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Nødvendige dokumenter / beviser ved køb inden for det 
Europæiske Fællesskabs område iht. den tyske lov om 
omsætningsafgift, UstG, § 6a. 

"Salg uden omsætningsafgift" 
• Firmabrevpapir med oplysninger om firmanavn, adresse og erhvervsgren samt

gyldigt  moms-ID-nr.

• Kopi af næringsadkomsten hhv. kopi af den notarielle selskabskontrakt (ved
førstegangs handel skal denne fremlægges som original eller som bekræftet kopi),
samt  bekræftet genpart af disse dokumenter, oversat til tysk. Det skal heraf
fremgå, hvem der er tegningsberettiget administrerende direktør.

• Ved førstegangs forretninger skal firmaets indehaver fremmøde personligt. Hvis
dette ikke er tilfældet, skal den fuldmægtige fremlægge en bekræftet og underskrevet
kopi af firmaindehaverens pas samt den originale befuldmægtigelse med
firmaindehaverens underskrift. Firmaindehaverens underskrifter skal være bevidnet af
notarius. Befuldmægtigelsen skal indeholde den befuldmægtigedes fuldstændige navn,
adresse, og legitimationsbevisets nummer. Som bevis for sin identitet skal den
befuldmægtigede forevise sælgeren et legitimationsbevis/rejsepas.

• Ved efterfølgende forretninger via befuldmægtigede skal den originale befuldmægtigelse
for den befuldmægtigede fremlægges.

• For de firmaers vedkommende, der har eksisteret i mindre end to år, har vi brug for en
bekræftelse af, at firmaet er aktivt i erhvervsmæssig forstand og har omsætning
fra skattemyndighederne/fra revisoren. Derudover vil det være nyttigt med
eksempelvis et fotografi af virksomheden eller i givet fald en internetpræsentation
(hjemmeside) eller aktuelle salgsannoncer i printmedier.

• Varen skal transporteres til det øvrige område af det Europæiske Fællesskab af
køberen eller den befuldmægtigede. Hertil kræves ligeledes en kvalificeret
dokumentation (CMR- dokument), og køberen skal forpligte sig til at afgiftsberigtige
køretøjet lovligt ved indførslen.

• Betalingen skal gennemføres i form af en bankoverførsel fra udenlandske
firmakontoer.

Alternative muligheder: 

1. Køberen køber køretøjet inklusive moms og afregner dette med det
pågældende afregningsorgan i udlandet.

2. Køberen betaler et moms-sikkerhedsdepositum for varen svarende til tysk moms
(p.t. 19%). Refunderingen sker efter fremlæggelse af kvalificeret dokumentation fra den
udenlandske skattemyndighed om den lovlige afgiftsberigtigelse af den købte vare (af denne
skal nøje fremgå, hvilken vare det drejer sig om, hhv. skal køretøjernes stelnumre
være angivet).

Ret til ændringer forbeholdes! 


