
 Rok 2011 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 2 061 741 0 0 2 232 194 3 437 0 171 175 881 2 163 304 0 115 140 2 608 177 754 305 leden 11 889

únor 0 1 920 114 0 0 3 609 951 16 675 0 151 477 208 1 693 656 0 106 710 2 599 158 826 913 únor 4 381

březen 0 2 063 524 0 0 4 050 626 20 006 0 132 572 982 2 162 520 0 132 257 5 162 141 007 077 březen 4 460

duben 0 1 873 528 0 0 2 304 942 8 407 0 104 727 269 1 667 061 0 158 439 4 015 110 743 661 duben 17 999

květen 0 2 071 052 0 0 2 585 838 6 093 0 83 092 924 1 451 729 0 234 617 0 89 442 253 květen 2 269

červen 0 2 175 744 0 0 1 983 558 2 651 0 74 565 026 240 168 0 185 544 1 420 79 154 111 červen 496

červenec 0 2 207 157 0 0 2 118 955 7 0 64 884 766 681 687 0 246 078 0 70 138 650 červenec 2 184

srpen 0 1 741 505 0 0 1 749 044 3 481 0 60 362 661 174 464 0 202 684 0 64 233 839 srpen 922

září 0 1 454 748 0 0 1 644 850 3 970 0 66 955 907 338 480 0 110 268 0 70 508 223 září 19 991

říjen 0 1 449 205 0 0 1 509 753 10 696 0 80 695 188 258 107 0 249 993 3 239 84 176 181 říjen 5 562

listopad 0 1 349 251 0 0 2 729 883 23 220 0 108 595 722 879 367 0 257 150 2 807 113 837 400 listopad 1 487

prosinec 0 1 259 501 0 0 2 135 255 24 338 0 127 014 299 550 398 0 420 581 2 395 131 406 767 prosinec 245

Celkem 0 21 627 070 0 0 28 654 849 122 981 0 1 226 119 833 12 260 941 0 2 419 461 24 245 1 291 229 380 Celkem 71 885

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 
02/11 - 01/12                 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

leden 155 439 893 únor 2011 177 792 497 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 177 792 497 březen 2011 156 807 557 570503 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:
březen 156 807 557 duben 2011 147 835 356                 a) pro stacionární motory,
duben 147 835 356 květen 2011 104 646 654                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo
květen 104 646 654 červen 2011 92 716 266                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích
červen 92 716 266 červenec 2011 77 344 547 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 77 344 547 srpen 2011 76 310 802                 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011)

srpen 76 310 802 září 2011 66 149 767 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 66 149 767 říjen 2011 70 157 974 571117 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný:
říjen 70 157 974 listopad 2011 101 555 835                 a) pro stacionární motory,
listopad 101 555 835 prosinec 2011 95 849 794                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo
prosinec 95 849 794 leden 2012 131 343 577                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích
Celkem 1 322 606 940 Celkem 1 298 510 624 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“)
1 322 606 940 571127 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:
1 291 157 495                 a) pro stacionární motory,

1 298 510 624                 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

Předpis daně za rok 2011 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 02/2011 - 01/2012 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

Inkaso za rok 2011 v Kč - údaj z účtu státního rozpočtu

Zdaňovací období Vratka570502 571116 571117 571121 571133 Celkem571126 571127 571131 571132


