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AANKOOP MET EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP 

 
Het is mogelijk om in Spanje met een buitenlands geregistreerde vennootschap 
vastgoed aan te kopen. De eigenaar van het vastgoed wordt dan ook effectief de 
vennootschap.  We zullen echter een specifieke procedure moeten opstarten hiervoor, 
om eerst rechtsgeldigheid in Spanje te geven aan uw buitenlands geregistreerde 
vennootschap, met andere woorden, uw vennootschap dient voorzien te worden van 
een Spaans BTW nummer.  
Hiervoor zullen we de volgende zaken nodig hebben: 

- NIE van de zaakvoerder(s). 
- Staatsblad: De OPRICHTINGSSTATUTEN die gepubliceerd zijn in het Belgisch 

Staatsblad dienen door de gemachtigde ambtenaar gelijkvormig verklaard te 
worden, afgestempeld en voorzien van zijn handtekening. Dit document dient 
voorzien te worden van een apostille. Dit document zal tevens naar het Spaans 
vertaald dienen te worden door een beëdigde vertaler (dit kunnen wij voor u 
behartigen). 

- KBO: VOLLEDIG UITTREKSEL VAN DE GEGEVENS VAN EEN GEREGISTREERDE 
ENTITEIT RECHTSPERSOON aanvragen, waaruit blijkt wie de zaakvoerders zijn, 
zetel en BTW nummer en dient gelijkvormig verklaard te worden, afgestempeld 
en voorzien van de handtekening. Dit document dient voorzien te worden van 
een apostille. Dit document zal tevens naar het Spaans vertaald dienen te 
worden door een beëdigde vertaler (dit kunnen wij voor u behartigen). 

- Aankoopcontract vastgoed: Er dient een bewijs van geldige reden voor deze 
aanvraag ingediend te worden. Dit leveren we door een kopie van het 
aankoopcontract/compromis af te leveren aan de Spaanse fiscale administratie. 
Het aankoopcontract moet dus in het Spaans opgesteld zijn, of vertaald.  

- Volmacht van de zaakvoerder(s) om de gehele procedure te regelen. Deze 
volmacht zullen we voor u voorbereiden zodat u deze enkel nog dient te 
tekenen bij uw notaris. Op deze manier kunnen wij alles voor u regelen op 
afstand en heeft u geen zorgen.  

- Aanvraag Spaans BTW nummer voor een buitenlandse geregistreerde 
vennootschap: Dit wordt volledige door ons voorzien en ingediend. Wij zullen 
tevens het adres van ons kantoor aangeven voor uw Spaanse briefwisseling 
zodat uw post in Spanje behartigd wordt. Voor deze representatie en 
postbusadres rekenen we een jaarlijks forfait aan.  


