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Loburger Automobile e.K.

Nepieciešamie dokumenti / pierādījumi, lai veiktu pirkumu kopienas iekšienē 
Eiropas Savienības teritorijā saskaņā ar Likuma par apgrozījuma nodokli § 6a. 

„Neto pārdošana” 

• firmas veidlapa ar datiem par: firmas nosaukumu, adresi un uzņēmējdarbības nozari, kā arī
derīgu nodokļu identifikācijas numuru

• uzņēmējdarbības reģistrācijas kopija vai notariāli apstiprināta sabiedrības dibināšanas līguma kopija
(veicot pirmos darījumus, ir jāiesniedz tā oriģināls vai apstiprināta kopija), kā arī šo dokumentu
apstiprināta un vācu valodā iztulkota kopija. Ir jākļūst skaidram, kurš ir uzņēmuma vadītājs ar
tiesībām pārstāvēt uzņēmumu. 

• veicot pirmos darījumus, firmas īpašniekam ir personīgi jāierodas, pretējā gadījumā pilnvarotai
personai ir jāuzrāda firmas īpašnieka apstiprināta un parakstīta pases kopija, kā arī oriģināla
pilnvara ar firmas īpašnieka parakstu. Firmas īpašnieka parakstiem ir jābūt notariāli
apstiprinātiem. Pilnvarā ir jābūt uzrādītam pilnvarotās personas pilnam vārdam un uzvārdam,
adresei un personas apliecinošā dokumenta numuram. Pilnvarotai personai ir jāuzrāda
pārdevējam personas apliecinošs dokuments/ceļojuma pase, lai pārbaudītu viņa identitāti.

• turpmāko darījumu gadījumā, ko veic pilnvarotā persona, ir jāiesniedz pilnvarotās personas

pilnvaras oriģināls.

• Firmām, kuras pastāv mazāk par 2 gadiem, mums ir vajadzīga finanšu pārvaldes / konsultanta
nodokļu jautājumos apliecinājums par to, ka firma aktīvi nodarbojas ar uzņēmējdarbību un īsteno
preču apgrozījumus. Papildus palīdzētu, piemēram, uzņēmuma fotogrāfija vai eventuāli informācija
internetā (mājas lapa) vai aktuāli pārdošanas sludinājumi presē.

• Pircējam vai pilnvarotai personai prece ir jānogādā pārējā kopienas teritorijā. Arī šeit ir
nepieciešams kvalificēts pierādījums (CMR dokuments) un pircējam ir jāapņemas pareizi
samaksāt nodokli par transportlīdzekli.

• Maksājumam ir jānotiek bankas maksājuma veidā no ārvalsts firmas konta.

Alternatīvas: 

1. Pircējs pērk transportlīdzekli ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un norēķinās par to ar šim nolūkam
paredzēto ārvalstī esošo žiro centrāli.

2. Pircējs iemaksā pievienotās vērtības nodokļa drošības depozītu par preci Vācijas
likumdošanā noteiktā PVN (pašreiz 19%) apmērā. Atļauja tiek saņemta pēc oriģināla kvalificēta
pierādījuma uzrādīšanas ārvalsts finanšu pārvaldē par iegādātās preces nodokļu pareizu samaksāšanu.
(no tā ir jābūt precīzi redzamam, par kādu preci ir runa, attiecīgi jāuzrāda transportlīdzekļu šasijas
numuri)

Saglabātas tiesības izdarīt grozījumus! 


