2019

Vyplňte, prosím, VEĽKÝMI PÍSMENAMI a iba čiernou alebo modrou farbou.
Hrubo orámované políčka musíte vyplniť v každom prípade.

Záznam o prijatí

Číslo účtu pre odvody
Číslo finančnej správy – daňové identifikačné číslo
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Vyhlásenie o ochrane údajov na bmf.gv.at/datenschutz
alebo na papieri vo všetkých finančných správach a colniciach

Finančnému úradu

PRIEZVISKO A MENO DAŇOVNÍČKY/DAŇOVNÍKA, RESP. NÁZOV FIRMY

Priznanie o odvode za zemný plyn pre rok 2019

Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!

Adresa

TOTO ŠEDÉ POLÍČKO,
PROSÍM, NEPOPISUJTE

Telefónne číslo

Telefaxové číslo

V označenom kalendárnom roku bol dodaný, spotrebovaný, prenesený a distribuovaný zemný plyn

m3

Z toho pripadá na

zemný plyn, ktorý sa používa na výrobu, prepravu alebo na akumuláciu zemného plynu

m3

Zemný plyn, ktorý sa používa na prepravu a spracovávanie minerálneho oleja

m3

Vymeriavací základ

m3

Výpočet odvodu za zemný plyn v eurách

m3

x 0,066

eur

Odvod za zemný plyn

eur

Z toho už zaplatených

eur

Tým zostáva

ako dobropis

na doplatenie

eur

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.

Pr

bmf.gv.at

Vymeriavací základ

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).
Zástupca pre daňové záležitosti (meno a priezvisko/názov, adresa,
telefónne číslo)

Dátum, podpis, resp. podpis štatutárneho zástupcu
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Vysvetlenia týkajúce sa odvodu za zemný plyn
Odvodu za zemný plyn podlieha
• dodávka zemného plynu v daňovom území, s výnimkou dodávky dodávateľom zemného plynu za účelom prenosu
a distribúcie,
• spotreba zemného plynu v daňovom území, vrátane spotreby zemného plynu na výrobu elektrickej energie a pre
neenergetické účely.
• prenos a distribúcia koncovému spotrebiteľovi/koncovej spotrebiteľke prostredníctvom prevádzkovateľov sietí.
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Daňovým územím je spolkové územie Rakúska, s výnimkou územia miestnych obcí Jungholz v Tirolsku a Mittelberg
vo Vorarlbersku.
Kto je dlžníkom/dlžníčkou odvodu za zemný plyn?
• Pri dodávke zemného plynu tá/ten, čo dodáva.
• V prípade spotreby vlastne vyrobeného, resp. dodávateľom zemného plynu vyrobeného zemného plynu tá/ten, čo
zemný plyn spotrebováva.
• Prevádzkovateľ/prevádzkovateľka sietí, keď sa používanie rozvodnej siete toleruje na dodávku spotrebiteľovi/
spotrebiteľke.
Oslobodenia od dane
Oslobodené od odvodu je:
• zemný plyn, ktorý sa používa na výrobu, prepravu alebo na akumuláciu zemného plynu.
• zemný plyn, ktorý sa spotrebováva na prepravu a na spracovávanie minerálneho oleja.

Vymeriavací základ a sadzba dane
Vymeriavacím základom je dodané/spotrebované množstvo zemného plynu v m³ (normalizovaný kubický meter pri
teplote 0 °C a tlaku 1,01325 baru).
• Odvod predstavuje 6,60 eurocentu za každý m3.

Kedy a kam je potrebné podať daňové priznanie?
Podajte, prosím, ročné priznanie do 31. marca nasledujúceho roka na finančnom úrade, ktorý je príslušný pre vyberanie dane z obratu.

Pr

Oznámenie týkajúce sa náhrady odvodu za zemný plyn
Keď sa zemný plyn spotrebováva
• na výrobu elektrickej energie alebo
• na iné účely než na použitie ako palivo, na výrobu palív, na kúrenie alebo na výrobu tovaru na kúrenie (neenergetické
použitie),
nasleduje oslobodenie od dane cestou náhrady tej osobe, ktorá zemný plyn používa.
Použite, prosím, pre žiadosť o náhradu formulár EGA 3.

Vyplní iba finančný úrad!
Čo sa hodí, prosím, označte krížikom!

Tím
Žiadna odchýlka voči zaúčtovanému odvodu za zemný plyn.
Odchýlka voči zaúčtovanému odvodu za zemný plyn
Vyhotovený výmer (formulár EGA 2).
Vlastný výpočet je nesprávny;
Vyhotovený výmer (formulár EGA 2).

Referent(-ka)

Dátum, vlastnoručný podpis

EGA 1, strana 2, verzia zo dňa 9. 9. 2019

