2019

Vyplňte VELKÝMI PÍSMENY a pouze černou nebo modrou barvou.
V každém případě musejí být vyplněna tučně ohraničená pole.

Podací značka

Číslo daňového účtu
Číslo finančního úřadu - daňové číslo
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Prohlášení o ochraně údajů na 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

Přiznání k dani ze zemního plynu za r. 2019

Hodící se údaj, prosím, zaškrtněte!

Adresa

DO TOHOTO ŠEDÉHO POLE,
PROSÍM, NIC NEZAPISUJTE

Telefonní číslo

Číslo faxu

V označeném kalendářním roce byl dodán, spotřebován, dále distribuován zemní plyn

m3

Z toho připadá na

zemní plyn, který je používán k výrobě, k dopravě nebo k uložení zemního plynu

m3

Zemní plyn, který je používán k dopravě a zpracování minerálního oleje (ropy)

m3

Vyměřovací základ

m3

Výpočet daně ze zemního plynu v EUR

x 0,066

bmf.gv.at

Vyměřovací základ m3

EUR

Daň ze zemního plynu

EUR

Z toho již uhrazeno

EUR

Tímto zbývá

jako připsání ve prospěch

k doplacení

EUR

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.
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).
Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo)

Datum, podpis resp. oficiální označení firmy
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Vysvětlivky k dani ze zemního plynu
Předmětem daně ze zemního plynu jsou:
• dodávka zemního plynu na daňovém území, vyjma dodávky k další distribuci podnikům dodávajícím zemní plyn,
• spotřeba zemního plynu na daňovém území, včetně spotřeby zemního plynu k výrobě elektrické energie a pro
neenergetické účely.
• další distribuce koncovému spotřebiteli 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 ze zemního plynu?
• V případě dodávky zemního plynu je to dodávající subjekt.
• V případě spotřeby zemního plynu vyrobeného ve vlastní režii, resp. vlastní spotřeby podniky dodávajícími zemní
plyn, subjekt, který zemní plyn spotřeboval.
• Provozovatel/ka sítě, je-li tolerováno využití rozvodné sítě k dodávce spotřebitelům.

Osvobození od daně
Od daně je osvobozen:
• Zemní plyn, který je používán k výrobě, k dopravě nebo k uložení zemního plynu.
• Zemní plyn, který je spotřebován při dopravě a zpracování minerálního oleje (ropy).

Vyměřovací základ a sazba daně
Vyměřovacím základem je dodané/spotřebované množství zemního plynu v m³ (normovaný krychlový metr při
teplotě 0° C a tlaku 1,01325 bar).
• Daň činí 6,60 centu za každý m3.

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 ze zemního plynu
Je-li zemní plyn spotřebováván
• k výrobě elektrické energie nebo
• k jiným účelům než je použití jako pohonné hmoty, k výrobě pohonných hmot, k vytápění nebo k výrobě některého
produktu pro vytápění (neenergetické využití),
dochází k osvobození od daně v podobě náhrady určené pro osobu, která zemní plyn využívá.
Pro podání žádosti o náhradu použijte, prosím, předtisk EGA 3.

Vyplňuje pouze finanční úřad!
Hodící se údaj, prosím, zaškrtněte!

Tým
Žádná odchylka od předepsané daně ze zemního plynu.
Odchylka od předepsané daně ze zemního plynu
Výměr (předtisk EGA 2) vyhotoven.
Vlastní výpočet nesprávný;
Výměr (předtisk EGA 2) vyhotoven.

referent/ka
Datum, parafa
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