
 Rok 2017 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 1 346 203 4 933 0 29 147 1 388 573 20 839 0 3 830 475 179 426 630 594 133 0 652 820 11 388 187 305 141 leden 4 478

únor 0 1 219 068 1 215 0 16 447 971 552 19 034 0 3 384 466 129 445 103 314 384 0 466 873 7 471 135 845 613 únor 2 766

březen 0 1 065 654 0 0 28 745 895 889 20 886 0 3 518 750 116 064 488 137 206 0 456 657 8 720 122 196 995 březen 13 997

duben 0 883 212 0 0 33 300 677 795 17 209 0 3 545 069 101 997 765 116 046 0 540 760 6 157 107 817 313 duben 1 970

květen 0 616 764 0 0 32 189 878 232 15 608 0 3 558 608 85 629 987 139 697 0 432 913 16 912 91 320 910 květen 1 014

červen 0 950 051 0 0 32 068 783 429 9 797 0 3 703 386 76 519 177 502 144 0 401 363 5 406 82 906 821 červen 5 554

červenec 0 982 027 0 0 28 623 447 873 7 891 0 3 728 543 63 516 153 545 340 0 254 502 6 385 69 517 337 červenec 0

srpen 0 771 971 0 0 163 734 1 963 006 9 576 0 3 117 729 59 431 745 679 972 0 426 426 3 381 66 567 540 srpen 0

září 0 782 819 0 0 58 888 623 555 19 241 0 3 424 829 72 841 614 442 834 0 308 461 3 748 78 505 989 září 1 148

říjen 0 934 871 0 0 44 196 888 819 4 690 0 4 750 250 88 202 814 954 087 0 366 976 5 360 96 152 063 říjen 0

listopad 0 802 411 0 0 41 221 3 195 368 43 865 0 6 187 358 103 926 908 707 634 0 360 330 4 375 115 269 470 listopad 2 836

prosinec 0 1 038 250 0 0 45 399 1 782 098 7 989 0 5 359 428 124 173 637 367 944 0 509 671 10 089 133 294 505 prosinec 7 346

Celkem 0 11 393 301 6 148 0 553 957 14 496 189 196 625 0 48 108 891 1 201 176 021 5 501 421 0 5 177 752 89 392 1 286 699 697 Celkem 41 109

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 

02/17 - 01/18 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 136 784 699 únor 2017 185 841 714 570503 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 určený k použití, nabízený k prodeji, nebo používaný:

únor 185 841 714 březen 2017 137 965 754                 a) pro stacionární motory,

březen 137 965 754 duben 2017 121 528 050                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

duben 121 528 050 květen 2017 116 082 539                 c) pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích

květen 116 082 539 červen 2017 92 515 304 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 92 515 304 červenec 2017 82 339 555                  (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014)                

červenec 82 339 555 srpen 2017 69 500 538 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 69 500 538 září 2017 65 646 393                  (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017)                

září 65 646 393 říjen 2017 78 007 359 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 78 007 359 listopad 2017 95 313 753 571117 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný:

listopad 95 313 753 prosinec 2017 118 411 287                 a) pro stacionární motory,

prosinec 118 411 287 leden 2018 138 345 462                 b) v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo

Celkem 1 299 936 946 Celkem 1 301 497 708                 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)

1 299 936 946 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

1 286 658 588                  (se sazbou platnou v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017)                

1 301 497 708 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 27. 3. 2018                 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

571126 571127 571131 571132

Inkaso za rok 2017 v Kč - údaj z účtu státního rozpočtu

Zdaňovací období Vratka570502 571116 571117 571122 571133 Celkem571113 571123

Předpis daně za rok 2017 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 02/2017 - 01/2018 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


