EUROOPAN UNIONI

TODISTUS ARVONLISÄ- JA/TAI VALMISTEVEROSTA VAPAUTTAMISESTA (*)
Direktiivin 2006/112/EY 151 artikla ja direktiivin 2008/118/EY 13 artikla)

Sarjanumero (ei pakollinen):
1. VAPAUTUKSEEN OIKEUTETTU ELIN/YKSITYISHENKILÖ
Nimi
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Belgique

(Sijainti)jäsenvaltio

2. LEIMAN ANTAMISESTA VASTAAVA VIRANOMAINEN (nimi, osoite ja puhelinnumero)
Federal Public Service FINANCE
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

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

3. VAPAUTUKSEEN OIKEUTETUN ELIMEN TAI YKSITYISHENKILÖN ILMOITUS
Vapautukseen oikeutettu elin tai yksityishenkilö (1) ilmoittaa,
a) että 5 kohdassa luetellut tavarat ja/tai palvelut on tarkoitettu (2)

Ƒ virkakäyttöön
Ƒ ulkomaisessa diplomaattisessa edustustossa
Ƒ ulkomaisessa konsulaatissa

Ƒ henkilökohtaiseen käyttöön; käyttäjä kuuluu
Ƒ ulkomaisen diplomaattisen edustuston henkilöstöön
Ƒ ulkomaisen konsulaatin henkilöstöön

Ƒ eurooppalaisessa elimessä, johon sovelletaan

pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja
vapauksista

Ƒ kansainvälisessä järjestössä
Ƒ Natoon kuuluvan valtion puolustusvoimissa

Ƒ kansainvälisen järjestön henkilöstöön

Ƒ Kyproksen saarelle sijoitetuissa Yhdistyneen
kuningaskunnan puolustusvoimissa

(elimen nimi) (ks. 4 kohta)
b) että 5 kohdassa kuvatut tavarat ja/tai palvelut vastaavat 1 kohdassa mainitussa sijaintijäsenvaltiossa verovapautukseen sovellettavia
edellytyksiä ja rajoituksia ja
c) että edellä olevat tiedot on ilmoitettu oikein ja rehellisesti.
Verovapautukseen oikeutettu elin tai yksityishenkilö sitoutuu maksamaan sille jäsenvaltiolle, josta tavarat on lähetetty tai josta tavarat ja/tai
palvelut on toimitettu, arvonlisäveron ja/tai valmisteveron, joka olisi maksettava, jos tavarat ja/tai palvelut eivät vastaisi verovapautuksen
edellytyksiä tai jos tavaroita ja/tai palveluita ei käytettäisi tarkoitetulla tavalla.

Allekirjoittajan nimi ja asema

Paikka ja aika

Allekirjoitus

4. ELIMEN LEIMA (jos kyseessä on verovapautus henkilökohtaiseen käyttöön tulevista tavaroista tai palveluista)

Allekirjoittajan nimi ja asema

Paikka ja aika
© FOD SPF Fin 7.2011 ®

Leima

Allekirjoitus
Finnish

5. KUVAUS TOIMITETTAVISTA TAVAROISTA JA/TAI PALVELUISTA, JOILLE HAETAAN VAPAUTUSTA
ARVONLISÄVEROSTA TAI VALMISTEVEROSTA
A. Tiedot verovelvollisesta / valtuutetusta varastonpitäjästä
1) Nimi ja osoite:
2) Jäsenvaltio
3) Arvonlisäverotunniste/valmisteveronumero tai verorekisterinumero
B. Tavaroita ja/tai palveluita koskevat tiedot:
N:o

Yksityiskohtainen tavaroiden ja/tai palveluiden
kuvaus (3) (tai viittaus liitteenä olevaan
tilauslomakkeeseen)

Määrä tai lukumäärä

Arvo ilman arvonlisäveroa ja valmisteveroa
Yksikköarvo

Valuutta

Arvo yhteensä

EUR

Yhteensä

6. SIJAINTIJÄSENVALTION TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN TODISTUS
Edellä 5 kohdassa määriteltyjen tavaroiden ja/tai palveluiden lähetys/toimitus täyttää

Ƒ kokonaan

Ƒ määrään asti

(lukumäärään asti)( (4)

arvonlisäverosta ja/tai valmisteverosta vapauttamisen edellytykset.

Allekirjoittajan nimi ja asema

Paikka ja aika

Leima

Allekirjoitus

7. HAKEMUKSEN LEIMAUTTAMISVAPAUTUS 6 KOHDAN OSALTA (vain virkakäyttöön tulevien tavaroiden tai palveluiden
verovapaustapauksessa)
Kirjeellä nro
Päiväys:
Verovapautukseen oikeutettu elin on vapautettu leimauttamisvelvoitteesta 6 kohdan osalta:
Leimauttamisvapautuksen myöntänyt sijaintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Allekirjoittajan nimi ja asema

Paikka ja aika

Leima

Allekirjoitus

(*) Yliviivataan tapauksen mukaan.
(1) Tarpeeton yliviivataan.
(2) Merkitkää rasti oikeaan ruutuun.
(3) Tyhjä tila viivoitettava. Tämä on tehtävä myös tapauksissa, joissa tilauslomakkeet ovat liitteinä.
(4) Verovapautuksen piiriin kuulumattomat tavarat ja/tai palvelut on poistettava 5 kohdasta tai liitteenä olevasta tilauslomakkeesta.
Finnish

