Datum podání žádostí

Počet příloh

Finančnímu úřadu pro Prahu 1
Číslo subjektu nebo žádosti

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

ŽÁDOST

na vrácení daně zahraniční osobě registrované ve třetí zemi
podle § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
za období kalendářního roku 200
měsíce
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Fyzická osoba:
příjmení

jméno

titul

Právnická osoba:
název právnické osoby*)

adresa pro fyzickou nebo sídlo podnikání pro právnickou osobu

stát/země

Fyzická osoba oprávněná za právnickou osobu jednat:
příjmení

jméno

titul

telefon
stát/země

Částka daně bude vrácena na účet:
číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

název a adresa peněžního ústavu

poštovní poukázkou3)

na adresu

PŘÍLOHY:
1. Daňové doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, vystavené plátcem.
2. Potvrzení, že žadatel je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty nebo jiné obdobné dani ve třetí zemi, vystavené příslušným úřadem
ke správě daně v zemi, kde je žadatel registrován. Toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání.
3. Písemné prohlášení žadatele, že v kalendářním roce, ve kterém uplatňuje nárok na vrácení daně, nedodal zboží nebo neposkytl službu
s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou uvedenou v § 83 odst. 5 písm. d).
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Vyplní

Vypočtená částka daně k vrácení v Kč

poplatník

finanční úřad

Uplatňovaný nárok na vrácení daně zaokrouhlený
na celé koruny

PROHLÁŠENÍ OSOBY ZMOCNĚNÉ.
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Fyzická osoba:
jméno a příjmení

datum

podpis

Právnická osoba:

datum

otisk
razítka

podpis
oprávněné
osoby,
pověřený
zástupce

otisk razítka

Finanční úřad přiznanou daň vyměřil/dodatečně vyměřil a předepsal podle § 46 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů dne

ke dni

Podpis oprávněného pracovníka

3

) Nehodící se škrtněte
2

Uplatňovaný nárok na vrácení daně:
Poř. č.

Druh

Číslo dokladu

Sazba daně

Cena včetně daně celkem

Celkem
3

Výše daně

Uplatňovaný nárok na vrácení daně:
Cena včetně daně celkem

Výše daně

Převod ze strany č. ...................
Poř. č.

Druh

Číslo dokladu

Sazba daně

Celkem (zaokrouhlená)

POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI
1. Žádost se vyplňuje v českém jazyce.
2. Kolonky sloupců vyplňte tak, že do kolonky pod názvem:
– „Poř. č.“ – se uvede pořadové číslo, pod kterým je doklad zaváděn do tabulky,
– „Druh“ – se uvede písmenko A, pokud doklad bude obsahovat údaj o zboží; písmenko B, pokud doklad bude obsahovat údaj o službě,
nebo písmena AB, pokud doklad bude obsahovat údaj o zboží i službě,
– „Číslo dokladu“ – se uvede z dokladu údaj o evidenčním čísle daňového dokladu (§ 82 odst. 5 písm. e),
– „Sazba daně“ – se uvede písmeno S, pokud půjde o sazbu daně sníženou, nebo písmeno Z, pokud půjde o sazbu základní,
– „Cena včetně daně celkem“ – se uvede z dokladu údaj o výši ceny včetně daně celkem (§ 82 odst. 5 písm. i),
– „Výše daně“ – se uvede z dokladu údaj výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo
na padesátihaléře (§ 82 odst. 5 písm. h).
3. Pokud nepostačí tabulka tohoto tiskopisu, použije se další tiskopis nebo kopie 3. strany tiskopisu, které budou uvedeny jako příloha.
4. Daň bude vrácena při splnění podmínek uvedených v § 83 a pokud částka vrácené daně činí
a) nejméně 7 000 kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce,
nebo
b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, je-li to zbytek kalendářního roku.
5. Daň nelze vrátit u druhů zboží, které jsou:
a) zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,
b) cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování žadatele,
c) zboží a služby spojené s reprezentací žadatele,
d) telefonní poplatky,
e) taxislužba,
f) pohonné hmoty s výjimkou nafty.
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