
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY  
VRÁCENÍ DPH ZE ZAHRANIČÍ Č.: CCS 20      / 

uzavřená mezi poskytovatelem:  ITS Holding, s.r.o.
se sídlem: Patočkova 39, 169 00 Praha 6 - Břevnov,

IČO: 64574792, DIČ: CZ64574792,
zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41804,

zastoupeným  ing. Ivanem Bublíkem nebo ing. Kamilem Pechou, jednateli společnosti
Telefony, fax a e-mail: Group I: 233 324 500  e-mail: its.holding@volny.cz; bublik@itsholding.cz

Group II: 233 931 313 e-mail: its.holding@seznam.cz; info@its-dph.cz
(dále jen poskytovatel)
a

příjemcem

Korespondenční adresu uveďte, jen pokud se liší od adresy sídla. Korespondenční adresu uvádějte 
úplnou - Název firmy nebo společnosti + jméno a příjmení pracovníka, Ulice č.o., město, PSČ)

(dále jen příjemce)

název:

se sídlem - Ulice (č. p./) č. o.:

korespondenční adresa:

zastoupeným:

bank. spojení - číslo účtu v Kč:

stručný název hlavní činnosti:

pracovník pro věcná jednání:

telefon:

fax:

e-mail:

název a adresa FÚ příjemce:

město:

město:

IČO: DIČ:

kód banky:

PSČ:

PSČ:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že zajistí pro příjemce zpětný převod (dále i vrácení) daně z přidané hodnoty (dále i DPH)
od zahraničních finančních úřadů, která byla uhrazena příjemcem jako součást plateb ve státech, které vracení DPH do ČR umožňují.

II. ÚPLATA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Poskytovateli přísluší odměna z každé vyřízené vratky DPH. Vratka DPH je součet DPH ze všech faktur, účtů, daňových dokladů,  
účtenek, apod., (dále jen daňové doklady), ze kterých příslušný FÚ vrátí DPH v rámci jednoho rozhodnutí.

0dměna uvedená v % z vrácené částky DPH

4 %do 20. 000 EUR 5 %

30. 001 - 50. 000 EUR 3 %

Švýcarsko, Norsko 12 %

Švýcarsko - z důvodu povinnosti mít švýcarského zástupce je nejnižší možná provize 400 CHF.

1.

2.

3.

Součástí odměny dle oddílu II., odstavce 1 jsou veškeré obvyklé náklady, které poskytovatel vynaložil při plnění svého závazku. 

Nejnižší možná výše odměny z každé vyřízené vratky činí 2.500,- Kč. K odměně bude připočítána DPH.

20. 001 - 30. 000 EUR

2,5 %nad 50. 000 EUR



III. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Poskytovatel:
Se zavazuje informovat příjemce o všech změnách ve vracení DPH (změna rozsahu vracení DPH a sdělovat příjemci nové země, které 
začaly vracet DPH českým subjektům).
Se zavazuje žádosti o vratku DPH podávat vždy po uplynutí příslušného období. Žádosti o vratky DPH bude podávat čtvrtletně nebo pololetně  
v případě, že vratka DPH za uplynulé období bude vyšší než 50.000,- CZK.
S dostatečným předstihem zašle příjemci všechny potřebné formuláře i s návodem na jejich potvrzení.
Do 20 dnů od obdržení zahraniční vratky DPH zašle poskytovatel příjemci její písemné vyúčtování a daňový doklad na svou odměnu. 
Ve vyúčtování vratky bude vždy uveden směnný kurz dne vyúčtování, kterým budou převáděné devizy přepočítány na Kč. Ve vyúčtování 
bude rovněž uvedena desetidenní lhůta, ve které může příjemce nahlásit poskytovateli případnou chybu ve svém bankovním účtu 
uvedeném ve vyúčtování. Pokud poskytovatel neobdrží během této lhůty žádné sdělení o změně účtu, zavazuje se ihned po jejím skončení 
převést vratku DPH sníženou o svou odměnu na výše uvedený účet příjemce.
Odstavec 4. neplatí v případě vrácení DPH z Itálie, Maďarska, Polska a Španělska, ze kterých je vratka DPH je příslušným FÚ poukazována  
přímo na účet příjemce. V tomto případě sdělí příjemce do 10 dnů, ode dne obdržení vratky DPH, její výši a den připsání na svůj účet  
poskytovateli. Poskytovatel do 10 dnů, od nahlášení výše uvedených údajů, vyhotoví daňový doklad na svoji odměnu a odešle ho příjemci. 
Poskytovatel je povinen chránit zájmy příjemce související s vracením DPH.
Neposkytuje informace o plnění předmětu této smlouvy třetí osobě, s výjimkou státních orgánů a institucí, které jsou dle platných právních  
předpisů oprávněny takové informace vyžadovat.
Poskytovatel je povinen postupovat při zařizování záležitostí podle této smlouvy s odbornou péčí, zejména při nakládání s originály  
daňových dokladů a ochraně zájmů příjemce.

