2020

Spremna opomba

Prosimo, izpolniti samo Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in samo s črno ali modro barvo.
Močno poudarjena polja je prav tako treba izpolniti.
Davčna številka

IME DAVKOPLAČEVALKE/DAVKOPLAČEVALCA OZ. NAZIV PODJETJA
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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

Izjava o dajatvah za zemeljski plin za leto 2020

Ustrezno odkljukajte!

Naslov

PROSIMO, SIVEGA POLJA
NE IZPOLNITE

Telefonska številka

Številka faksa

V navedenem koledarskem letu je znašala količina dobavljenega, porabljenega, posredovanega
zemeljskega plina

m3

Od tega odpade na

zemeljski plin, ki se uporablja za proizvodnjo, za transport ali za shranjevanje zemeljskega plina

m3

zemeljski plin, ki se uporablja za transport in obdelavo mineralnega olja

m3

Podlaga za izračun

m3

Izračun dajatve za zemeljski plin v eur

bmf.gv.at

Podlaga za izračun

m3

x 0,066

eur

Dajatev za zemeljski plin

eur

Od tega že poravnano

eur

Tako preostane

kot dobropis

za doplačilo

eur

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.
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).
Davčno zastopanje (naziv, naslov, številka telefona)

Datum, podpis oz. uraden podpis podjetja
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Pojasnila k dajatvi za zemeljski plin
Dajatev za zemeljski plin se plačuje za
• dobavo zemeljskega plina v davčnem območju, razen za podjetja za oskrbo z zemeljskim plinom za posredovanje,
• porabo zemeljskega plina v davčnem območju, vključno s porabo zemeljskega plina za proizvodnjo električne
energije in za neenergetske namene.
• posredovanje končnim uporabnicam s strani upravljavca omrežja.
Davčno območje je zvezno območje, razen območje občin Jungholz na Tirolskem in Mittelberg v Vorarlbergu.
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Kdo je dolžnik dajatev za zemeljski plin?
• Pri dobavi zemeljskega plina tista/tisti, ki dobavlja.
• Pri porabi lastno proizvedenega zemeljskega plina oz. podjetij za oskrbo z zemeljskim plinom tista/tisti, ki
zemeljski plin porablja.
• Upravljavka/upravljavec omrežja, če je uporaba omrežja namenjena dobavi potrošnicam/potrošnikom.
Davčne oprostitve
Od dajatve so oproščeni:
• zemeljski plin, ki se uporablja za proizvodnjo, za transport ali za shranjevanje zemeljskega plina.
• zemeljski plin, ki se uporablja za transport in obdelavo mineralnega olja.

Podlaga za odmero in davčna stopnja
Podlaga za odmero je dobavljena/porabljena količina zemeljskega plina v m³ (standardni kubični meter pri
temperaturi 0° C in tlaku 1,01325 bara).
• Dajatev znaša 6,60 centov za m3.

Kdaj in kje je treba vložiti napoved za odmero davka?
Prosimo, da letno odmero vložite do 31. marca naslednjega leta pri finančnem uradu, ki je pristojen za zbiranje
prometnega davka.

Napotek za plačilo dajatve za zemeljski plin
Če se zemeljski plin
• uporablja za proizvodnjo električne energije ali
• za druge namene kot za uporabo kot gorivo, za ogrevanje ali za proizvodnjo blaga za ogrevanje
(neenergetska uporaba)
se izvede davčna oprostitev v okviru plačila osebi, ki uporablja zemeljski plin.
Za zahtevek za plačilo prosimo, da uporabite obrazec EGA 3.

Uporaba nekaterih sprememb (vključitev bioplina in vodika v 1. odst., 2. čl. in davčnih ugodnosti za to v 3. vrst.,
2. odst., 3. čl.) je zaenkrat prestavljena (objava Zveznega ministrstva za finance, BGBl. II št. 440/2019).

Izpolni samo finančni urad!

Ustrezno odkljukajte!

Skupina
Brez odstopanja v primerjavi s knjiženo dajatvijo za zemeljski plin.
Odstopanje v primerjavi s knjiženo dajatvijo za zemeljski plin
Izdana odločba (obrazec EGA 2).
Lasten izračun je nepravilen;
Izdana odločba (obrazec EGA 2).

Referentka (referent)

Datum, lastnoročen podpis

EGA 1, stran 2, različica z dne 23. 11. 2020

