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Dokumenty / dowody wymagane dla wewnątrzwspólnotowego nabycia na
obszarze Unii Europejskiej zgodnie z § 6a UStG
(UStG - niemiecka ustawa o podatku obrotowym - dopisek tłumacza)
„Sprzedaż netto”
•

Arkusz papieru firmowego z następującymi danymi: nazwa firmy, data i branża oraz
ważny numer identyfikacji podatkowej.

•

Kopia zgłoszenia działalności gospodarczej lub notarialnej umowy spółki (przy
pierwszej transakcji konieczne jest przedłożenie oryginału lub potwierdzonej notarialnie
kopii dokumentu), jak również przysięgłe tłumaczenia tych dokumentów na język
niemiecki.
Z dokumentów musi wynikać, kto jest upoważnionym do reprezentowania firmy
dyrektorem zarządzającym.

•

Przy pierwszej transakcji właściciel firmy musi pojawić się osobiście, w przeciwnym
wypadku jego pełnomocnik musi przedłożyć poświadczoną notarialnie i podpisaną kopię
paszportu właściciela firmy oraz oryginał swego pełnomocnictwa podpisany przez
właściciela firmy. Podpis właściciela firmy musi być notarialnie poświadczony.
Pełnomocnictwo musi zawierać pełne nazwisko, adres i numer dowodu osobistego osoby
upoważnionej. Osoba upoważniona musi przedłożyć sprzedającemu dla potwierdzenia
swoich personaliów dowód osobisty / paszport.

•

Przy kolejnych transakcjach przedkładany być musi oryginał pełnomocnictwa osoby
upoważnionej.

•

W przypadku firm istniejących mniej niż dwa lata, wymagamy potwierdzenia urzędu
skarbowego / doradcy podatkowego o funkcjonowaniu firmy i wypracowywaniu obrotów.
Dodatkowo pomocne być mogą na przykład fotografie przedsiębiorstwa lub adresy stron
internetowych (homepage), jak również ogłoszenia o sprzedaży umieszczone w prasie.

•

Kupujący lub jego pełnomocnik musi wywieźć zakupiony towar na pozostały teren
wspólnoty europejskiej. Także ten fakt musi zostać udowodniony przez przedłożenie
odpowiedniego dokumentu (dokument CMR), natomiast kupujący musi się zobowiązać,
że pojazd zostanie właściwie opodatkowany.

•

Płatność musi zostać zrealizowana w drodze przelewu z zagranicznego konta
firmowego.

Alternatywa:
1. Kupujący kupuje pojazd wraz z podatkiem VAT i rozlicza go z odpowiednią
placówką zagraniczną.
2. Kupujący wpłaca na zakupiony towar depozyt zabezpieczający VAT w wysokości
ustawowej stawki podatku VAT, jaka obowiązuje w Niemczech (aktualnie 19%).
Zwrot tej kwoty następuje po przedłożeniu oryginału kwalifikowanego dokumentu
wystawionego przez zagraniczny urząd finansowy potwierdzającego odpowiednie
opodatkowanie nabytego towaru (z dokumentu musi wynikać tożsamość towaru lub musi
być w nim podany numer podwozia pojazdu).
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian!

