DEN EUROPÆISKE UNION

MOMS- OG PUNKTAFGIFTSFRITAGELSESATTEST (*)
(Artikel 151 i Direktiv 2006/112/EF og artikel 13 i direktiv 2008/118/EF)

Løbenummer (fakultativt):
1. FRITAGELSESBERETTIGET ORGANISATION/ENKELTPERSON
Navn
Gadenavn og -nummer
Postnummer, by
(Værts)medlemsstat

Belgique

2. STEMPLINGSMYNDIGHED (navn, adresse og telefonnummer)
Federal Public Service FINANCE
Custom and excise general department
Custom office SHAPE
Building 210 - Room 111A
+32 257 846 50 pposte.douanes.shape.casteau@minfin.fed.be
7010 SHAPE

General Administration of TAXES
VAT office SHAPE
Building 210 - Room 103
vat.shape@minfin.fed.be
+32 257 773 67

3. ERKLÆRING FRA DEN FRITAGELSESBERETTIGEDE ORGANISATION/ENKELTPERSON
Den fritagelsesberettigede organisation/enkeltperson (1) erklærer hermed
a) at de varer og/eller ydelser, der er nævnt i rubrik 5, er beregnet (2)

Ƒ til officiel brug for
Ƒ en udenlandsk diplomatisk repræsentation

Ƒ til personlig brug for
Ƒ en ansat i en udenlandsk diplomatisk repræsentation

Ƒ et udenlandsk konsulat

Ƒ en ansat i et udenlandsk konsulat

Ƒ en europæisk organisation, der er omfattet af

protokollen vedrørende Den Europæiske Unions
privilegier og immuniteter

Ƒ en international organisation
Ƒ de væbnede styrker i en stat, der er part i Den

Ƒ en ansat i en international organisation

Nordatlantiske Traktat (NATO-styrker)

Ƒ Det Forenede Kongeriges væbnede styrker
udstationeret på øen Cypern

(organisationens betegnelse) (jf. rubrik 4)
b) at de varer og/eller ydelser, der er beskrevet i rubrik 5, opfylder de rammer og betingelser, der gælder for fritagelse i den værtsmedlemsstat,
der er angivet i rubrik 1, og
c) at ovenstående oplysninger er afgivet i god tro.
Den fritagelsesberettigede organisation eller enkeltperson forpligter sig til at erlægge den moms og/eller punktafgift, der er skyldig, hvis varerne
og/eller ydelserne ikke opfylder betingelserne for fritagelse, eller hvis de pågældende varer og/eller ydelser ikke anvendes til det angivne formål,
til den medlemsstat, hvorfra varerne er afsendt eller hvorfra varerne og/eller ydelserne er leveret.

Underskrivers navn og stilling

Underskrift

Sted, dato
4. ORGANISATIONENS STEMPEL (i tilfælde af fritagelse til personlig brug)

Underskrivers navn og stilling

Sted, dato
© FOD SPF Fin 7.2011 ®

Stempel

Underskrift
Danish

5. BESKRIVELSE AF DE VARER OG/ELLER YDELSER, SOM DER ANSØGES OM MOMS- OG/ELLER
PUNKTAFGIFTSFRITAGELSE FOR
A. Oplysninger vedrørende leverandøren/den godkendte oplagshaver
1) Navn og adresse:
2) Medlemsstat
3) Momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer
B. Oplysninger vedrørende varerne og/eller ydelserne:
Nr.

Detaljeret beskrivelse af varerne og/eller ydelserne
(3) (eller henvisning til vedlagte ordreseddel)

Mængde eller antal

Værdi eksklusive moms og punktafgift
Værdi pr. enhed

Valuta

Samlet værdi

EUR

Samlet beløb

6. ATTESTERING FORETAGET AF VÆRTSMEDLEMSSTATENS MYNDIGHEDER
Det vareparti og/eller de ydelser, der er beskrevet i rubrik 5, opfylder

Ƒ fuldstændig

Ƒ indtil en mængde på

(antal) (4)

betingelserne for fritagelse for moms og/eller punktafgifter

Underskrivers navn og stilling

Sted, dato

Stempel

Underskrift

7. TILLADELSE TIL DISPENSATION FRA KRAVET OM PÅSTEMPLING I RUBRIK 6 (kun i tilfælde af fritagelse til officiel brug)
Ved brev nr.:
Dateret den:
har følgende fritagelsesberettigede organisation:
af værtsmedlemsstatens ansvarlige myndighed
opnået dispensation fra kravet om den i rubrik 6 omhandlede påstempling:

Underskrivers navn og stilling

Sted, dato

Stempel

Underskrift

(*) Det ikke-gældende overstreges.
(1) Det ikke-gældende overstreges.
(2) Sæt kryds ved det gældende.
(3) Uudnyttet plads overstreges. Dette gælder også, selv om der er vedlagt ordresedler.
(4) De varer og/eller ydelser, der ikke kan komme i betragtning, overstreges i rubrik 5 eller på vedlagte ordreseddel.
Danish

