JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA
BORANG PERMOHONAN PELEPASAN CUKAI BAGI PEMBEKALAN PERKHIDMATAN
KEPADA PELANGGAN LUAR NEGARA BERKAITAN DENGAN BARANG YANG AKAN
DIEKSPORT
NOTA PENTING
1.
Sila tandakan (x) di dalam petak yang berkenaan.
2.
Semua ruangan adalah wajib diisi.
3.
Semua dokumen sokongan wajib dilampirkan.
4.
Sekiranya tidak memenuhi (2) dan (3) di atas, permohonan akan ditolak.
BAHAGIAN A: BUTIRAN PERMOHONAN
Kumpulan Perkhidmatan:

Kumpulan 2 : Pelepasan cukai bagi pembekalan perkhidmatan ke atas barang yang
akan dieksport oleh syarikat yang dilesenkan di bawah Seksyen 65A Akta Kastam 1967
atau beroperasi di dalam zon bebas kepada pelanggan luar negara
Kumpulan 3 : Pelepasan cukai bagi pembekalan perkhidmatan berkaitan dengan
penyelidikan & pembangunan (R&D) yang dibekalkan kepada pelanggan luar negara

BAHAGIAN B: BUTIRAN PERNIAGAAN
No. CBP:
Nama Perniagaan:
Status:

LMW

FIZ

Lain-lain (sila nyatakan): _______________________
(terpakai kepada Kumpulan 3 sahaja)

Alamat Perniagaan Di Mana Perkhidmatan Dibekalkan:

No. Telefon:

No. Faks:

Emel:

BAHAGIAN C: BUTIRAN PEMBEKALAN
Jenis Pembekalan Perkhidmatan Yang Dipohon Berdasarkan
Kontrak: Kumpulan 2
Aktiviti pengilangan
barang;
Aktiviti pembinaan, pembuatan dan
pengubahsuaian kapal (termasuk apa-apa
struktur terapung) dan kapal terbang

Jenis Pembekalan Perkhidmatan Yang Dipohon Berdasarkan
Kontrak: Kumpulan 3
Perkhidmatan R&D yang melibatkan aktiviti
research, design and development of new product;
atau
Perkhidmatan R&D yang melibatkan aktiviti
enhancement of existing product.

Aktiviti MRO kapal (termasuk apa-apa
struktur terapung) dan kapal terbang
Aktiviti installation, alteration, repair,
cleaning, restoration atau modification
barang; atau
Aktiviti blending/homogenizing dan heating serta
lain-lain aktiviti berkaitan di dalam industri minyak
dan gas.
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BAHAGIAN D: BUTIRAN PELANGGAN LUAR NEGARA
Nama pelanggan luar negara berdasarkan kontrak:

(sila buat lampiran jika ruangan tidak mencukupi)
Adakah pelanggan luar negara mempunyai establismen di Malaysia?

Ya

Tidak

BAHAGIAN E: DOKUMEN SOKONGAN
Sila lampirkan dokumen berikut:
1 - Kontrak lantikan sebagai pembekal perkhidmatan daripada pelanggan luar negara;
2 - Senarai barang siap kepada pelanggan luar negara;
3 - Carta aliran bagi proses pengilangan / aktiviti / R&D; dan
4 - Pengesahan bertulis dari pelanggan luar negara menyatakan barang akan dieksport dalam tempoh
enam puluh hari selepas perkhidmatan selesai dijalankan (sekiranya tidak dinyatakan dalam
kontrak)
BAHAGIAN F: AKUAN PEMOHON
Saya dengan ini mengakui bahawa semua maklumat yang dinyatakan bersama-sama dengan dokumen yang disertakan
adalah benar dan betul.
Nama:
Kewarganegaraan :
Tarikh:

No. KP/ No. Pasport :
Jawatan:

No. Telefon:

Tandatangan:

Cop syarikat:
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