o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraniþnej osobe
podĐa § 56 až 58 zákona þ. 222/2004 Z. z.
Je to vaša prvá žiadosĢ? Ak nie, uvećte þíslo
pridelené DaĖovým úradom Bratislava I.

Odtlaþok prezentaþnej
peþiatky daĖového úradu

DAĕOVÝ ÚRAD BRATISLAVA I

Priezvisko a meno alebo názov zahraniþnej osoby

1

Ulica a þíslo
Poštové þíslo, mesto, štát

2

Predmet (druh) podnikania zahraniþnej osoby

3

DaĖový úrad zahraniþnej osoby a jej identifikaþné þíslo pre daĖ pridelené v štáte, kde má sídlo alebo bydlisko

4

Obdobie, na ktoré sa žiadosĢ vzĢahuje

5

Celková žiadaná suma vrátenia dane v Sk
(podĐa súpisu faktúr a dovozných dokladov)

6
7

od
mesiac rok

do
mesiac

rok

Zahraniþná osoba žiada vrátiĢ sumu dane uvedenú v bode 5 spôsobom uvedeným v bode 7
Požadovaný spôsob vrátenia dane (v okienku vyznaþte X):
ýíslo úþtu

Ƒ

Bankový úþet

Poštová poukážka

Ƒ

Identifikaþný kód banky

Názov úþtu
Názov a adresa banky

8
9

Poþet priložených dokladov: ........... z toho faktúr: ........... dovozných dokladov: .............
Zahraniþná osoba vyhlasuje, že
a) tovary a služby uvedené v súpise faktúr a dovozných dokladov použila na podnikanie v období:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
b) v Slovenskej republike v období, za ktoré podáva túto žiadosĢ (v okienku vyznaþte X)

Ƒ nedodala tovar ani služby
Ƒ dodala len služby a tovar, pri ktorých je povinný platiĢ daĖ príjemca služby a tovaru
Ƒ dodala len prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby oslobodené od dane

c) údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé.

Zahraniþná osoba sa zaväzuje vrátiĢ späĢ akúkoĐvek neoprávnene vrátenú daĖ.
.............................................
Miesto

......................................
Dátum

...................................................
Podpis

10

Por.
þíslo

Druh tovarov a služieb

Suma dane spolu

Dátum vyhotovenia, þíslo faktúry
alebo dovozného dokladu

Vyhradené na úradné úþely

Meno a adresa dodávateĐa tovarov a služieb,
identifikaþné þíslo pre daĖ, ak je známe

Súpis faktúr a dovozných dokladov
Žiadaná suma dane

Vyhradené na úradné úþely

