
v Kč

Souhrnné ukazatele
Celkové příjmy 1 418 472 000

Celkové výdaje 4 430 298 000

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy 
5) 2 500 000

513 302 000

v pojistné na důchodové pojištění 458 361 000

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 54 941 000

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 902 670 000

v příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 22 863 000

příjmy z prostředků finančních mechanismů 0

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 879 807 000

Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu

Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 430 298 000

v sociální dávky 754 553 000

výdaje na činnost celní správy 3 675 745 000

Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových

Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 2 072 311 000

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 
1) 704 584 000

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 20 624 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 406 961 000

Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1 655 461 000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů

Zahraniční rozvojová spolupráce 0

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

26 900 000

v ze státního rozpočtu 4 037 000

podíl rozpočtu Evropské unie 22 863 000

v ze státního rozpočtu

podíl prostředků finančních mechanismů

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem415 574 000

1)
 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5)
 bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Generální ředitelství cel

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské 

politiky celkem

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků 

finančních mechanismů celkem


