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LIITE II

”LIITE II

Tämän asetuksen 51 artikla
EUROOPAN UNIONI

TODISTUS ARVONLISÄVEROSTA JA/TAI VALMISTEVEROSTA
VAPAUTTAMISESTA (*)
(direktiivin 2006/112/EY 151 artikla ja direktiivin 2008/118/EY 13 artikla)

Sarjanumero (ei pakollinen):
1. VAPAUTUKSEEN OIKEUTETTU ELIN/YKSITYISHENKILÖ
Nimitys/Nimi
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
(Sijainti)jäsenvaltio
2. LEIMAN ANTAMISESTA VASTAAVA VIRANOMAINEN (nimi, osoite ja puhelinnumero)
3. VAPAUTUKSEEN OIKEUTETUN ELIMEN TAI YKSITYISHENKILÖN ILMOITUS
Vapautukseen oikeutettu elin tai yksityishenkilö (1) ilmoittaa, että
a) 5 kohdassa luetellut tavarat ja/tai palvelut on tarkoitettu (2)
☐

☐

virkakäyttöön

☐

henkilökohtaiseen käyttöön; käyttäjä kuuluu

☐

ulkomaisessa diplomaattisessa edustus
tossa

☐

ulkomaisen diplomaattisen
edustuston henkilöstöön

☐

ulkomaisessa konsulaatissa

☐

ulkomaisen konsulaatin hen
kilöstöön

☐

eurooppalaisessa elimessä, johon sovel
letaan pöytäkirjaa Euroopan unionin eri
oikeuksista ja vapauksista

☐

kansainvälisessä järjestössä

☐

kansainvälisen järjestön hen
kilöstöön

☐

Natoon kuuluvan valtion puolustusvoi
missa

☐

jäsenvaltion puolustusvoimissa, jotka
osallistuvat unionin toimintaan yhteisen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
(YTPP) alalla

☐

Kyproksen saarelle sijoitetuissa Yhdisty
neen kuningaskunnan puolustusvoi
missa

Euroopan komission tai minkä tahansa unionin oikeu
den nojalla perustetun viraston tai elimen käyttöön, jos
komissio tai kyseinen virasto tai elin suorittaa covid19-pandemiaan reagoimiseen liittyviä tehtäviään
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(elimen nimi) (ks. 4 kohta)
b) 5 kohdassa kuvatut tavarat ja/tai palvelut vastaavat 1 kohdassa mainitussa sijaintijäsenvaltiossa verovapautukseen
sovellettavia edellytyksiä ja rajoituksia ja
c) edellä olevat tiedot on ilmoitettu oikein ja rehellisesti.
Verovapautukseen oikeutettu elin tai yksityishenkilö sitoutuu maksamaan sille jäsenvaltiolle, josta tavarat on lähetetty tai
josta tavarat ja/tai palvelut on toimitettu, arvonlisäveron ja/tai valmisteveron, joka olisi maksettava, jos tavarat ja/tai
palvelut eivät vastaisi verovapautuksen edellytyksiä tai jos tavaroita ja/tai palveluita ei käytettäisi tarkoitetulla tavalla.
Paikka ja päiväys

Allekirjoittajan nimi ja asema
Allekirjoitus

4. ELIMEN LEIMA (jos kyseessä on verovapautus henkilökohtaiseen käyttöön tulevista tavaroista tai
palveluista)
Paikka ja päiväys

Leima

Allekirjoittajan nimi ja asema
Allekirjoitus

5. KUVAUS TOIMITETTAVISTA TAVAROISTA JA/TAI PALVELUISTA, JOILLE HAETAAN VAPAUTUSTA
ARVONLISÄVEROSTA TAI VALMISTEVEROSTA
A. Tiedot verovelvollisesta / valtuutetusta varastonpitäjästä
1) Nimi ja osoite:
2) Jäsenvaltio:
3) Arvonlisäverotunniste/valmisteveronumero tai verorekisterinumero:
B. Tavaroita ja/tai palveluita koskevat tiedot:
Nro

Yksityiskohtainen tavaroiden ja/tai
palveluiden kuvaus (3) (tai viittaus
liitteenä olevaan tilauslomakkeeseen)

Määrä tai lukumäärä

Arvo ilman arvonlisäveroa ja
valmisteveroa
Yksikköarvo

Valuutta

Arvo
yhteensä

Yhteensä
6. SIJAINTIJÄSENVALTION TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN TODISTUS
Edellä 5 kohdassa määriteltyjen tavaroiden ja/tai palveluiden lähetys/toimitus täyttää
☐

kokonaan

☐

seuraavaan määrään asti:

(lukumäärään
asti) (4)

arvonlisäverosta ja/tai valmisteverosta vapauttamisen edellytykset.
Allekirjoittajan
asema
Paikka ja päiväys

Leima

Allekirjoitus

nimi

ja
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7. HAKEMUKSEN LEIMAUTTAMISVAPAUTUS 6 KOHDAN OSALTA (vain virkakäyttöön tulevien tavaroiden
tai palveluiden verovapaustapauksessa)
Kirjeellä nro:
Päiväys:
Verovapautukseen oikeutetun toimielimen nimi:
on vapautettu
sijaintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:
leimauttamisvelvoitteesta 6 kohdan osalta.
Allekirjoittajan
asema
Paikka ja päiväys

Leima

nimi

ja

Allekirjoitus

(*) Tarpeeton yliviivataan.
(1)
(2)
(3)
(4)

Tarpeeton yliviivataan.
Merkitään rasti oikeaan ruutuun.
Tyhjä tila viivoitettava. Tämä on tehtävä myös tapauksissa, joissa tilauslomakkeet ovat liitteinä.
Verovapautuksen piiriin kuulumattomat tavarat ja/tai palvelut on poistettava 5 kohdasta tai liitteenä olevasta tilauslomakkeesta.

