosti provedeny studie o efektivnosti ekologických daní
nebo o výše vyvolaných nákladů na straně daňového subjektu? Pokud ano,
uveďte prosím jaké a k jakým výsledkům dospěly?
Celní úřad neprovedl v minulosti studie o efektivnosti ekologických daní
nebo výše vyvolaných nákladů na straně daňového subjektu.

