OSVċDýENÍ O OSVOBOZENÍ OD DPH NEBO SPOTěEBNÍ DANċ (*)
(þlánek 151 smČrnice 2006/112/ES a þlánek 13 smČrnice 2008/118/ES)

EVROPSKÁ UNIE
PoĜadové þíslo (není povinné):
1. ŽÁDAJÍCÍ ORGANIZACE / ŽÁDAJÍCÍ JEDNOTLIVEC
Název/jméno
Ulice, þíslo domu
Poštovní smČrovací þíslo, místo
(Hostitelský) þlenský stát

Belgique

2. ORGÁN PěÍSLUŠNÝ K OPATěENÍ ÚěEDNÍM RAZÍTKEM (název, adresa a telefonní þíslo)
Federal Public Service FINANCE
General Administration of TAXES
VAT office SHAPE
Building 210 - Room 103
vat.shape@minfin.fed.be
+32 257 773 67

Custom and excise general department
Custom office SHAPE
Building 210 - Room 111A
+32 257 846 50
poste.douanes.shape.casteau@minfin.fed.be
7010 SHAPE

3. PROHLÁŠENÍ ŽÁDAJÍCÍ ORGANIZACE NEBO ŽÁDAJÍCÍHO JEDNOTLIVCE
Žádající organizace / žádající jednotlivec (1) tímto prohlašuje,
a) že zboží a/nebo služby uvedené v kolonce 5 jsou urþeny (2)

Ƒ k úĜednímu použití
Ƒ pro zahraniþní diplomatické zastoupení
Ƒ pro zahraniþní konzulární úĜad

Ƒ k soukromému použití
Ƒ pro pĜíslušníka zahraniþního diplomatického
zastoupení

Ƒ pro pĜíslušníka zahraniþního konzulárního úĜadu

Ƒ pro evropský orgán nebo subjekt, na který se
vztahuje Protokol o výsadách a imunitách
Evropské unie

Ƒ pro mezinárodní organizaci
Ƒ pro ozbrojené síly státu, který je stranou

Ƒ pro pracovníka mezinárodní organizace

Severoatlantické smlouvy (síly NATO)

Ƒ pro ozbrojené síly Spojeného království
rozmístČné na ostrovČ Kypru

(název organizace) (viz kolonka 4)
b) že zboží a/nebo služby uvedené v kolonce 5 spl Ėují podmínky a omezení, které v hostitelském þlenském státČ uvedeném v kolonce 1 platí pro
osvobození od danČ a
c) že výše uvedené údaje jsou poskytovány v dobré víĜe.
Žádající organizace nebo žádající jednotlivec se tímto zavazuje, že þlenskému státu, z nČhož bylo zboží odesláno nebo z nČhož bylo zboží
dodáno þi služby poskytnuty, uhradí splatnou DPH nebo spotĜební daĖ, jestliže zboží a/nebo služby nesplní podmínky pro osvobození od danČ
nebo jestliže se nepoužijí zamýšleným zpĤsobem.

jméno a status podepsaného

místo, datum

podpis

4. ÚěEDNÍ RAZÍTKO ORGANIZACE (pĜi osvobození od danČ k soukromému použití)

jméno a status podepsaného

místo, datum
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razítko

podpis
Czech

5. POPIS ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB, PRO NċŽ JE POŽADOVÁNO OSVOBOZENÍ OD DPH NEBO SPOTěEBNÍ DANċ
A. Údaje o dodavateli nebo poskytovateli/oprávnČném skladovateli
1) Jméno a adresa
2) ýlenský stát
3) Identifikaþní þíslo pro DPH/spotĜební daĖ nebo daĖové registraþní þíslo
B. Údaje o zboží a/nebo službách
ýíslo

Podrobný popis zboží a/nebo služeb (3) (nebo odkaz
na pĜiloženou objednávku)

Množství nebo poþet

Hodnota bez DPH a spotĜební danČ
Jednotková hodnota

MČna

Celková hodnota

EUR

Celkem

6. OSVċDýENÍ PěÍSLUŠNÝCH ORGÁNģ HOSTITELSKÉHO ýLENSKÉHO STÁTU
Odeslání/dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb uvedených v kolonce 5 splĖuje

Ƒ v plném rozsahu

Ƒ až do množství, pĜíp. poþtu

(poþet) (4)

podmínky pro osvobození od DPH nebo spotĜební danČ.

jméno a status podepsaného

místo, datum

razítko

podpis

7. ZPROŠTċNÍ POVINNOSTI OBDRŽET ÚěEDNÍ RAZÍTKO PODLE KOLONKY 6 (jen pĜi osvobození od danČ pro úĜední úþely)
Dopisem þ.
Ze dne
Název žádající organizace:
je zproštČn/a:
PĜíslušným orgánem hostitelského þlenského státu:
povinnosti obdržet úĜední razítko podle kolonky 6:

jméno a status podepsaného

místo, datum

razítko

podpis

(*) Nehodící se škrtnČte.
(1) Nehodící se škrtnČte.
(2) Hodící se oznaþte kĜížkem.
(3) Nepoužité místo kolonky proškrtnČte. To platí i tehdy, když jsou pĜiloženy objednávky.
(4) Zboží a/nebo služby, pro nČž nelze poskytnout osvobození od danČ, v kolonce 5 nebo v pĜiložené objednávce škrtnČte.
Czech

