Beérkezési megjegyzés

2020

Kérjük, NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL és csak fekete vagy kék színnel írjon - Összegek euróban és centben.
A nyomtatvány vastagon keretezett mezőit mindenképpen ki kell tölteni.
Adószám

!

AZ ADÓFIZETŐ NEVE, ILLETVE A VÁLLALAT NEVE
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KÉRJÜK, ERRE A SZÜRKE
MEZŐRE NE ÍRJON

Adatvédelmi nyilatkozat a bmf.gv.at/datenschutz oldalon
vagy papíron valamennyi pénzügyi és adóhivatalban

Az Adóhivatalnak

2020. évi bevallás a villamosenergia-adóról

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet.

Cím

Telefonszám

Faxszám

kWh

1. Szolgáltatott, saját előállítású és saját célra felhasznált, továbbított elektromos energia
2. Mentesítés
2.1 a 2. § 1 sor a) pontja szerint mentesített elektromos energia, függetlenül a felhasznált
elsődleges energiától, 5000 kWh mentességi értékig a saját előállítású és saját célra
felhasznált elektromos energiára 1)
2.2 a 2. § 1 sor b) pontja szerint mentesített elektromos energia, amelyet fenntartható
elsődleges energiaforrásokból állítottak elő, a saját előállítású és saját célra felhasznált
elektromos energiára vonatkozó 25.000 kWh-ig terjedő adókedvezménnyel 1)

kWh
kWh

2.3 a 2. § 2. sora szerint mentesített elektromos energia, amelyet elektromos energia, földgáz
és ásványolaj előállítására és szállítására használnak fel 1)

kWh

2.4 a 2. § 4. sora szerint mentesített elektromos energia, a villamosenergia-termelők által
előállított és saját célra felhasznált napelemek révén1)
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3. Adóalap

A villamosenergia-adó kiszámítása euróban
Adóalap

kWh

x 0,015

Így továbbra is fennáll

1)

jóváírásként

utólagos kifizetésként
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,

euró

,

euró

A bejegyzés csak a 2.1. vagy a 2.2. pontban megengedett, semmiképp sem mindkét pontban! A 2.1. vagy a 2.2. és a 2.3. pontban tett
bejegyzés megengedett. A 2. § 4. sora szerint érvényesített mentesítést kizárólag a 2.4 pontban (és semmiképp a 2.1. vagy 2.2. pontban) szabad bejegyezni. A tényállás részletesebb magyarázata megtalálható a villamosenergia-adóra vonatkozó megjegyzésekben is.

Megerősítem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint helyesen és teljes körűen adtam meg. Tudomásom van arról,
hogy azadatokat ellenőrzik, és hogy büntetendő helytelen vagy hiányos adatokat megadni. Amennyiben utólag felismerem, hogy a fenti nyilatkozat
helytelen vagy nem teljes, erről haladéktalanul tájékoztatom az Adóhatóságot (Szövetségi Adókódex [Bundesabgabenordnung] 139. §).
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bmf.gv.at

Ebből már megfizetett

,

FONTOS MEGJEGYZÉS: Kérjük, ne nyújtson be eredeti dokumentumokat/bizonylatokat, mert az adóhatósághoz beérkező
valamennyi iratot az elektronikus feldolgozás után az adatvédelmi szempontoknak megfelelően megsemmisítjük! Legalább 7 évig őrizze
meg ezeket a dokumentumokat az esetleges felülvizsgálat céljából!
Adóügyi képviselő (név, cím, telefonszám)

Kelt, aláírás, illetve cégszerű aláírás

ELA 1-HU-2020

Szövetségi Pénzügyminisztérium [Bundesministerium für Finanzen] – 2020/12 (2020-as kiadás)

ELA 1, 1. oldal, 2020.11.23-i változat

Magyarázatok a villamosenergia-adóhoz
A villamosenergia-adó hatálya alá tartozik
• az elektromos energia szállítása az adózási területen, kivéve a továbbszállításért felelős villamosenergiaszolgáltatóknak való szállítást,
• a saját előállítású vagy az adózási területre szállított elektromos energia felhasználása az adózási területen,
• a hálózatüzemeltetők általi továbbítás a végső fogyasztóknak.
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Ki kötelezett a villamosenergia-adóra?
• Elektromos energia szállítása esetén a szállító személy.
• A saját előállítású, illetve a villamosenergia-szolgáltatók által előállított energia fogyasztása esetén – ha nem
vesznek igénybe idegen vezetékes hálózatot – az elektromos energiát felhasználó személy.
• A hálózatüzemeltető, ha a vezetékes hálózat használata a fogyasztóhoz való szállítás céljából megengedett.

!

Adózási területnek a szövetségi terület számít, kivéve a tiroli Jungholz és a vorarlbergi Mittelberg területét.

Adómentesítés
Az adó alól mentesülnek:
• A villamosenergia-termelők, függetlenül a felhasznált elsődleges energiától, 5000 kWh mentességi értékig a saját
előállítású és saját célra felhasznált elektromos energiára (2. § 1. sor a) pont)
• A villamosenergia-termelők, akik fenntartható elsődleges energiaforrásokat használnak (kis vízerőművek, fotovoltaikus erőművek, szélerőművek stb.), legfeljebb 25.000 kWh-os adókedvezménnyel rendelkeznek a saját
előállítású és saját célra felhasznált elektromos energiára (2. § 1. sor b) pont)
• Az elektromos energia, földgáz és ásványolaj előállítására és szállítására használt elektromos energia (2. § 2. sor)
• A nem energetikai célokra használt elektromos energiáért (pl. galvanizálás, elektrolízis) a felhasználónak nyújtott
visszatérítés útján (2. § 3. sor) az ELA 3 nyomtatvány révén.
• Elektromos energia, amennyiben a villamosenergia-termelők és termelői csoportok napelemek segítségével saját
maguk állítják elő és nem táplálják vissza a hálózatba, hanem saját célra használják fel, az évente számvitelileg
igazolható, saját felhasználású elektromos energiára (2. § 4. sor).
Adóalap és adókulcs
Az adóalapot a szállított/felhasznált, kWh-ban megadott energia képezi.
Az adó 1,5 centet tesz ki kWh-ként.

Mikor és hol kell benyújtani az adóbevallást?
Kérjük, hogy az éves bevallást a következő év március 31-ig nyújtsa be a forgalmi adó kivetéséért felelős adóhivatalnak.
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Megjegyzés a villamosenergia-adó visszatérítésével kapcsolatban
Ha az elektromos energiát
• földgáz és ásványolaj előállítására és szállítására vagy
• nem energetikai célokra
használják, akkor a visszatérítést az ELA 3 nyomtatvánnyal kell igényelni

Csak az Adóhivatalnak kell kitöltenie!
Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet.

Csapat
Nincs eltérés a nyilvántartott villamosenergia-adóhoz képest.
Eltérés a nyilvántartott villamosenergia-adóhoz képest;
A határozat (az ELA 2 nyomtatvány) kiállítva.
A saját számítás helytelen;
A határozat (az ELA 2 nyomtatvány) kiállítva.

Ügyintéző

Dátum, aláírás

ELA 1, 2. oldal, 2020.11.23-i változat

