2019

Spremna opomba

Prosimo, izpolniti samo Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in samo s črno ali modro barvo - navedbe zneskov v evrih in centih.
Močno poudarjena polja je prav tako treba izpolniti.

Št. rač. pri davčnem organu
Številka finančnega urada - davčna številka
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Izjava o varstvu podatkov na bmf.gv.at/datenschutz
ali v papirni obliki v vseh finančnih in carinskih uradih

Za finančni urad

IME DAVKOPLAČEVALKE/DAVKOPLAČEVALCA OZ. NAZIV PODJETJA

Vloga za predplačilo za energetske izdatke za 2019
za proizvodne obrate
Upravičen proizvodni obrat (ime oz. opis podjetja in naslov)

Telefonska številka

PROSIMO, DA TO SIVO
POLJE PUSTITE PRAZNO

Številka faksa

Povrnitev energetskih dajatev 2018

Datum odločbe

Znesek povrnitvea

od tega 5%, znaša vnaprejšnja povrnitev v višini

bmf.gv.at

Zagotavljam, da sem navedbe navedel po najboljšem vedenju in prepričanju, in sicer pravilno in popolno. Znano mi je, da bodo navedbe
preverjene in so nepravilne in nepopolne navedbe kaznive. Če naknadno ugotovim, da je predložena napoved nepravilna ali nepopolna, bom o
tem nemudoma obvestil/-a finančni urad (139. čl. avstrijskega Zveznega davčnega zakonika).
POMEMBEN NAPOTEK: Prosimo, ne posredujte nikakršnih originalnih dokumentov/dokazil, saj bodo vsi pisni dokumenti, ki
jih prejme finančni urad, po elektronski obdelavi uničeni skladno z zahtevami varstva podatkov! Vendar pa hranite te vsaj 7 let za
morebitno preverjanje.
Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona)

Datum, podpis oz. uraden podpis podjetja

Izpolni samo finančni urad!

Izdana odločba (obrazec ENAV 2).
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Strokovna oseba

Datum, lastnoročen podpis
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Pojasnila k vnaprejšnji povrnitvi energetskih dajatev
Vnaprejšnjo povrnitev lahko od leta 2011 uveljavljajo obrati, katerih osrednja dejavnost je proizvodnja
gospodarskih sredstev. Vnaprejšnja povrnitev se lahko uveljavlja, če je bila za predhodno obdobje povrnitve (koledarsko ali tržno
leto) že izvedena povrnitev energetskih dajatev.
Če se zagotavlja vnaprejšnja povrnitev, jo je treba upoštevati pri povrnitvi energetskih dajatev, ki preostanejo za tekoče obdobje
povrnitve.
Primer:
20.000 eur
1.000 eur
25.000 eur

Preostala povrnitev energetskih dajatev 2019

24.000 eur
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Povrnitev energetskih dajatev 2018
Povrnitev za 2019 v višini 5 %
Povrnitev energetskih dajatev 2019 skupaj

Kdo je upravičen do zahtevka?

Vnaprejšnja povrnitev se lahko uveljavlja za vsak proizvodni obrat, za katerega obstaja v skladu z zakonom o povrnitvi energetskih
dajatev pravica ne samo za preteklo, temveč tudi za tekoče obdobje plačila (koledarsko in tržno leto).

Kako visoka je vnaprejšnja povrnitev?

Vnaprejšnja povrnitev znaša 5% z odločbo določene povrnitve energetskih dajatev preteklega obdobja povrnitev (koledarsko leto
ali tržno leto).

Kdaj je mogoče vložiti zahtevek za vnaprejšnjo povrnitev?

Zahtevek za vnaprejšnjo povrnitev energetskih dajatev je mogoče vložiti najhitreje šest mesecev po začetku naslednjega obdobja
za plačila (koledarsko ali tržno leto).

Kje je mogoče vložiti zahtevek za povrnitev?

Zahtevek za povrnitev vložite pri finančnem uradu, ki je pristojen za zbiranje davka na dodano vrednost in s tem tudi za povrnitev
energetskih dajatev za predhodno obdobje povrnitve (koledarsko ali tržno leto).
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