FORMULIER VOOR TERUGGAVE BTW

FOLIO:

DATUM VAN DE AANVRAAG:

MAAND

DAG

JAAR
Het toekennen van de belastingteruggave is onderhevig aan de eisen die bepaald
zijn in het Mexicaanse Belastingbesluit "Resolución Miscelánea Fiscal". Daarnaast
moet de aanvrager van de restitutie zichzelf melden bij de vertegenwoordiger.

NAAM VAN HET BUREAU:
NAAM VAN HET REISBUREAU:
EMAIL:

GEGEVENS VAN DE TOERIST

RESTITUTIE

Naam:

ADAMANT CORPORATION, S.A. DE C.V.

Cordillera de los Andes 240
Lomas de Chapultepec, C.P 11000
México D.F.

Achternaam

Creditcard

E-mail:

Naam van de Bank

CONTACT

Telefoon:
01800.00.NOTAX
+ 52 (55) 52 02 62 62
+ 52 (55) 55 20 07 96
Email:
info@moneyback.mx

E-mail:
Kaart
Huisadres:

Stad & Postcode:

Paspoortnummer:

Provincie & Land:

Land van uitgifte:

Telefoonnummer:

Vertrekdatum:

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals die op de achterkant vermeld staan.

Luchtvaart- of Cruisemaatschappij (naam en nummer):

www.moneyback.mx

Handtekening toerist
Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij de hand heeft wanneer u dit Restitutieformulier indient: Paspoort, Kopie van uw immigratieformulier (FMT en/ of cruise ID), Facturen, Vouchers, Boardingpas en het Creditcardnummer
voor de restitutie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE RESTITUTIE VAN BTW TUSSEN ADAMANT CORPORATION, S.A. DE C.V. (MONEYBACK) EN DE AANVRAGER
(BUITENLANDSE TOERIST).
Adamant Corporation, S.A. de C.V., verder MONEYBACK genoemd, is concessiehouder van de Mexicaanse overheid onder nummer SAT.AGRS.CONCECESION.002/07-005 voor de uitvoering van de teruggave van btw, voor buitenlandse toeristen, op goederen die het land per vliegtuig of boot
zullen verlaten.
De aanvrager verklaart hierbij een buitenlandse toerist te zijn, overeenkomstig de Algemene Bevolkingswet (Ley General de Población), en te
voldoen aan alle regels en wetgeving die door de overheid zijn vastgesteld. Verder verklaart de aanvrager dat de gegevens op de achterkant naar
waarheid ingevuld zijn en dat hij begrijpt dat de afhandeling van de aanvraag afhangt van de waarheidsgetrouwheid.
In overeenstemming met het voorgaande zal MONEYBACK de btw van de goederen restitueren die op de achterkant zijn gespecificeerd, op
voorwaarde dat:
• De koopwaar gekocht is in een winkel die aangesloten is bij MONEYBACK en dat deze een factuur uitgeeft en indien van toepassing, een kopie
van de voucher.
• Het totaal van de aankopen met een buitenlandse creditcard minimaal 1.200 Mexicaanse peso's is per
winkel en wanneer de aankopen cash betaald zijn, mag het bedrag niet meer dan 3,000 Mexicaanse peso's bedragen per buitenlandse toerist.
• De documentatie die door de aanvrager getoond wordt, zal door het personeel van MONEYBACK beoordeeld worden. Zij zullen hiervan in
COMPLETE VERTROUWELIJKHEID een kopie van bewaren.
• Tegelijkertijd accepteert en autoriseert de buitenlandse toerist het personeel van MONEYBACK om de koopwaar, zoals op de achterkant vermeld
staat, fysiek te controleren en te waarderen en indien nodig het vertrek uit het Mexicaans grondgebied te bewaken.
• De buitenlandse toerist verklaart hierbij dat de koopwaar waarvoor een restitutie aangevraagd wordt zich in de procedure bevindt om het
Mexicaanse grondgebied te verlaten en dat hij de wettelijke verplichting heeft om deze goederen met zich mee te nemen zodat het geen
smokkelwaar wordt.
• De buitenlandse toerist gaat ermee akkoord dat de teruggave van de btw, wanneer deze elektronische goedgekeurd is, uiterlijk binnen 45
dagen na ontvangst van de aanvraag door MONEYBACK gerealiseerd zal worden. De genoemde restitutie zal op de een elektronische rekening
gestort worden die door de aanvrager aangegeven is. Hiermee is MONEYBACK gevrijwaard van enige aansprakelijkheid voor vertraging of
ontvankelijkheid, als de doorgegeven informatie onjuist of fout is.
• Alleen het Mexicaanse recht en de bevoegde rechtbanken uit Mexico-Stad zijn van toepassing. Hierbij wordt afstand gedaan van elk ander
rechtsgebied of van het zich beroepen op de wetten in het land van oorsprong.

