
Checklist for Customers / Documents for Export  

 

Increasing requirements according to the german tax low demands to submit the 

the following documents and data for exports to EU member states: 

1. VAT Registration Number  

 

2. Exact company address, phone number, fax number, e-mail address, indication 
of branch of industry/industrial sector and, if available, internet address, business 
card et cetera. 

 

3. Passport copy of proprietor/company member/manager 

 

4. Authorization for the collecting driver,  of which the original document, preferably 
provided with a company stamp, is signed by the above person. 

 

5. Without having an entrepreneurial proof, we will charge we would charge a 
security deposit amounting to 19% of the purchase price. if the required 
documents will be provided in a appropriate time , the deposit will be refunded 
immediately . 

 

6. official proof of your entrepreneurial characteristic; e.g. copy of excerpt from the 
commercial register, proof of trade licence, official company proof or confirmation 
of a trade association  

 

 

 

 

 



Deutsch  

 

Checkliste für unsere Kunden 

Aufgrund gestiegener Dokumentationspflichten verlangt das Deutsche Finanzamt 

bei Exporten in EU-Mitgliedsstaaten folgende Unterlagen und Informationen: 

1. Vollständige und exakte Firmenbezeichnung, Firmenanschrift, Telefonnummer, 
Faxnummer, 

Emailadresse, Angabe des/r Gewerbezweigs/Branche und falls vorhanden 
Internetadresse, Visitenkarte, etc. 

2. Europäische Umsatzsteuer-Ident-Nummer. 

3. Handelsregisterauszug, Gewerbenachweis oder amtlichen Firmennachweis (z.B. 
durch Handelskammer) in Kopie. 

4. Passkopie des Eigentümers/Gesellschafters/ Geschäftsführers, und 

5. von ihm unterschriebene Abholvollmacht im Original, möglichst mit Stempel, für den 

abholenden Fahrer. 

Können uns keine Dokumente überlassen werden, aus denen Ihre 
Unternehmereigenschaft 

ersichtlich ist, erheben wir eine Kaution in Höhe von 19% des Kaufpreises. 

Der Kautionsbetrag wir Ihnen sofort nach Eingang folgender Unterlagen zurückerstattet: 

Amtlicher Nachweis der Unternehmereigenschaft; z.B. Handelsregisterauszug, 
Gewerbenachweis, amtlichen 

Firmennachweis oder Bestätigung von Wirtschaftsverbänden (Handelskammer) in 
Kopie. 

 

 

 

 

 



Greek  

 

Κατάλογος για τους πελάτες μας 

Η γερμανική εφορία ζητά από τώρα λόγω αυξημένων υποχρεώσεων τεκμηρίωσης 

τα παρακάτω δικαιολογητικά και πληροφορίες στις περιπτώσεις εξαγωγών σε κράτη-
μέλη 

της ΕΕ: 

1. Πλήρη και ακριβή διεύθυνση της επιχείρησης, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, 
διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωση του επαγγελματικού τομέα και εάν υπάρχουν 
διεύθυνση 

στο διαδίκτυο, κάρτα, κλπ. 

2. Ευρωπαϊκό αριθμό φόρου κύκλου εργασιών. 

3. Απόσπασμα εμπορικού μητρώου, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ή επίσημο 
αποδεικτικό 

της επιχείρησης (π.χ. από το εμπορικό επιμελητήριο) σε φωτοτυπία. 

4. Φωτοτυπία του διαβατηρίου του ιδιοκτήτη/εταίρου/διευθυντή, και 

5. ένα πληρεξούσιο με την υπογραφή του για την παραλαβή στο πρωτότυπο, κατά το 
δυνατόν 

με σφραγίδα, για τον οδηγό που θα κάνει την παραλαβή. 

Εάν δεν μπορούν να μας παραχωρηθούν ντοκουμέντα, από τα οποία να προκύπτει η 

επιχειρηματική σας ιδιότητα, ζητάμε μία εγγύηση στο ύψος του 19% της τιμής αγοράς. 

Το ποσό της εγγύησης θα σας επιστραφεί αμέσως όταν λάβουμε τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

Επίσημο αποδεικτικό της επιχειρηματικής ιδιότητας, π.χ. απόσπασμα εμπορικού 
μητρώου, 

άδεια εξάσκησης επαγγέλματος ή επίσημο αποδεικτικό της επιχείρησης ή βεβαίωση από 
τον 



οικονομικό σύνδεσμο (εμπορικό επιμελητήριο) σε φωτοτυπία. 

 

 


