
REMOBIS REFUND SERVICE C.V.
Strictly confidential

Wniosek aplikacyjny o udział  
w programie zwrotu podatku VAT

Nazwa firmy
Adres
Kod pocztowy Miasto Kraj
Osoba kontaktowa
Telefon
Fax
Tel. komórkowy
Email
Numer NIP firmy
Rodzaj działalności
Kod NACE

Uzgodnione opłaty dotyczą poniżej wymienionych krajów zwrotu:

Zwrot Normalny Zwrot Szybki Kwota VAT rocznie i/lub ilość litrów
Austria
Belgia

Bułgaria
Chorwacja

Czechy
Dania

Estonia
Finlandia

Francja
Niemcy nie dotyczy
Grecja nie dotyczy
Węgry

Irlandia
Włochy

Łotwa
Litwa

Luksemburg
Holandia

Norwegia
Portugalia

Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania

Szwecja
Szwajcaria nie dotyczy

Wielka Brytania

Dane kontaktowe firmy

Wybór usługi zwrotu

Varrolaan 51 
NL-3584 BT 

Utrecht  
The Netherlands  



REMOBIS REFUND SERVICE C.V.
Strictly confidential

Nazwa banku
Adres banku

Numer konta
Numer IBAN 

Kod BIC lub Swift 
Waluta konta bankowego

Czy jakiekolwiek wnioski o zwrot podatku VAT w przeszłości zostały odrzucone?
Czy posiadają Państwo innego pełnomocnika do zwrotu podatku VAT na inne kraje?
W których krajach są Państwo zarejestrowani jako podatnik VAT?
Proszę o podanie kraju siedziby zarządu prowadzonej działalności.
Czy posiadają Państwo zaległości w jakichkolwiek organizacjach rządowych?

Proszę o przeczytanie następujących warunków współpracy:

Jeśli zgadzają się Państwo z powyższymi warunkami, proszę o podpis poniżej:

Nazwisko (-a) składających podpis (-y) drukowanymi literami
Pieczątka firmowa

Miejscowość, dataPodpis

Dane Bankowe

Dodatkowe informacjie

- Potwierdzam (-amy) przestrzegać załączonych warunki współpracy w procesie zagranicznego zwrotu podatku VAT w trybie
normalnego zwrotu / szybkiego zwrotu.
Potwierdzam (-amy), że wszystkie szczegółowe informacje są prawdziwe i kompletne.

- 'REMOBIS zastrzega sobie możliwość przenoszenia kwot, których nie można było zwrócić na następny okres rozliczeniowy 
i rozliczania ich z najbliższą fakturą wystawioną przez REMOBIS.

- 'REMOBIS będzie stosować stałą opłatę w wysokości 10 € za noty kredytowe w poszczególnych krajach usługi zwrotu.

- 'REMOBIS przyjmuje faktury uproszczone/ paragony z minimalną wartością VAT 10 €.

- W odniesieniu do prowizji w przypadku konieczności przewalutowania, Remobis ma prawo do pobrania prowizji dodatku 
kursowego w odniesieniu do odpowiedniego kraju, aby zrekompensować ryzyko wahań kursów walut.  

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego 
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