
 Rok 2016 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 0 768 174 0 0 27 061 4 048 858 19 863 0 3 890 943 149 706 497 208 533 0 537 953 9 621 159 217 503 leden 3 112

únor 0 700 699 0 0 18 345 2 812 963 20 275 0 2 791 852 109 387 270 276 578 0 312 276 9 157 116 329 415 únor 2 418

březen 0 954 750 0 0 29 493 1 906 788 14 925 0 3 045 366 110 272 241 156 564 0 492 660 10 264 116 883 051 březen 14 021

duben 0 1 060 710 0 0 16 535 1 643 707 19 166 0 3 426 100 94 694 571 110 316 0 500 623 8 666 101 480 394 duben 1 225

květen 0 1 481 208 12 493 0 26 058 1 143 803 10 389 0 3 386 033 78 698 096 309 015 0 355 694 10 479 85 433 268 květen 456

červen 0 1 385 175 11 712 0 25 365 1 044 773 23 768 0 3 437 715 68 982 272 257 133 0 358 619 6 738 75 533 270 červen 5 379

červenec 0 1 330 032 372 0 34 132 516 687 19 650 0 3 298 506 58 368 730 753 667 0 270 348 6 415 64 598 539 červenec 0

srpen 0 1 427 555 670 0 23 869 906 065 18 112 0 3 343 186 56 514 840 254 065 0 281 918 6 455 62 776 735 srpen 0

září 0 1 256 830 63 0 77 549 650 915 9 900 0 3 454 900 59 601 516 349 637 0 283 392 13 741 65 698 443 září 0

říjen 0 1 371 457 162 0 24 604 1 004 747 33 724 0 3 569 477 87 329 664 105 084 0 284 647 9 274 93 732 840 říjen 2 830

listopad 0 1 256 461 2 132 0 33 507 1 987 521 16 668 0 3 587 743 111 734 046 130 130 0 390 686 9 276 119 148 170 listopad 2 271

prosinec 0 1 263 753 484 0 13 965 1 732 801 15 921 0 3 696 422 130 347 688 198 837 0 291 348 10 660 137 571 879 prosinec 9 517

Celkem 0 14 256 804 28 088 0 350 483 19 399 628 222 361 0 40 928 243 1 115 637 431 3 109 559 0 4 360 164 110 746 1 198 403 507 Celkem 41 229

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

02/16 - 01/17 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“)

leden 112 560 777 únor 2016 153 916 053 570503 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:

únor 153 916 053 březen 2016 118 241 879                 a) pro stacionární motory,

březen 118 241 879 duben 2016 119 398 703                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

duben 119 398 703 květen 2016 101 621 286                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

květen 101 621 286 červen 2016 85 324 809 571112 - 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 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 

červen 85 324 809 červenec 2016 74 692 393                  (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014)                

červenec 74 692 393 srpen 2016 65 982 744 571113 - 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 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 

srpen 65 982 744 září 2016 62 717 628                  (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017)                

září 62 717 628 říjen 2016 61 409 908 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“)

říjen 61 409 908 listopad 2016 93 757 356 571117 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný:

listopad 93 757 356 prosinec 2016 117 642 271                 a) pro stacionární motory,

prosinec 117 642 271 leden 2017 136 784 699                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

Celkem 1 167 265 807 Celkem 1 191 489 729                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

571122 - 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 2012 do 31. prosince 2014)

1 167 265 807 571123 - 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

1 198 362 278                  (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017)                

1 191 489 729 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“)

571127 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21 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

Snímek dat 7. 3. 2017                 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

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 2016 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 571112

Inkaso v Kč

Inkaso za období 02/2016 - 01/2017 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 2016 v Kč - údaj z účtu státního rozpočtu

Zdaňovací období Vratka570502 571116 571117 571122 571133 Celkem571113 571123 571126 571127 571131 571132


