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Odběratelé zemního plynu a elektřiny obdrží daňovou výhodu snížené DPH 

automaticky ve svém vyúčtování 

▪ Nikdo ze zákazníků nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů nebo fakturace, aby měl 

nárok na daňovou výhodu snížené DPH za energii za listopad a prosinec 

Praha 27. října 2021 – Český plynárenský svaz doporučuje všem odběratelům zemního 

plynu, aby řádně uhradili zálohy za letošní listopad a prosinec. Při jejich pozdní úhradě by 

totiž zákazníci mohli přijít o daňovou výhodu snížené DPH plynoucí z rozhodnutí ministryně 

financí. Nikdo nemusí žádat o provedení mimořádných odečtů či fakturace, daňovou úsporu 

získá každý automaticky při následujícím vyúčtování.  

 

„Rozhodnutí osvobozuje od daně z přidané hodnoty zálohy na dodávky plynu a elektřiny 

uhrazené v listopadu a prosinci 2021. Prominutí daně z přidané hodnoty se tak projeví u všech 

zákazníků v okamžiku pravidelné fakturace bez ohledu na skutečnost, zda k této fakturaci 

dojde během letošního listopadu, prosince anebo později,“ uvedla Lenka Kovačovská, výkonná 

ředitelka Českého plynárenského svazu, a dodala: „Dodávka plynu a elektřiny krytá zálohami  

s prominutou daní z přidané hodnoty bude i při fakturaci v roce 2022 od daně z přidané 

hodnoty osvobozena.“ 

 

Při mimořádném vyúčtování bude výše úspory závislá na spotřebě. Ta bude před zahájením 

topné sezony nízká, což v mnoha případech povede ke vzniku přeplatků. U těch se ovšem 

osvobození od DPH neuplatňuje. V takových případech by mohlo dokonce dojít k situaci, kdy 

by se zákazníkům vracely listopadové a prosincové zálohy, které budou od DPH osvobozeny, 

čímž by ale zákazníci o úsporu na DPH mohli zcela přijít.  

 

„Také z těchto důvodů by zákazníci neměli požadovat žádné mimořádné vyúčtování. Stačí, aby 

řádně uhradili zálohy za listopad a prosinec 2021 a vyčkali na pravidelnou fakturaci. V té jim 

obchodníci s energií úsporu na DPH za listopad a prosinec automaticky uplatní,“ vysvětlila  

L. Kovačovská. 

 

O případných změnách bude Český plynárenský svaz a jeho členové veřejnost informovat, a to 

v návaznosti na aktuální instrukce, které k této problematice uveřejní Finanční správa ČR. 
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Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. ČPS 

navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v tehdejším Československu založili již v roce 1919 

Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS v 

současné době sdružuje více než 200 odborných sdružení a firem působících v plynárenství, přes 260 individuálních členů, ve 

velké většině špičkových plynárenských odborníků, a přes 60 čestných členů. 

 


