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Nödvändiga handlingar/Bevis för köp inom Europäiska Unionen enligt § 6a ustG.
„nettoköp“

•

Firmapapper med uppgifter om: företagsnamn, adress och bransch, liksom
giltigt skatte-identifikationnummer.

•

Kopia på anmälan av näringsgren resp. kopia av företagsavtal av
notarius publicus(vid första affären måste originalet läggas fram eller en
bevittnad kopia därav ),liksom en bevittnad kopia av denna översatta text (till
tyska).
Här måste framgå vem som är ställföreträdande för den verkställande direktören.

•

Vid första affärstransaktionen måste företagsägaren personligen närvara,
annars måste firmatecknare lägga fram företagsägarens bevittnade och
underskrivna passkopia och en original-fullmakt med företagsägarens
underskrift. Företagsägarens underskrift måste vara bevittnade av en notarie.
Fullmakten måste innehålla firmatecknarens för- och efternamn, adress och
firmatecknarens personnummer.Firmatecknaren måste lägga fram sitt IDkort/pass som identitetskontroll.

•

Vid alla affärstransaktioner i fortsättningen som görs av firmatecknare måste
fullmakten läggas fram i original.

•

Hos företag, som existerar högst två år, behöver vi en bekräftelse av
skatteverket, att företaget är aktivt inom sin bransch och att den omsätter en viss
summa. Dessutom är det av stor hjälp, att erhålla ett foto av företaget eller
eventuellt en hemsida i Internet eller aktuella försäljningsannonser i Printmedia.

•

Varan måste transporteras från köparen eller uppdragsgivaren till övriga länder
inom Europeiska Unionen. Även härtill behövs det en kvalificerad upplysning (s.k.
CMR papper) och köparen måste förpliktiga sig att skatta för fordonet enligt lag.

•

Betalningen måste ske genom banköverföring från utländskt företagskonto.

Alternativ:
1. Köparen köper fordonet inklusive mervärdesskatt och beräknar dess
belopp med lämplig myndighet i utlandet.
2. Köparen betalar en mervärdessäkerhetsdepot för varan uppgående till den
tyska lagenliga mervärdesskatten (moms för närvarande: 19%). En
ersättning genomförs först efter att en kvalificerat bevis (original) har lagts fram
av utländskt skatteverk beträffande det lagenliga erläggandet av skatt (här måste
man noga kunna se, vilken vara det handlar om, resp. fordonens chassinummer).
Alla ändringar förbehålls!

