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

Snímek dat k

Zdaňovací období 570501 570502 570503 571115 571116 571117 571125 571126 571127 571131 571132 571133 Daň celkem 
Leden 1 324 858 558 0 391 944 1 077 230 169 786 19 746 283 156 558 034 1 304 619 0 790 358 16 117 180 914 253
Únor 1 854 697 891 0 360 328 843 682 148 204 21 241 282 120 530 049 1 346 136 1 637 468 034 130 921 145 770 018
Březen 0 695 353 0 391 416 873 209 116 418 20 421 947 112 648 315 1 602 235 0 478 737 13 627 137 241 257
Duben 0 867 599 0 334 486 717 176 103 273 17 822 978 94 694 562 1 313 864 0 547 411 14 095 116 415 444
Květen 0 1 729 445 0 352 756 558 197 100 387 18 418 844 77 375 648 2 032 322 0 477 384 11 871 101 056 854
Červen 0 1 476 669 0 458 846 719 179 87 698 20 048 638 70 411 267 1 659 373 0 507 513 17 762 95 386 945
Červenec 0 1 975 778 0 622 400 553 492 102 961 21 230 619 62 363 842 1 409 238 0 515 309 13 920 88 787 559
Srpen 0 1 730 898 0 439 226 420 820 90 040 21 122 280 57 471 048 4 519 841 0 460 746 219 86 255 118
Září 0 2 167 831 0 486 630 580 945 84 538 21 147 342 65 769 965 2 355 773 22 307 466 5 396 92 905 908
Říjen 0 2 130 571 0 741 755 797 835 65 392 21 296 981 87 227 362 661 713 490 482 702 2 171 113 406 972
Listopad 0 2 379 989 0 554 404 1 069 729 102 387 20 918 074 104 825 043 672 439 0 484 288 4 283 131 010 636
Prosinec 0 952 543 0 557 364 1 390 504 217 134 20 962 201 120 838 715 860 942 34 737 684 271 5 975 146 504 386
Celkem 3 178 17 663 125 0 5 691 555 9 601 998 1 388 218 244 377 469 1 130 713 850 19 738 495 36 886 6 204 219 236 357 1 435 655 350

31.12.2021

Zdaňovací období Vratka
Leden 8 964
Únor 3 346
Březen 28 071
Duben 7 014
Květen 3 458
Červen 13 029
Červenec 1 244
Srpen 274
Září 2 258
Říjen 5 114
Listopad 6 872
Prosinec 20 633
Celkem 100 277

Vyměřená daň v Kč
Rok 2020

Zdaňovací období Inkaso Zdaňovací období Inkaso 
02/20 - 01/21

leden 135 739 398 únor 2020 179 493 376
únor 179 493 376 březen 2020 134 170 008
březen 134 170 008 duben 2020 146 699 980
duben 146 699 980 květen 2020 119 806 263
květen 119 806 263 červen 2020 99 397 022
červen 99 397 022 červenec 2020 97 932 996
červenec 97 932 996 srpen 2020 86 421 260
srpen 86 421 260 září 2020 85 596 229
září 85 596 229 říjen 2020 93 025 915
říjen 93 025 915 listopad 2020 111 317 105
listopad 111 317 105 prosinec 2020 128 897 772
prosinec 128 897 772 leden 2021 150 902 374
Celkem 1 418 497 324 Celkem 1 433 660 299

Inkaso v Kč Komentář:
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 
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“)
570503 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2705 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
571114 - 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 2018 do 31. prosince 2019)
571115 - 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, o stabilizaci veřejných rozpočtů (se sazbou platnou v období od 1... ledna 2020)
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“)
571117 - plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 11 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
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)
571124 - 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 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 2018 do 31. prosince 2019)                
571125 - 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, o stabilizaci veřejných rozpočtů (se sazbou platnou v období od 1... ledna 2020)   
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
                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
• 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.
• 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 rok 2020 - údaj z účtu státního rozpočtu 1 418 497 324
Předpis za rok 2020 = vyměřená daň - vratky 1 435 555 073
Inkaso za období  02/2020 - 01/2021 1 433 660 299

 (posun vychází ze splatnosti daně 25 dní )

Vratky osobám požívajícím výsad a imunit


