
 Rok 2009 Daň z elektřiny

Vyměřené nároky na vrácení daně v Kč

Vyměřená daň v Kč (osobám požívajícím výsad a imunit)

leden 124 683 227 leden 3 749

únor 114 323 026 únor 18 207

březen 122 485 765 březen 19 423

duben 115 968 056 duben 5 233

květen 115 171 306 květen 1 997

červen 120 172 957 červen 4 737

červenec 109 795 666 červenec 3 679

srpen 111 783 778 srpen 3 623

září 113 630 605 září 676

říjen 118 949 463 říjen 3 690

listopad 116 205 398 listopad 0

prosinec 110 096 554 prosinec 0

Celkem 1 393 265 801 Celkem 65 014

Komentář:

Inkaso elektřina (číslo výrobku 571600)
02/09 - 01/10

leden 106 580 307 únor 2009 121 037 251
únor 121 037 251 březen 2009 113 300 346
březen 113 300 346 duben 2009 121 711 863
duben 121 711 863 květen 2009 118 051 975
květen 118 051 975 červen 2009 115 081 844
červen 115 081 844 červenec 2009 120 043 952
červenec 120 043 952 srpen 2009 109 676 157
srpen 109 676 157 září 2009 111 734 884
září 111 734 884 říjen 2009 113 558 796
říjen 113 558 796 listopad 2009 118 843 186
listopad 118 843 186 prosinec 2009 117 313 198

prosinec 117 313 198 leden 2010 110 473 930
Celkem 1 386 933 758 Celkem 1 390 827 382

1 386 933 758

1 393 200 787

1 390 827 382

Snímek dat 11. 6. 2013

• Inkaso nekopíruje přesně v časové závislosti na splatnosti daně výši daně vyměřené za zdaňovací období. Za delší časové 

období a s užitím časového posunu (splatnost) dává však toto srovnání poměrně dobrou informaci o úplnosti dat či o 

platební morálce daňových subjektů.

• Pokud je u daňového přiznání zahájen postup k odstranění pochybností, nejsou data z tohoto daňového přiznání 

předepsána ve zdrojové aplikaci, dokud není správcem daně vyměřeno a vydán platební výměr. Časová prodleva je v 

tomto případě různě dlouhá a je odvislá od doby trvání postupu k odstranění pochybností. V případě dodatečných 

daňových přiznání nebo vyměření z moci úřední je časová prodleva delší a odvíjí se od toho, kdy subjekt nebo správce 

daně zjistí, že povinnost daň přiznat a zaplatit je v jiné výši, než ta, kterou subjekt přiznal v řádném daňovém přiznání. Z 

výše uvedených důvodů se již zveřejněná data o vyměřené dani mohou průběžně měnit, neboť v rámci doplnění dat za 

další zdaňovací období budou již zveřejněná data v jednotlivých obdobích za aktuální a předchozí kalendářní rok 

aktualizována.

• Lhůta pro podání daňového přiznání je v případě "ekologických daní" nejpozději do 25. dne po skončení zdaňovacího 

období, za které se tato daň přiznává. Údaje jsou proto zveřejňovány zhruba po dvou měsících po skončení zdaňovacího 

období. 

Inkaso za období 02/2009 - 01/2010 v Kč

(posun vychází ze splatnosti daně 25 dní)

Inkaso za rok 2009 v Kč - údaj z účtu státního rozpočtu

Předpis daně za rok 2009 v Kč = vyměřená daň - vratky

Zdaňovací období Vyměřená daň Zdaňovací období Vratka

• V tabulkách jsou uvedeny předpisy/výměry daně z elektřiny vztahující se k příslušnému zdaňovacímu období, tedy 

období, kdy vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit (nejčastěji v souvislosti s jejím dodáním konečnému spotřebiteli na 

daňovém území České republiky).

• Konečným spotřebitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení k nabytí elektřiny bez 

daně; konečným spotřebitelem není provozovatel distribuční soustavy ani provozovatel přenosové soustavy.

Inkaso v Kč

Zdaňovací období Inkaso Zdaňovací období


