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Szükséges iratok / igazolások a Forgalmi adó törvényének § 6a szerint az Európai 
Unió területén belüli megvásárlás esetén 
„Nettó eladás” 

• A cég egy levélpapírja, a következő adatokkal: a cég neve, címe és iparága, valamint
az érvényes adóazonosító száma

• Az iparosi bejelentkezés illetve a közjegyző által elkészített társasági szerződés
(első vásárlás alkalmával ez eredetiben vagy hiteles másolatban szükséges) valamint
ezen iratok egy hiteles és németre fordított másolata. Az iratból ki kell derüljön, hogy ki
a vállalat képviseletre jogosult ügyvezető igazgatója

• Az első vásárlás alkalmával a cégtulajdonos személyesen kell megjelenjen, vagy a
meghatalmazott személy a cégtulajdonos útlevelének hiteles és aláírt másolatával
valamint a cégtulajdonos aláírásával ellátott eredeti meghatalmazással kell rendelkezzen.
A meghatalmazás kell tartalmazza a meghatalmazott teljes nevét, címét és személyi
igazolvány-számát. A meghatalmazott saját maga igazolásaként az eladónak be kell
mutassa a személyi igazolványát / útlevelét.

• A meghatalmazott általi következő vásárlásoknál az eredeti meghatalmazást kell
felmutassa.

• A két évnél kevesebb ideje létező cégek esetében szükséges a pénzügy / adószakértő
igazolása, amelyből kiderül, hogy a cég működik, és forgalmat valósít meg.
Kiegészítésképpen, segítséget jelent pl. a cég egy fényképe vagy internetes jelenléte
honlapja (homepage) vagy egy aktuális eladási hirdetése a nyomtatott sajtóból.

• Az árut a vásárló vagy ennek meghatalmazottja kell a közösség további területein
elszállítsa. Ehhez egy minősített igazolás szükséges (CMR irat) és a vásárló kell
kötelezze magát, hogy a jármű után rendesen adózik.

• A fizetés bankátutalással kell történjen a cég külföldi számlájáról.

Alternatív megoldások: 

1. A vásárló a járművet értéktöbbletadóval együtt vásárolja meg és ezt majd külföldön
az erre megfelelő helyen elszámolja.

2. A vásárló a német törvényes értéktöbbletadó (jelenleg 19%) nagyságával egyenlő
értéktöbbletadó-biztonsági letétet kell kifizessen az árura. A megtérítés egy minősített
eredeti igazolás bemutatása alapján történik, amelyet a külföldi pénzügyi hivatal állít ki az áru
előírásszerű megadózásáról (amelyből pontosan ki kell derüljön, hogy milyen áruról van szó,
illetve kell szerepeljen benne a jármű alváz-száma).

A változtatás joga fenntartva! 


