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Podací značka

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

www.bmf.gv.at

DO TOHOTO ŠEDÉHO POLE,
PROSÍM, NIC NEZAPISUJTE
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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)

Žádost o přiznání předběžné náhrady za energetické daně za rok 2018
pro výrobní podniky
Výrobní podnik oprávněný k podání žádosti (jméno resp. název firmy a adresa)

Telefonní číslo
Číslo faxu

Náhrada energetických daní za rok 2017

Datum výměru

Částka náhrady

z níž 5 % představuje předběžnou náhradu ve výši

Prohlašuji, že jsem tyto údaje vyplnil/a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a v úplnosti. Jsem obeznámen se skutečností,
žeúdaje 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

Vyplňuje pouze finanční úřad!

Výměr (předtisk ENAV 2) vyhotoven.

ENAV 3-CZ-2018 Spolkové ministerstvo financí – 12/2018 (vyd. 2018)

Referent/ka
Datum, parafa
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Vysvětlivky k předběžné náhradě energetických daní
Předběžnou náhradu si počínaje rokem 2011 mohou nárokovat již pouze podniky, jejichž hlavní předmět činnosti spočívá ve výrobě
hmotného hospodářského majetku. Předběžnou náhradu lze uplatňovat, byla-li náhrada energetických daní již poskytnuta za
předchozí náhradové období (kalendářní nebo hospodářský rok).
Dojde-li k přiznání předběžné náhrady, musí být tato v aktuálním náhradovém období zohledněna v rámci zbývajícího rozsahu
náhrady energetických daní.
20 000 EUR
1 000 EUR
25 000 EUR
24 000 EUR
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Příklad:
Náhrada energetických daní v r. 2017
Předběžná náhrada pro rok 2018 ve výši 5 %
Náhrada energetických daní za r. 2018 celkem
Zbývající rozsah náhrady energetických daní za r. 2018

Kdo je oprávněn podat návrh?

Předběžnou náhradu může uplatňovat každý výrobní podnik, kterému podle zákona o náhradě energetických daní (Energieabgabenvergütungsgesetz) přísluší nárok na náhradu energetických daní nejen za předchozí, ale i v běžném náhradovém období
(kalendářní nebo hospodářský rok).

V jaké výši se předběžná náhrada poskytuje?

Předběžná náhrada činí 5 % náhrady energetických daní, která byla stanovena výměrem za předchozí náhradové období
(kalendářní nebo hospodářský rok).

Kdy lze o předběžnou náhradu zažádat?

Žádost o předběžnou náhradu energetických daní lze podat nejdříve šest měsíců po začátku následujícího náhradového období
(kalendářní nebo hospodářský rok).

Kde lze o předběžnou náhradu zažádat?

O předběžnou náhradu lze zažádat u finančního úřadu příslušného k výběru daně z obratu a tím i k poskytování náhrady energetických
daní za předchozí náhradové období (kalendářní nebo hospodářský rok).
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