Podací značka

2018

Tento tiskopis se zpracovává strojově, proto ho vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM a používejte výhradně černou nebo modrou barvu
náplně. Údaje o finančních částkách jsou v eurech a centech (zarovnané zprava). Odevzdávejte pouze originály tiskopisů, neboť kopie
nedokáže stroj zpracovat. Strojově rovněž není možné zpracovat záznamy nacházející se mimo zadávací pole.
Tučně zvýrazněná pole je nutno vždy vyplnit.
Číslo daňového účtu
Číslo finančního úřadu - daňové číslo
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Prohlášení o ochraně údajů na www.bmf.gv.at/datenschutz
nebo jako papírový dokument na všech úřadovnách finanční
a celní správy

Finančnímu úřadu

JMÉNO DAŇOVÉ/HO POPLATNÍKA/POPLATNICE RESP. NÁZEV FIRMY (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

Přiznání k dani z elektřiny za r. 2018

Hodící se údaj, prosím, zaškrtněte!

Adresa

DO TOHOTO ŠEDÉHO POLE,
PROSÍM, NIC NEZAPISUJTE

Telefonní číslo

Číslo faxu

kWh

1. Dodaná, ve vlastní režii vyrobená a spotřebovaná, přenesená elektrická energie
2. Osvobození
2.1 podle § 2, ř. 1, písm. a) od daně osvobozená elektrická energie, bez ohledu na použité
prvotní energii, až po limit osvobození ve výši 5 000 kWh pro elektrickou energii vyrobenou
a spotřebovanou ve vlastní režii 1)
2.2 podle § 2, ř. 1, písm. b) od daně osvobozená elektrická energie, vyrobená z obnovitelných
prvotních zdrojů energie, s limitem osvobození až do výše 25 000 kWh, pro elektrickou
energii vyrobenou a spotřebovanou ve vlastní režii 1)

kWh

kWh

2.3 podle § 2, ř. 2 od daně osvobozená elektrická energie, používaná k výrobě a dopravě
elektrické energie, zemního plynu a minerálního oleje (ropy) 1)

kWh
kWh

3. Vyměřovací základ

Výpočet daně z elektřiny v EUR

www.bmf.gv.at

Vyměřovací základ

kWh

x 0,015

Z toho již uhrazeno
Tímto zbývá

1)

jako připsání ve prospěch

k doplacení

,

EUR

,

EUR

,

EUR

Zápis může proběhnout pouze buď pod bodem 2.1 nebo 2.2, v žádném případě pod oběma body současně! Zápis pod bodem 2.1 nebo 2.2 a
pod bodem 2.3 je přípustný. Bližší vysvětlení skutkových situací najdete rovněž ve vysvětlivkách týkajících se daně z elektrické energie.

Prohlašuji, že jsem tyto údaje vyplnil/a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a v úplnosti. Jsem obeznámen se skutečností,
že údaje budou ověřovány a že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné. Jestliže dodatečně zjistím, že výše uvedené přiznání je
nesprávné nebo neúplné, bezodkladně o tom finanční úřad vyrozumím (§ 139 Spolkového daňového řádu).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neodevzdávejte, prosím, originály dokumentů/dokladů, neboť veškeré příchozí písemnosti jsou na
finančnímu úřadu po elektronické konverzi zlikvidovány v souladu s pravidly na ochranu údajů! Uchovávejte je však po dobu nejméně
7 let pro případ kontroly.
Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo)

Datum, podpis resp. oficiální označení firmy

ELA 1-CZ-2018 Spolkové ministerstvo financí – 12/2018 (vyd. 2018)

ELA 1, strana 1, verze z 11.10.2018

Vysvětlivky k dani z elektřiny
Dani z elektřiny podléhá
• dodávka elektrické energie na daňovém území, vyjma dodávky elektroenergetickým podnikům dodávajícím energii
k její následné dodávce,
• spotřeba ve vlastní režii vyrobené nebo na daňové území dopravené elektrické energie na daňovém území,
• další distribuce koncovým spotřebitelům prostřednictvím provozovatelů sítí.
Daňovým územím je území Rakouské republiky, vyjma území obcí Jungholz ve spolkové zemi Tyrolsko a Mittelberg
ve spolkové zemi Vorarlbersko.
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Kdo je osobou povinnou odvádět daň z elektrické energie?
• V případě dodávky elektrické energie dodávající subjekt.
• V případě spotřeby ve vlastní režii vyrobené elektrické energie resp. vlastní spotřeby elektroenergetickými podniky
– není-li využívána žádná externí rozvodná síť – subjekt, který elektrickou energii spotřebovává.
• Provozovatel/ka sítě, je-li tolerováno využití rozvodné sítě k dodávce spotřebitelům.

Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozeni:
• Výrobci elektrické energie bez ohledu na použitou prvotní energii až po limit osvobození od daně 5 000 kWh pro
elektrickou energii vyrobenou a spotřebovanou ve vlastní režii (§ 2, ř. 1 písm. a)
• Výrobci elektrické energie využívající obnovitelné prvotní zdroje energie (malé vodní elektrárny, fotovoltaická
zařízení, větrné elektrárny atd.), mají limit osvobození od daně až 25 000 kWh pro elektrickou energii vyrobenou a
spotřebovanou ve vlastní režii (§ 2, ř. 1 písm. b)
• Elektrická energie využitá k výrobě a dopravě elektrické energie, zemního plynu a minerálního oleje (§ 2, ř. 2)
• Elektrická energie použitá pro neenergetické účely (např. ke galvanizaci, elektrolýze) v podobě náhrady určené
osobě, která tuto energii použila (§ 2, ř. 3) prostřednictvím tiskopisu ELA 3.

Vyměřovací základ a sazba daně
Vyměřovacím základem je dodaná/spotřebovaná energie v kWh.
• Daň činí 1,5 centu za každou kWh.

Kdy a u koho je nutno toto daňové přiznání podat?
Roční přiznání, prosím, podejte do 31. března následujícího roku u finančního úřadu příslušného k výběru daně z
obratu.
Upozornění k náhradě daně z elektrické energie
Je-li elektrická energie používána
• k výrobě nebo dopravě zemního plynu nebo minerálního oleje (ropy) nebo
• pro neenergetické účely,
je o náhradu nutno zažádat prostřednictvím předtisku ELA 3

Vyplňuje pouze finanční úřad!
Hodící se údaj, prosím, zaškrtněte!
Tým
Žádná odchylka od předepsané daně z elektřiny.
Odchylka od předepsané daně z elektřiny;
Výměr (předtisk ELA 2) vyhotoven.
Vlastní výpočet nesprávný;
Výměr (předtisk ELA 2) vyhotoven.

referent/ka

Datum, parafa
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