Selitykset
1. Tämä todistus on tavaroiden luovuttajalle, palvelujen suorittajalle ja/tai valtuutetulle varastonpitäjälle todisteena
verovapautuksesta, kun tavarat on luovutettu ja palvelut suoritettu tai tavaralähetys toimitettu direktiivin 2006/112/EY
151 artiklassa ja direktiivin 2008/118/EY 13 artiklassa tarkoitetuille elimille tai yksityishenkilöille. Jokaista luovuttajaa/
suorittajaa/varastonpitäjää varten on näin ollen laadittava yksi todistus. Lisäksi luovuttajan/suorittajan/varastonpitäjän
on säilytettävä tämä todistus kirjanpidossaan jäsenvaltiossaan sovellettavien säännösten mukaisesti.
2. a) Käytettävää paperilaatua koskeva yleismääritelmä esitetään Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (EYVL C 164,
1.7.1989, s. 3).
Paperin on oltava jokaisessa kappaleessa valkoista ja kooltaan 210 × 297 millimetriä, joka voidaan alittaa
korkeintaan 5 millimetrillä tai ylittää 8 millimetrillä korkeussuunnassa.
Valmisteverovapautusta varten verovapautustodistus on laadittava kahtena kappaleena:
— yksi kappale jää lähettäjälle,
— yksi kappale seuraa mukana valmisteveron alaisia tuotteita kuljetettaessa.
b) Lomakkeen 5.B kohtaan mahdollisesti jäävä tyhjä tila on viivattava yli niin, ettei siihen voida lisätä mitään.
c) Asiakirja on täytettävä selvästi ja siten, että merkintöjä ei voida poistaa. Merkintöjen poistaminen ja päällekir
joittaminen on kielletty. Lomake on täytettävä sijaintijäsenvaltion tunnustamalla kielellä.
d) Jos tavaroiden ja/tai palveluiden kuvauksessa (todistuksen 5.B kohta) viitataan tilauslomakkeeseen, joka on laadittu
muulla kuin sijaintijäsenvaltion tunnustamalla kielellä, verovapautukseen oikeutetun elimen tai yksityishenkilön on
liitettävä lomakkeeseen sen käännös.
e) Jos todistus taas on laadittu muulla kuin luovuttajan/suorittajan/varastonpitäjän jäsenvaltion tunnustamalla kielellä,
elimen tai yksityishenkilön on liitettävä lomakkeeseen käännös 5.B kohdassa lueteltuja tavaroita ja palveluita
koskevista tiedoista.
f) Tunnustetulla kielellä tarkoitetaan asianomaisessa jäsenvaltiossa käytettävää virallista kieltä tai jotain muuta unionin
virallista kieltä, jonka jäsenvaltio hyväksyy käytettäväksi tässä tarkoituksessa.
3. Verovapautukseen oikeutettu elin tai yksityishenkilö ilmoittaa todistuksen 3 kohdassa tiedot, joita tarvitaan verovapau
tuspyynnön arviointiin sijaintijäsenvaltiossa.
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4. Elin vahvistaa leimallaan todistuksen 4 kohdassa, että asiakirjan 1 ja 3 a kohdan tiedot ovat oikein, ja todistaa, että
verovapautukseen oikeutettu yksityishenkilö kuuluu elimen henkilöstöön.
5. a) Viittauksessa tilauslomakkeeseen (todistuksen 5.B kohta) on oltava vähintään päiväys ja tilausnumero.
Tilauslomakkeen on sisällettävä kaikki todistuksen 5 kohdassa mainitut tiedot. Jos todistus on leimautettava
sijaintijäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella, myös tilauslomake on leimautettava.
b) Hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla ja asetuksen (EY) N:o 2073/2004 kumoamisesta 2
päivänä toukokuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 389/2012 2 artiklan 12 alakohdassa määritellyn
valmisteveronumeron ilmoittaminen ei ole pakollista; arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero on
ilmoitettava.
c) Valuutat on ilmoitettava Kansainvälisen standardisoimisjärjestön vahvistamin kansainvälisen ISO 4217 -standardin
mukaisin kolmikirjaimisin koodein (1).
6. Edellä mainittu verovapautukseen oikeutetun elimen tai yksityishenkilön ilmoitus on vahvistettava 6 kohdassa sijaintijä
senvaltion toimivaltaisen viranomaisen leimalla. Viranomainen voi edellyttää vahvistukselle myös jäsenvaltion jonkin
muun viranomaisen suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on toimivaltaisen veroviranomaisen tehtävä.
7. Menettelyn yksinkertaistamiseksi toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa verovapautukseen oikeutetun elimen
leimauttamisvelvollisuudesta, jos verovapautus koskee virkakäyttöön tarkoitettuja tavaroita tai palveluita.
Verovapautukseen oikeutetun elimen on mainittava tästä vapautuksesta todistuksen 7 kohdassa.”

(1) Esimerkkejä joistakin yleisesti käytetyistä valuuttakoodeista: EUR (euro), BGN (Bulgarian leva), CZK (Tšekin koruna), DKK (Tanskan
kruunu), GBP (Englannin punta), HUF (Unkarin forintti), LTL (Liettuan liti), PLN (zloty), RON (Romanian leu), SEK (Ruotsin kruunu),
USD (Yhdysvaltain dollari).