Příjemce:
Příjemce zajistí, aby obchodní partner vystavitele karet UTA/CCS dodával včas poskytovateli originály daňových dokladů.  
Daňové doklady za uplynulý rok musí poskytovatel obdržet nejpozději do konce března.
Příjemce se zavazuje spolupracovat při vyplňování příslušných formulářů, které vyžadují dané státy a to ve formě, kterou mu sdělí  
poskytovatel. Většinou se jedná jen o podpisy a razítka. Rovněž se zavazuje zasílat poskytovateli vysvětlení a dokumenty, které bude 
požadovat příslušný zahraniční finanční úřad.
Ve sdělených termínech vrátí příjemce poskytovateli všechny vyplněné formuláře, které mu poskytovatel zašle v předstihu k doplnění  
a potvrzení. Poslední termín pro doručení formulářů poskytovateli je v případě žádosti za celý uplynulý rok 30. 8. následujícího roku. 
Příjemce se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele o skutečnosti, že mu byly vráceny daňové doklady přímo z příslušného 
zahraničního FÚ.
Příjemce doručí Poskytovateli všechny kopie zahraničních daňových dokladů, které ještě obdržel od vystavitele mezinárodních  
karet UTA/CCS „CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., (dále jen společnost CCS) do doby, než zahraniční daňové doklady bude  
společnost CCS zasílat přímo Poskytovateli. Příjemce se zavazuje, že vždy do 15ti dnů po skončení čtvrtletí nebo roku zašle Poskytovateli 
veškeré kopie nebo scany zahraničních daňových dokladů, které hradil jinak, než kartami CCS/UTA.
Zavazuje se neprodleně informovat poskytovatele o změně e-mailové adresy pracovníka pro věcná jednání.
V případě potřeby udělí poskytovateli plnou moc k jeho zastupování pro jeho působení v zahraničí při plnění závazků plynoucích z této smlouvy. 
Příjemce se zavazuje na základě obdrženého daňového dokladu (viz odstavec III., Poskytovatel, bod 5.) řádně a v plné výši uhradit odměnu 
Poskytovatele. V případě opoždění se s úhradou provize souhlasí Příjemce se smluvní pokutou 0,05 % denně z dlužné částky.

IV. JINÉ
Vratka DPH bude zasílána na účet příjemce snížená o odměnu poskytovatele, která je uvedena v oddílu II. odstavci 1 a tato skutečnost 
bude uvedena v daňovém dokladu na odměnu. 
Poskytovatel nemá nárok na úplatu ani nárok na úhradu nákladů, které vynaložil při plnění svého závazku podle této smlouvy v případech,  
kdy vrácení DPH nebylo realizováno. 
Poskytovatel neposkytuje plnou záruku, že zahraniční FÚ zpětný převod provedou v plném rozsahu. Předmětem této smlouvy je pouze 
zajištění všech potřebných náležitostí a úkonů, aby převod mohl být realizován. Pokud zahraniční FÚ v zahraničí neprovedou zpětný 
převod DPH vůbec a sdělí tuto skutečnost poskytovateli, zavazuje se poskytovatel podat v odůvodněných případech ihned odvolání proti 
tomuto rozhodnutí. 
Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel na základě obdrženého písemného sdělení od vystavitele mezinárodních karet  UTA/CCS 
„CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., se sídlem: Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 27916693,  DIČ: 
CZ27916693“ (jinde jen vystavitel karet UTA/CCS) o skutečnosti, že vystavitel karet UTA/CCS má pohledávku za příjemcem,  vratky DPH 
příjemce zasílal poskytovatel na účet vystavitele karet UTA/CCS, a to až do doby, kdy poskytovatel obdrží písemné sdělení  od vystavitele 
karet UTA/CCS, že příslušná pohledávka již byla uspokojena. 
Poskytovatelem nebudou přebírány daňové doklady, které by nebyly podle jeho názoru a praxe příslušným zahraničním FÚ přijaty a uznány.  
V takovém případě je poskytovatel povinen doložit příjemci důvody jejich odmítnutí.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a obě smluvní strany jsou oprávněny ji vypovědět i bez udání důvodu ke konci kalendářního 
čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byla doručena výpověď druhé smluvní straně. Po podání výpovědi nezaniká 
nárok na finanční vyrovnání. 
Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. 
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
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V Praze, dne V , dne

podpis poskytovatele podpis příjemce
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