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DOBANDIREA,

IN

CADRUL

• Formular pentru societati, cu informatii despre: numele societatii, adresa si domeniul
de activitate, cat si codul fiscal valabil.
• Copie dupa inregistrarea la Camera de Meserii, respectiv copie dupa contractul de
societate notarial (in cazul primelor afaceri, acesta trebuie prezentat in Original, sau
copie legalizata), cat si traduceri, legalizate in limba germana. Din documentele trebuie sa
rezulte cine este administratorul cu drept de reprezentare a societatii.
• In cazul primelor afaceri, trebuie sa se prezinte proprietarul firmei, personal, in caz
contrar, mandatarul trebuie sa prezinte o copie legalizata dupa pasaportul sau, cat si o
procura, in orginal, cu semnatura proprietarului firmei. Semnatura acestuia trebuie sa fie
legalizata notarial. Procura trebuie sa contina numele complet, adresa si numarul actului
de identitate al mandatarului. Mandatarul trebuie sa prezinte, vanzatorului, un act de
identitate, pentru verficarea identitatii.
• In cazul urmatoarelor afaceri, derulate prin mandatar, trebuie prezentata, in original,
procura in original.
• In cazul firmelor care functioneaza de mai putin de doi ani, avem nevoie de o confirmare
de la Administratia Financiara care sa confirme faptul ca societatea este activa si
deruleaza un volum de afaceri. In plus, ar fi de ajutor, de exemplu, o fotografie a
intreprinderii sau o aparitie pe internet, sau anunturi actuale, de vanzari, prin mediile
tiparite.
• Marfa trebuie transportata de cumparator sau mandatar, in locul de destinatie din cadrul
CE. Si pentru acest lucru este necesara o dovada calificata (CMR), iar cumparatorul
trebuie sa se angajeze ca autovehiculul sa fie impozitat in mod corespunzator.
• In cazul primelor afaceri, plata trebuie sa se faca sub forma unui transfer bancar, din contul
societatii din strainatate.
Alternative:
1. Cumparatorul cumpara autovehiculul, inclusiv TVA-ul, si deconteaza acest impozit,
la serviciul de decontare din strainatate.
2. Exista posibilitatea de a depune o garantie de TVA, pentru marfa, de marime egala cu
TVA-ul aplicabil in Germania (in prezent 19%). O restituire are loc dupa prezentarea unei
devezi valabile, in original, emisa de autoritatea financiara din strainatate, privind impozitarea
corespunzatoare a marfii dobandite (din aceasta trebuie sa reiasa clar, despre care marfa
este vorba, respectiv seria sasiului autovehicului).

