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Fyzická osoba:

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

příjmení

tituljméno

vysílající stát funkce pověřené osoby

PSČ

telefon fax

název právnické osoby, ke které je fyzická osoba příslušná

adresa pověřené osoby1)

Právnická osoba:

název právnické osoby2)

adresa pověřené osoby

jméno a příjmení vedoucího vysílající stát

1) Vyplní pouze úředníci mezinárodních organizací.
2) Uvede se název diplomatické mise nebo konzulárního úřadu nebo zvláštní mise nebo mezinárodní organizace s působností na území ČR.

Povinnou přílohou daňového přiznání je "Potvrzení" Ministerstva zahraničních věcí České republiky o akreditaci pověřené osoby
na území České republiky a o zabezpečení principu vzájemnosti, osobního a věcného rozsahu a doklady pro uplatnění nároku na vrácení daně.

P Ř I Z N Á N Í
k  uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní

podle § 45a zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a § 12a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

 za zdaňovací období:

měsíc čtvrtletí rok

25 5480    MFin 5480 - vzor č. 6

Finančnímu úřadu v, ve, pro Datum podání přiznání

Číslo subjektu



2
✄

2

Částka daně je pověřené osobě vrácena na účet3)

název a adresa peněžního ústavu

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

Vypočtená částka daně k vrácení v Kč

Daň z přidané hodnoty

Spotřební daně

Částka celkem

Vyplní

poplatník finanční úřad

otisk razítka

Právnická osoba:

podpis
vedoucího
nebo jím

otisk pověřeného
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



Ministerstvo zahraničních věcí potvrzuje, že pověřená osoba
jméno nebo název

bydliště nebo sídlo

je akreditována na území České republiky

je zabezpečen princip vzájemnosti

a věcný rozsah

a osobní rozsah

Datum Podpis

POTVRZENÍ

Ministerstva zahraničních věcí České republiky o akreditaci pověřené osoby na území České republiky, o zabezpečení principu vzájemnosti
a o věcném a osobním rozsahu, které je povinnou přílohou daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty a spotřebních
daní podle § 45a zákona č. 588/1992 Sb. a §12a zákona č. 587/1992 Sb., ve  znění pozdějších předpisů.

Jméno pracovníka diplomatického protokolu ministerstva, který potvrzení vydává

otisk
úředního
razítka
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