Nodokļu atmaksa, izmantojot sistēmu Tax Free
Lūdzu, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai atmaksātu samaksāto summu
nodoklis:
1. Saņemiet formu
Apmaksājot pirkumu RD Electronics veikalā vai internet-veikalā www.rdveikals.lv ,
pieprasiet beznodokļu veidlapu. Ir divu veidu kvītis - zila un balta. Aizpildiet nepieciešamos
laukus ar latīņu alfabēta burtiem. Atcerieties: nepareizi aizpildīta kvīts = nodokļu atmaksas
atteikums!
2. Uzlieciet zīmolu
Lūdzu, atvēliet pietiekami daudz laiku nodokļu atmaksas procesam pirms jūsu
izlidošanas lidostā.
Pirms reģistrējaties lidojumam, dodieties uz muitas nodaļu, ar aizpildītu kvīti
(Beznodokļu veidlapa), ar pasi, ar kvīti un pirkumiem, lai muitas darbinieks apzīmogotu jūsu
veidlapu.
Pārliecinieties, ka visiem produktiem ir cenu zīmes un etiķetes. Nelieciet savus pirkumus
bagāžu vietnē, jo jums tos būs jāuzrāda muitas darbiniekam.
3. Atprečojiet veidlapu
Dodieties pie Global Blue nodokļu atmaksas lodziņa. Iesniedziet aizpildītu un apzīmogotu
veidlapu, lai pabeigtu procedūru un saņemtu atpakaļ naudu, bezskaidrā (uz bankas karti) vai
skaidrā naudā.
Steidzaties? Nosūtiet savu aizpildīto un apzīmogoto veidlapu mums pa pastu, ar īpašo Global
Blue konvertu un saņemiet atpakaļ savu naudu bezskaidrā naudas veidā uz savu bankas karti.
Norādot savu e-pastu veidlapā (Tax Free Form), tas palīdzēs jums ātrāk un
efektīvāk sazinieties ar Global Blue klientu atbalsta nodaļu.
4. Ir svarīgi zināt!
● Saņemtā atmaksa ir PVN summa, no kuras atskaitīta administratīvā maksa.
● Dažās ES valstīs, lai varētu saņemt PVN atmaksu, ir jāpērk Tax Free veikalā
preces par noteiktu summu: Latvijā - 44 eiro. Ir iespējams jebkurš Tax Free formu skaits
ir neierobežots. Sistēma neparedz pievienoto vērtību nodokļu atmaksas ierobežojumu.
● Izbraucot no Latvijas, jāuzrāda Tax Free veidlapa, pase un preces. Braucot caur
vairākām ES valstīm, jāuzrāda sava beznodokļa veidlapa un nopirktās preces, saņemt
muitas zīmogu turpmākai PVN atgriešanai - vajag tikai pēdējā apmeklētajā valstī.
● Preces jāeksportē 3(trīs) mēnešu laikā, iekļaujot pirkuma mēnesi. Ja Jūs, piemēram,
iegādājies preces 1.martā, tad ir nepieciešams tās eksportēt ārpus ES ne vēlāk, kā
30.jūnijā, pretējā gadījumā, saskaņā ar Tax Free noteikumiem Jūs zaudēsiet tiesības uz
PVN atmaksu par čekiem.
● Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni global-blue.com

