
VRÁCENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY
podle § 45e zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů

REFUND OF VALUE ADDED TAX.

Druh zboží
Article
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4.

Vrácená daň / Refunded value

Množství
Quantity

Prodejní cena
Selling Price

Sazba DPH
Rate of VAT

Částka DPH
Amount of VAT
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Série: SS A/2001 Číslo:

KUPUJÍCÍ / Customer
Jméno/ Name

Trvalý pobyt / Home address

Země / Country Cestovní doklad / Passport No.

Podpis turisty / Tourist's Signature

PRODÁVAJÍCÍ / Seller

DIČ prodávajícího / Seller's ID

Datum prodeje / Date of Sale Datum odjezdu z ČR / Date of Departure

Potvrzení pohraničního celního úřadu / Border Customs confirmation

Otisk služebního razítka a podpis, datum
Official Stamp and Signaturre, Date

25 5235 MFin 5235 - vzor č.2



PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ DANĚ ZAHRANIČNÍ FYZICKÉ OSOBĚ PŘI VÝVOZU ZBOŽÍ
1.  Fyzická osoba nemá v ČR trvalý pobyt ani přechodné bydliště. 
2.  Předmětný nákup je uskutečněn v jenom dni u jednoho plátce. 
3.  Vývoz zboží je uskutečněn do 30 dnů od doby nákupu.
4.  Nárok na vrácení DPH lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od datumu nákupu zboží.

Informace pro cizí turisty
Tiskopis Ministerstva financí nebude při vývozu potvrzen, když:
--   nebude obsahovat všechny požadované údaje, na něm uvedené
--   nebude přiložen doklad o nákupu
--   zboží nebude předloženo pohraničnímu celnímu úřadu
--   částka nákupu nebude přesahovat 1000 Kč

Vrácení daně je možné uplatnit pouze u prodávajícího (osobně nebo osobou zmocněnou). Daň nevrací celní ani finanční úřady.
Poučení pro vyplnění tiskopisu
--   Vyplnění tiskopisu provést písmem a číslicemi podle níže uvedeného vzoru, a to černou nebo modrou kuličkovou tužkou (případně tiskárnou)
--   číselné údaje nesmí přesahovat vyznačené rámečky

CONDITIONS FOR VAT REFUND TO NATURAL PERSON, WHEN EXPORTING GOODS
1.  A natural person, who has no pernament or temporary residence in Czech Republic

The refund can only be applied with the seller (personally or through a proxy).

--   The goods are not shown at the customs office,
--   The value does not exceed 1.000 CZK.

--   It does not have the purchase document attached,

--   The form should be filled by letters and numbers as shown the example below, namely with a black or blue ball-point-pen (or printer).

3.  The goods are exported within 30 days from the date of purchase.
2.  The purchase is made in one day at one VAT payer's

4.  The claim can be made within 3 months from the date of purchase at the latest.

Informations for foreign tourists
When exporting the goods, dhe form of the Ministry of Finance will not be corfirmed if:
--   It does not contain all required data, whitch it asks for,

An explanation for filling the form:

--   Numeral data may not exceed the clearl marked frames.

The tax will be refunded neither by the Customs authority nor the Tax authority.
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