Kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme:
Centrála UTA

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
Heinrich-Eckstein-Straße 1
63801 Kleinostheim/Main
Německo
T +49 (0) 6027 509-0
F +49 (0) 6027 509-77 177
info@uta.com
Kontakt na společnost UTA

Služba vrácení daně od společnosti UTA
Veškeré podrobnosti týkající se kontaktů na společnost UTA v
Německu a evropských pobočkách můžete nalézt na naší webové
stránce nebo prostřednictvím následujícího QR kódu (naskenujte si
QR kód svým mobilním telefonem).

Získejte snadno zpět v zahraničí zaplacenou daň z
přidané hodnoty a spotřební daň

® Přejeme si další informace k vrácení spotřební daně
® Prosím, zavojte nám na uvedené telefonní číslo.
Zajímají nás následující zůsoby vrácení daně v zemích\.:

® Litva
® Lotyšsko
® Lucembursko
® Maďarsko
® Německo
® Nizozemí
® Norsko
® Polsko
® Portugalsko
® Rakousko

S Zrychlené vrácené
  N Standardní vrácení
(Prosím ”N” nebo ”S” nebo „T”)

® Belgie
® Bulharsko
® Česká republika
® Chorvatsko
® Dánsko
® Estonsko
® Finsko
® Francie
® Irsko
® Itálie

® Řecko
® Rumunsko
® Slovensko
® Slovinsko
® Španělsko
® Švédsko
® Švýcarsko
® Velká Británie

T Termínové vrácení

Datum, Podpis 						

Zákaznické číslo UTA (číslo AP) 				

Kontaktní osoba 						

E-mail 							

Fax 							

Telefon 							

Země 							

PSČ / Město 						

Ulice / č. 							

Společnost 							

Ano, máme zájem o službu vrácení daně ze zahraničí!
Odpověď faxem (zdarma): 00800 88268362

Naše služby jsou vynikající.

SLUŽBA VRÁCENÍ DANĚ OD SPOLEČNOSTI UTA – ZÍSKEJTE ZPĚT DANĚ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI
Nedarujte žádné peníze

Zákazníci společnosti UTA si mohou vybrat mezi následujícími druhy vrácení DPH:

Daň z přidané hodnoty (DPH) uhrazenou při nákupu zboží nebo služeb v
zahraničí můžete získat zpět. Většinou je to však spojeno s četnými formalitami. Převezmeme za Vás tyto náklady společně s naší vícejazyčnou
partnerskou společností Nikosax a vyřídíme za Vás celý proces. To vám
ušetří čas, nervy a hotovost.

Naši službu DPH můžete využít pro tyto země 1:
■■ Belgie

34

■■ Německo

4

■■ Bulharsko

■■ Nizozemí 4

■■ Česká republika

■■ Norsko 4

■■ Chorvatsko 2 4

■■ Polsko 4

■■ Dánsko 4

■■ Portugalsko

■■ Estonsko

■■ Rakousko 4

■■ Finsko

■■ Řecko 2 4

■■ Francie 3

■■ Rumunsko

■■ Irsko 4

■■ Slovensko

■■ Itálie 3

■■ Slovinsko 3 4

■■ Litva

■■ Španělsko 3 4

■■ Lotyšsko 4

■■ Švédsko

■■ Lucembursko

■■ Švýcarsko 2 4

■■ Maďarsko 3

■■ Velká Británie

1
2
3
4

Pro firmy, které se nenacházejí v EU, je služba DPH možná jen v omezené míře
V těchto zemích ještě není termínové/ zrychlené vrácení DPH momentálně možné.
V těchto zemích nabízí UTA také vrácení spotřební daně
Zvláštní ustanovení pro autobusové firmy

Standardní vrácení DPH
Po kontrole faktur za Vás Nikosax vystaví dle zákonných ustanovení žádost o vrácení daně u příslušných finančních úřadů.

Náš partner: Jeden z předních poskytovatelů
služeb zabývajících se vrácení DPH v Evropě –
NIKOSAX.

VAŠE VÝHODA:
Dle následujícího schválení žádosti o vrácení a vyplacení finančními
úřady v zemi úhrady je DPH* připsána ve Váš prospěch ve vyúčtování
od společnosti UTA.

Zrychlené nebo termínové vrácení DPH
Vrácení DPH ze zahraničí může dle okolností trvat až 12 měsíců. Pokud
nechcete čekat tak dlouho, můžeme Vám nabídnout dvě možnosti, v případě kterých můžete disponovat vráceným DPH dříve:

■■ V případě zrychleného vrácení DPH Vám bude zaplacená DPH dobropisována přímo v následujícím vyúčtování od společnosti UTA.

■■ V případě termínovaného vrácení DPH je zaplacená DPH * dobropisována 30 dnů po konci kalendářního čtvrtletí v následujícím vyúčtování od společnosti UTA.

■■ rychle

■■ přesně

■■ spolehlivě

■■ výhodně

VAŚE VÝHODY:

++ Vrácení DPH po celé Evropě
++ Vrácení spotřební daně v některých zemích
++ Atraktivní podmínky
++ Dlouholeté mezinárodní zkušenosti
++ Rychlé zpracování
++ Žádné problémy při komunikaci s finančními úřady v zahraničí
++ Brzká použitelnost částek DPH a tím zlepšená likvidita v
závislosti na uvedených způsobech vrácení

Vrácení spotřební daně
P ři tankování v zemích jako jsou Belgie, Francie, Itálie, Slovinsko, Španělsko a Maďarsko je možné částečně požadovat spotřební daň. Předpokladem k tomu je, že Vaše společnost má mimo jiné sídlo v EU a Vaše vozidla
mají přípustnou celkovou hmotnost min. nebo se jedná o autobusy kategorie M2 nebo M3. Také tankování se musí bezpodmínečně vztahovat na
palivové karty k daným vozidlům. Nikosax převezme žádost a formality u
příslušných úřadů a postará se o to, abyste dostali zpět své peníze* pokud
možno bez komplikací.
* po odečtení malého manipulačního poplatku

