2018

Záznam o prijatí

Tento formulár je načítavaný strojovo, píšte preto PALIČKOVÝM PÍSMOM a používajte výhradne iba čiernu alebomodrú farbu. Údaje
o čiastkach v EURÁCH a eurocentoch (zarovnané k pravému okraju). Odovzdávajte iba originálne formuláre, pretože kópie sa nedajú
strojovo načítať. Údaje zapísané mimo políčok formulárov taktiež nie je možné načítať strojovo.
Zvýraznené políčka musíte vyplniť v každom prípade.
Číslo účtu pre odvody
Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo
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Vyhlásenie o ochrane údajov na www.bmf.gv.at/datenschutz
alebo na papieri vo všetkých finančných správach a colniciach

Finančnej správe

PRIEZVISKO A MENO DAŇOVNÍČKY/DAŇOVNÍKA, RESP. NÁZOV FIRMY (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

Žiadosť o predbežnú náhradu odvodov za energie v roku 2018
pre výrobné závody
Výrobný závod oprávnený podať žiadosť (priezvisko a meno, resp. názov firmy a adresa)

Telefónne číslo

Náhrada odvodov za energie v roku 2017

Dátum výmeru

Čiastka náhrady

z toho 5 % sa rovná predbežnej náhrade vo výške

Vyhlasujem, že som údaje vyplnil/vyplnila podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne. Som si vedomý/vedomá, že tieto údaje budú
preverované, a že sa nesprávne alebo neúplné údaje trestajú podľa zákona. Ak dodatočne zistím, že toto priznanie je nesprávne alebo neúplné,
okamžite o tom upovedomím finančnú správu (§ 139 spolkového daňového zákona).
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nezasielajte nám, prosím, žiadne originálne dokumenty/doklady, pretože všetky písomnosti doručené
finančnej správe po elektronickom spracovaní v súlade s ochranou údajov zlikvidujeme! Pre prípadnú kontrolu si ich ale uschovajte
minimálne na 7 rokov.
Zástupca pre daňové záležitosti (priezvisko, adresa, telefónne/faxové
číslo)
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www.bmf.gv.at

TOTO ŠEDÉ POLÍČKO,
PROSÍM, NEPOPISUJTE

Telefaxové číslo

Dátum, podpis, resp. podpis štatutárneho zástupcu

Vyplní iba finančná správa!

Vyhotovený výmer (formulár ENAV 2).

ENAV 3-SK-2018 Spolkové ministerstvo financií – 12/2018 (vydanie 2018)

Referent(-ka)
Dátum, vlastnoručný podpis

ENAV 3, strana 1, verzia zo dňa 11. 10. 2018

Vysvetlenia týkajúce sa predbežnej náhrady odvodov za energie
Predbežnú náhradu si od roku 2011 môžu nárokovať už iba podniky so zameraním na výrobu
hmotných hospodárskych prostriedkov. Predbežnú náhradu možno uplatňovať vtedy, ak za predchádzajúce zúčtovacie obdobie
(kalendárny alebo hospodársky rok) už bola vykonaná náhrada odvodov za energie.
Keď sa predbežná náhrada povolí, musíte ju zohľadniť v zostávajúcej náhrade odvodov za energie za prebiehajúce obdobie
.
Príklad:
20 000 eur
1 000 eur
25 000 eur

Zostávajúca náhrada odvodov za energie v roku 2018

24 000 eur
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Náhrada odvodov za energie v roku 2017
Predbežná náhrada za rok 2018 vo výške 5 %
Náhrada odvodov za energie v roku 2018 celkom

Kto je oprávnený podať žiadosť?

Predbežnú náhradu možno uplatňovať pre každý výrobný závod, pre ktorý podľa zákona o náhrade odvodov za energie pretrváva
nárok na náhradu odvodov za energie nie len za predchádzajúce, ale aj za prebiehajúce zúčtovacie obdobie
(kalendárny alebo hospodársky rok).

Aká vysoká je predbežná náhrada?

Predbežná náhrada predstavuje 5 % výmerom stanovenej náhrady odvodov za energie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia
(kalendárny alebo hospodársky rok).

Kedy si možno predbežnú náhradu nárokovať?

Žiadosť o predbežnú náhradu odvodov za energie si možno nárokovať najskôr šesť mesiacov po začiatku nasledujúceho zúčtovacieho obdobia (kalendárny alebo hospodársky rok).

Kde si možno predbežnú náhradu nárokovať?

Pr

Požiadajte o predbežnú náhradu na finančnej správe, ktorá je príslušná pre vyberanie dane z obratu/DPH a tým aj pre náhradu
odvodov za energie predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia (kalendárny alebo hospodársky rok).
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