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Benodigde documenten/bewijzen voor intracommunautaire verwerving in het gebied van de
Europese Unie volgens § 6a UstG. [Duits belastingwetboek]
“netto verkoop”
•

Bedrijfsdocument met gegevens over bedrijfsnaam, adres en bedrijfstak en het geldige
fiscaalnummer.

•

Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel resp. kopie van de notariële akte
van vennootschap (bij eerste transacties dient deze altijd als origineel of als beëdigde
kopie overlegd te worden) alsook van deze documenten een beëdigd en naar het Duits
vertaald duplicaat. Hieruit dient te blijken, wie tot waarneming gerechtigd directeur is.

•

In geval van een eerste transactie dient de bedrijfseigenaar persoonlijk te verschijnen,
anderszins dient de gevolmachtigde een gewaarmerkte en ondertekende kopie van het
paspoort van de bedrijfseigenaar voor te leggen als ook een originele volmacht met
ondertekening van de bedrijfseigenaar. De handtekeningen van de bedrijfseigenaar dienen
notarieel gewaarmerkt te zijn. Op de volmacht moet de volledige naam, adres en
legitimatiebewijsnummer van de gevolmachtigde staan. De gevolmachtigde dient de
verkoper een legitimatie/reispas ter vaststelling van de identiteit te overleggen.

•

Bij vervolgtransacties via gevolmachtigde dient de volmacht voor de gevolmachtigde in
oorspronkelijke versie getoond te worden.

•

Bij bedrijven die korter dan twee jaar bestaan hebben wij een bevestiging van de
belastingdienst/de belastingadviseur nodig die aangeeft dat het bedrijf zakelijk actief is en
omzet behaalt. Bovendien is het nuttig om bijvoorbeeld een foto van het bedrijf of een
eventuele internetpresentatie (homepage) of actuele verkoopadvertenties in de gedrukte
media voor te leggen.

•

De goederen moeten door de koper of door de gevolmachtigde naar het overige
gemeenschapsgebied getransporteerd worden. Ook hiervoor is een geschikt bewijs
noodzakelijk (CMR-document) en de koper dient zich te verplichten om voor het voertuig
volgens de voorschriften belasting te betalen.

•

De betaling dient middels een bankoverschrijving vanaf de buitenlandse
bedrijfsrekening te geschieden.

Alternatieven:
1. De koper koopt het voertuig inclusief BTW en verrekent dit met de daarvoor aangewezen
betalingsinstantie in het buitenland.
2. De koper betaalt een BTW-waarborgdepot voor de goederen ter hoogte van de gehele Duitse
BTW (op dit moment 19%). Terugbetaling vindt plaats na het tonen van een geschikt origineel
bewijs van de buitenlandse belastingdienst over de volgens de voorschriften betaalde belasting
van de verworven goederen. (hieruit dient exact te blijken om welke goederen het gaat, resp.
moeten de chassisnummers van de voertuigen vermeld zijn).

Wijzigingen voorbehouden!

