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Potřebné dokumenty / doklady k nákupu v rámci Společenství na území Evropské
unie podle
§ 6a zákona o dani z obratu
„Čistý prodej“
•

Hlavičkový papír firmy s těmito údaji: název firmy, adresa, obor podnikání a
platné daňové identifikační číslo.

•

Kopie živnostenského oprávnění popř. notářem ověřená kopie společenské
smlouvy (u prvního obchodu musí být předložen originál nebo ověřená kopie) a
ověřený překlad těchto dokumentů do německého jazyka. Musí být jasné,
který jednatel zastupuje společnost.

•

U prvního obchodu se musí dostavit majitel firmy osobně, nebo musí
zplnomocněná osoba předložit ověřenou a podepsanou kopii pasu majitele firmy a
originál plné moci, podepsaný majitelem firmy. Podpisy majitele firmy musí být
ověřeny notářem. Plná moc musí obsahovat úplné jméno, adresu a číslo osobního
dokladu zplnomocněné osoby. Zplnomocněná osoba musí kupujícímu předložit z
důvodu ověření totožnosti občanský průkaz / cestovní pas.

•

V následujících obchodech, které vyřizuje zplnomocněná osoba, musí tato osoba
předložit originál plné moci.

•

U firem, které existují po dobu kratší než dva roky, požadujeme potvrzení
finančního / daňového úřadu o tom, že firma je podnikatelsky činná a vykazuje
obraty. Dále je vhodné předložit například fotografii podniku nebo např.
internetovou prezentaci (homepage) nebo aktuální reklamu v tištěných médiích.

•

Kupující nebo zplnomocněnec musí zboží dopravit do místa v rámci území
Společenství. I v tomto případě vyžadujeme řádný doklad (CMR) a kupující se
musí zavázat k řádnému zdanění vozu.

•

Platba musí být provedena formou bankovního převodu ze zahraničního firemního
účtu.

Alternativy:
1.

Kupující zakoupí automobil
příslušného úřadu v zahraničí.
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2. Kupující složí do depozita DPH z daného zboží ve výši německého zákonem
stanoveného DPH (v současné době 19 %). Její náhrada proběhne po
předložení řádného dokladu od zahraničního finančního úřadu v originále o
řádném zdanění zakoupeného zboží (musí být zřetelně patrno, o jaké zboží se
jedná popř. musí být uvedeno číslo podvozku vozidla).
Změny vyhrazeny!

