Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí
při vývozu zboží
podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Refund of value added tax. (only for non-EU residents)

Druh zboží
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Vrácená daň / Refunded Value		

Kupující / Customer

Prodávající / Seller

Jméno
Name

Trvalý pobyt
Home address

Země
Country

Podpis kupujícího
Customer's Signature

DIČ prodávajícího
Seller‘s ID
Datum prodeje
Date of Sale
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Potvrzení celního úřadu
Customs Confirmation
Cestovní doklad
Passport No.

Datum vývozu z EU
Date of Export from the EU

Zmocněná osoba - Prohlášení
Authorised Person - Declaration
Jméno nebo název, Adresa
Name, Address

Celní razítko EU, podpis / the EU Customs Stamp, Signature

25 5235 MFin 5235 - vzor č. 4

Podmínky pro vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
1. Zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území Evropského společenství a jeho pobyt ve třetí zemi je zapsán v cestovním pasu nebo jiném
dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika a v tuzemsku neuskutečňuje ekonomickou činnost.
2. Nakoupené zboží nemá obchodní charakter.
3. Nakoupené zboží, jehož cena včetně daně je zaplacena jednomu prodávajícímu v jednom dnu a je vyšší než 2000,- Kč.
4. Nakoupené zboží je vyvezeno v cestovním styku nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém došlo k prodeji zboží.
5. Nárok na vrácení lze uplatnit pouze u plátce, jež zboží prodal, nejpozději do 6 měsíců od konce měsíce, ve kterém došlo k prodeji zboží.
6. Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží: a) uhlovodíková paliva a maziva,
			
b) tabákové výrobky,
			
c) alkoholické nápoje,
			
d) potraviny a další zboží uvedené pod. č. kódem h. systému v kapitolách 01 až 21
Informace pro zahraniční fyzickou osobu
Tiskopis Ministerstva financí nebude při vývozu potvrzen, když:
– nebude obsahovat všechny požadované údaje, na něm uvedené
– nebude přiložen doklad o prodeji zboží, který obsahuje všechny zákonem stanovené údaje
– zboží nebude předloženo celnímu orgánu
– částka nákupu nebude přesahovat částku 2000,- Kč
Poučení pro vyplnění tiskopisu:
– vyplnění tiskopisu provést písmem a číslicemi podle níže uvedeného vzoru
– číselné údaje nesmí přesahovat vyznačené rámečky
– údaje nesmí být přepisovány nebo dodatečně měněny
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Conditions for tax refunds to physical persons from the third countries at the export
of goods
1. The foreign physical person having no permanent residence on the territory of the European Community and his/her stay in the third country is entered
in the passport or any other certificate of identity recognized as valid by the Czech Republic and not realising any economic activity in this country
2. The purchased goods have no character of goods for trading
3. The purchased goods, the price of which including tax is paid to one seller in one day and is higher than CZK 2 000
4. The purchased goods is exported in the travelling relations within 3 calendar months since the end of the month in which the goods were sold, at the
latest
5. The claim for refund may be laid only with the payer, who sold the goods, within 6 months since the end of the month, in which the goods were sold,
at the latest
6. The claim for tax refund doesn’t arise with following types of goods: a) hydrocarbon fuels and lubricants,
			
b) tobacco products,
			
c) alcoholic beverages,
			
d) foodstuffs and other goods under the code number of the h. system
				 in Chapters 01 to 21
Information for the foreign physical persons
The form of the Ministry of Finance will not be confirmed at export if:
– it does not contain all requested data mentioned on it
– the document of sale of goods containing all data stipulated by law, is not attached
– the goods are not presented to the Customs authority
– the amount of purchase does not exceed CZK 2 000
Instructions for completing the form:
– the form must be completed by letters and numerals according to the below mentioned example
– the numerals must not extend beyond the indicated boxes
– data must not be overwritten or changed additionally
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