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Fyzická osoba:

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

příjmení

tituljméno

Zmocněná osoba:
název právnické osoby nebo příjmení a jméno fyzické osoby

adresa PSČ

telefon fax

Ž Á D O S T
na vrácení daně zahraničním osobám

podle § 45d zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

za období:  čtvrtletí rok
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Finančnímu úřadu pro Prahu 1

Číslo subjektu

Datum podání žádostí Počet příloh

Pravnická osoba:
název právnické osoby*)

adresa

Fyzická osoba oprávněná za právnickou osobu jednat:
příjmení jméno titul

Fyzická osoba oprávněná za právnickou osobu jednat:
příjmení jméno titul

Částka daně bude vrácena na účet:

název a adresa peněžního ústavu

číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

poštovní poukázkou3) na adresu
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Částka daně je zmocněné osobě vrácena na účet3)

název a adresa peněžního ústavu

PROHLÁŠENÍ OSOBY ZMOCNĚNÉ.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Vypočtená částka daně k vrácení v Kč

Uplatňovaný nárok na vrácení daně

Vyplní

poplatník finanční úřad

otisk razítka

Právnická osoba:

podpis
oprávněné
osoby,

otisk pověřený
datum razítka zástupce

číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

poštovní poukázkou3) na adresu

3) Nehodící se škrtněte

datum podpis

jméno a příjmení

Fyzická osoba:

Finanční úřad přiznanou daň vyměřil/dodatečně vyměřil podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů dne ke dni

Podpis oprávněného pracovníka



Uplatňovaný nárok na vrácení daně:

Druh Číslo dokladu Sazba daně Cena včetně daně celkem Výše daně

3

Celkem



Uplatňovaný nárok na vrácení daně:

4

Druh uplatňovaného nároku na vrácení daně:
a) maziva a další náplně pro provoz motorových vozidel s výjimkou pohonných hmot
b) motorová nafta a bionafta
c) opravy dopravních prostředků, jejich náhradní díly a příslušenství
d) odtažení dopravních prostředků
e) záruční opravy

Přílohy:
1. Plná moc (ne starší 5 let) k zastupování zahraniční osoby: ze dne
2. Potvrzení o registraci (ne starší 1 roku) zahraniční osoby zahraničním správcem daně: ze dne
3. Daňové doklady nebo doklady o nákupu zboží nebo poskytnutí služby.
4. Další přílohy (uveïte):

POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Do výše uvedené tabulky vyplní žadatel druh zboží nebo služby, ke které uplatňuje nárok na vrácení daně, číslo daňového dokladu a další
požadované údaje. Jednotlivé druhy uplatňovaného nároku na vrácení daně se uvedou postupně za sebou podle písmen abecedy, viz výše
uvedené druhy písm. a-e. Pokud nepostačí tabulka, použije se tiskopis nebo kopie 3. a 4. strany žádosti, které budou uvedeny jako další
příloha.

Celkem (zaokrouhlená)

Cena včetně daně celkem Výše daně

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

Druh Číslo dokladu Sazba daně


