POTVRDENIE O OSLOBODENÍ OD DPH A/ALEBO SPOTREBNEJ DANE (*)
(þlánok 151 smernice 2006/112/ES a þlánok 13 smernice 2008/118/ES)

EURÓPSKA ÚNIA
Sériové þíslo (nepovinné):

1. OPRÁVNENÁ ORGANIZÁCIA ALEBO JEDNOTLIVEC
Názov alebo meno
Ulica, þíslo domu
PSý, miesto
(HostiteĐský) þlenský štát Belgique
2. PRÍSLUŠNÝ ÚRAD ZODPOVEDNÝ ZA POTVRDENIE PEýIATKOU (názov, adresa a telefónne 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. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ ORGANIZÁCIE ALEBO JEDNOTLIVCA
Oprávnená organizácia alebo jednotlivec (1) týmto vyhlasuje:
a) že tovar a/alebo služby uvedené v kolónke 5 sú urþené (2)

Ƒ na úradné použitie
Ƒ zahraniþnej diplomatickej misie

Ƒ na osobnú spotrebu
Ƒ príslušníka zahraniþnej diplomatickej misie

Ƒ zahraniþného konzulárneho úradu

Ƒ pre príslušníka zahraniþného konzulárneho úradu

Ƒ európskeho orgánu, na ktorý sa vz Ģahuje Protokol
o výsadách a imunitách Európskej únie

Ƒ medzinárodnej organizácie
Ƒ ozbrojených síl štátu, ktorý je stranou

Ƒ zamestnancov medzinárodnej organizácie

Severoatlantickej zmluvy (síl NATO)

Ƒ ozbrojených síl Spojeného kráĐovstva
rozmiestnených na ostrove Cyprus

(názov inštitúcie) (pozri kolónku 4)
b) že tovar alebo služby uvedené v kolónke 5 sp ĎĖajú podmienky a obmedzenia, ktoré sa v hostite Đskom þlenskom štáte uvedenom v kolónke 1
vzĢahujú na oslobodenie od dane, a
c) že vyššie uvedené údaje sú poskytované v dobrej viere.
Oprávnená organizácia alebo jednotlivec sa týmto zaväzuje, že þlenskému štátu, z ktorého bol tovar odoslaný alebo z ktorého bol tovar dodaný a/
alebo služby poskytované, zaplatí DPH a/alebo spotrebnú daĖ, ktorá by bola splatná, ak by tovar a/alebo služby nespĎĖali podmienky
oslobodenia od dane alebo ak by sa tovar a/alebo služby nepoužili zamýšĐaným spôsobom.

Meno a postavenie podpísaného

Miesto, dátum

Podpis

4. PEýIATKA ORGANIZÁCIE (pri oslobodení od dane na osobnú spotrebu)

Meno a postavenie podpísaného

Miesto, dátum
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Peþiatka

Podpis
Slovak

5. OPIS TOVARU A/ALEBO SLUŽIEB, V SÚVISLOSTI S KTORÝMI SA POŽADUJE OSLOBODENIE OD DPH A/ALEBO
SPOTREBNEJ DANE
A. Údaje o dodávateĐovi/oprávnenom majiteĐovi skladu
1. meno a adresa:
2. þlenský štát
3. þíslo pre DPH/spotrebnú daĖ alebo daĖové registraþné þíslo (*)
B. Údaje o tovare a/alebo službách:
ýíslo

Podrobný opis tovaru a/alebo služieb (3) (alebo
odkaz na priložený formulár objednávky)

Množstvo alebo poþet

Hodnota bez DPH a spotrebnej dane
Hodnota za jednotku

Mena

Celková hodnota

EUR

Celková suma

6. POTVDENIE PRÍSLUŠNÝCH ÚRADOV HOSTITEďSKÉHO ýLENSKÉHO ŠTÁTU
Zásielka/dodanie tovaru a/alebo poskytovanie služieb uvedených v kolónke 5 vyhovuje:

Ƒ v plnom rozsahu

Ƒ až do množstva

(príp. poþtu) (4)

podmienkam na oslobodenie od DPH a/alebo spotrebnej dane

Meno a postavenie podpísaného

Miesto, dátum

Peþiatka

Podpis

7. POVOLENIE NA OSLOBODENIE OD POVINOSTI ZÍSKA ġ PE ýIATKU V KOLÓNKE 6 (len pri oslobodení od dane na úradné
použitie)
listom þ.:
zo dĖa:
poverená oprávnená inštitúcia:
je:
príslušným orgánom v hostiteĐskom þlenskom štáte:
oslobodená od povinnosti získaĢ peþiatku v kolónke 6:

Meno a postavenie podpísaného

Miesto, dátum

Peþiatka

(*) Nehodiace sa škrtnite.
(1) Nehodiace sa škrtnite.
(2) Zaškrtnite hodiace sa políþko.
(3) Nepoužité políþka preškrtnite. Platí to, aj keć sú priložené formuláre objednávky.
(4) Tovar a/alebo služby, ktoré neoprávĖujú na oslobodenie od dane, sa v kolónke 5 alebo v priloženom formulári objednávky
preškrtnú.

Podpis

Slovak

