HÉA- ÉS/VAGY JÖVEDÉKIADÓ-MENTESSÉGI IGAZOLÁS (*)
(A 2006/112/EK irányelv 151. cikke és a 2008/118/EK irányelv 13. cikke)

EURÓPAI UNIÓ
Sorszám (választható):
1. JOGOSULT SZEMÉLY/SZERVEZET
Megnevezés/név
Utca, házszám
Irányítószám, helység
(A fogadó) Tagállam

Belgique

2. A BÉLYEGZÉSRE FELHATALMAZOTT HATÁSKÖRREL RENDELKEZė HATÓSÁG (Név, cím és telefonszám)
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. A JOGOSULT SZERVEZET/SZEMÉLY NYILATKOZATA
A jogosult személy/szervezet (1) nyilatkozik arról, hogy
a) az 5. rovatban felsorolt termékek és/vagy szolgáltatások rendeltetése (2) a következĘ:

Ƒ hivatalos célú felhasználás
Ƒ külföldi diplomáciai képviselet részére
Ƒ külföldi konzuli képviselet részére

Ƒ személyes célú felhasználás
Ƒ külföldi diplomáciai képviselet tisztviselĘje részére
Ƒ külföldi konzuli képviselet tisztviselĘje részére

Ƒ olyan európai szervezet részére, amelyre

vonatkozik az Európai Unió kiváltságairól és
mentességeirĘl szóló jegyzĘkönyv

Ƒ nemzetközi szervezet részére
Ƒ az Észak-atlanti Szerz Ędés (NATO) tagállamának

Ƒ nemzetközi szervezet tisztviselĘje részére

fegyveres erĘi részére

Ƒ az Egyesült Királyságnak a Ciprus szigetén
állomásozó fegyveres erĘi részére

(a személy/szervezet megnevezése) (lásd 4. rovat)
b) az 5. rovatban felsorolt termékek és/vagy szolgáltatások összhangban vannak az 1. rovatban megjelölt fogadó tagállamban érvényes
adómentességi feltételekkel és korlátokkal; és
c) a megadott adatokat jóhiszemĦen állították ki.
A jogosult személy vagy szervezet vállalja, hogy megfizeti a feladó tagállamnak, illetve annak, amelyikbĘl a termékeket és/vagy szolgáltatásokat
értékesítették, azon héa- és/vagy jövedéki adót, amely akkor lenne esedékes, ha a termékek és/vagy szolgáltatások nem felelnének meg a
mentesség követelményeinek, vagy ha a termékeket és/vagy szolgáltatásokat nem a rendeltetésnek megfelelĘ módon használnák fel.

Az aláíró neve és beosztása

Helység, dátum

Aláírás

4. A SZERVEZET BÉLYEGZėJE (személyes célú felhasználásra szóló adómentesség esetére)

Az aláíró neve és beosztása

Helység, dátum
© FOD SPF Fin 7.2011 ®

(BélyegzĘ)

Aláírás
Hungarian

5. A TERMÉKEK ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA, AMELYEKRE A HÉA- ÉS/VAGY JÖVEDÉKIADÓMENTESSÉGET KÉRIK
A. Az értékesítĘre/adóraktár engedélyesére vonatkozó adatok
(1) Név és cím:
(2) Tagállam
(3) Héa -azonosító szám vagy adó-nyilvántartási szám/jövedéki engedély száma
B. A termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó adatok:
Sorszám

A termékek és/vagy szolgáltatások részletes
meghatározása (3) (vagy hivatkozás a mellékelt
megrendelĘ Ħrlapra)

Mennyiség vagy
darabszám

Héa és jövedéki adó nélküli érték
Egységár

Pénznem

Teljes ár

EUR

Teljes összeg

6. A FOGADÓ TAGÁLLAM HATÁSKÖRREL RENDELKEZė HATÓSÁGAINAK IGAZOLÁSA
Az 5. rovatban meghatározott termékekbĘl és/vagy szolgáltatásokból álló küldemény/szállítmány

Ƒ teljes egészében

Ƒ a következĘ mennyiségig

a héa és/vagy a jövedéki adó alóli mentességI feltételei.

(mennyiség/
darabszám) (4)

Az aláíró neve és beosztása

Hely, dátum

(BélyegzĘ)

Aláírás

7. ENGEDÉLY A 6. ROVAT SZERINTI BÉLYEGZÉST ėL VALÓ ELTEKINTÉSRE (csak hivatalos célú felhasználásra szóló adómentesség
esetére)
Az engedélyezĘ levél hivatkozási száma:
Kelte:
A kijelölt jogosult szervezet részére:
Engedélyezte:
a fogadó tagállam hatáskörrel rendelkezĘ hatósága:
hogy a 6. rovat szerinti bélyegzési kötelezettségtĘl eltekintsen:

Az aláíró neve és beosztása

Hely, dátum

(BélyegzĘ)

(*) Adott esetben törlendĘ.
(1) A nem megfelelĘ rész áthúzandó.
(2) A megfelelĘ rovatba tegyen egy keresztet.
(3) Törölje a fel nem használt helyet. Ez a kötelezettség akkor is alkalmazandó, ha mellékeli a megrendelĘ Ħrlapot.
(4) Az adómentességre nem jogosult termék és/vagy szolgáltatás megnevezése áthúzandó az 5. rovatban vagy a mellékelt megrendelĘ
Ħrlapon.

Aláírás

Hungarian

