
 Rok 2010 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (dle jednotlivých skupin)

Vyměřené nároky na vrácení daně v Kč

Vyměřená daň v Kč (osobám požívajícím výsad a imunit)

leden 0 1 018 240 38 741 0 679 460 11 515 0 166 857 383 3 723 960 0 147 101 35 555 172 511 955 leden 13 402

únor 0 984 042 41 398 0 1 490 598 9 747 0 148 766 457 3 426 552 0 165 327 37 578 154 921 699 únor 6 400

březen 0 949 812 26 437 0 1 232 040 0 0 137 389 181 2 613 829 0 189 278 38 105 142 438 682 březen 7 730

duben 0 1 932 507 1 338 0 991 771 0 0 118 410 495 2 579 679 0 150 170 143 124 066 103 duben 17 769

květen 0 1 893 753 1 338 0 702 161 0 0 93 958 272 2 078 699 0 132 531 1 716 98 768 470 květen 949

červen 0 2 015 986 1 338 0 518 080 0 0 81 107 259 993 263 0 98 938 0 84 734 864 červen 12 768

červenec 0 1 937 633 1 338 0 634 927 0 0 69 349 234 763 448 0 94 694 0 72 781 274 červenec 0

srpen 0 1 693 978 1 338 0 453 422 0 0 56 285 780 169 666 0 145 263 0 58 749 447 srpen 0

září 0 1 828 912 1 338 0 652 557 0 0 69 002 494 898 052 0 81 057 2 820 72 467 230 září 1 899

říjen 0 1 752 339 1 338 0 624 851 0 0 94 421 483 805 893 0 161 845 1 792 97 769 541 říjen 0

listopad 0 1 977 001 1 338 0 125 953 0 0 108 376 789 912 883 0 170 639 1 714 111 566 317 listopad 0

prosinec 0 1 996 149 1 338 0 8 217 964 0 0 149 290 955 2 456 235 0 554 430 3 016 162 520 087 prosinec 0

Celkem 0 19 980 352 118 618 0 16 323 784 21 262 0 1 293 215 782 21 422 159 0 2 091 273 122 439 1 353 295 669 Celkem 60 917

Komentář:

Inkaso 570501 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b) a c) části čtyřicáté páté 
02/10 - 01/11                 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

leden 147 090 078 únor 2010 172 760 541 570502 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)
únor 172 760 541 březen 2010 155 244 936 570503 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:
březen 155 244 936 duben 2010 142 669 308                 a) pro stacionární motory,
duben 142 669 308 květen 2010 124 184 211                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo
květen 124 184 211 červen 2010 98 832 221                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích
červen 98 832 221 červenec 2010 82 330 263 571111 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu  uvedeného v § 4 písm. b) a c) části čtyřicáté páté 
červenec 82 330 263 srpen 2010 73 373 645                 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011)

srpen 73 373 645 září 2010 60 173 319 571116 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)
září 60 173 319 říjen 2010 72 454 279 571117 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný:
říjen 72 454 279 listopad 2010 97 644 346                 a) pro stacionární motory,
listopad 97 644 346 prosinec 2010 111 980 669                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo
prosinec 111 980 669 leden 2011 155 439 893                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích
Celkem 1 338 737 816 Celkem 1 347 087 631 571121 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b) a c) části čtyřicáté páté 

                zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011)

571126 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)
1 338 737 816 571127 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:
1 353 234 752                 a) pro stacionární motory,

1 347 087 631                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

                c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

571131 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely s výjimkou plynu uvedeného v § 4 písm. b) a c) části čtyřicáté páté 

                zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

Snímek dat 11. 6. 2013 571132 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen „výroba tepla“)

571133 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:

                a) pro stacionární motory,

                b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

                c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

571126 571127 571131 571132

Inkaso za rok 2010 v Kč - údaj z účtu státního rozpočtu

Zdaňovací období Vratka570502 571116 571117 571121 571133 Celkem

Předpis daně za rok 2010 v Kč = vyměřená daň - vratky

• 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. 

Zdaňovací období 570501 570503 571111

Inkaso v Kč

Inkaso za období 02/2010 - 01/2011 v Kč

(posun vychází ze splatnosti daně 25 dní)

• V tabulkách jsou uvedeny předpisy/výměry daně ze zemního plynu a některých dalších plynů 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 plynu bez daně; konečným spotřebitelem není provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy ani 

provozovatel podzemního zásobníku plynu.

• 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.

Zdaňovací období Inkaso Zdaňovací období


