METRO Cash & Carry Österreich G mb H, Metro Platz 1, A – 2331 Vö sendorf

Cumpărături scutite de TVA
Dacă un client dorește să facă cumpărături scutite de TVA la METRO Cash & Carry Österreich GmbH
(denumit în continuare ”Metro”), acesta trebuie să se înregistreze ca și client la Metro. Cumpărături scutite
de TVA nu sunt posibile în Austria cu un card de client Metro străin!
Cardul poate fi solicitat exclusiv numai de către proprietarul firmei, directorul executiv. Solicitarea unui
card de client cu procură nu este posibilă!
Timpul de procesare pentru clienții noi care doresc să efectueze cumpărături scutite de TVA este de 2 zile
lucrătoare (sâmbăta nu este zi lucrătoare). Din acest motiv, nu se pot face cumpărături scutite de TVA pe
loc! Numai efectuarea cumpărăturilor cu plata TVA-ului este posibilă pe loc.

Pentru cumpărături fără plata TVA-ului la Metro este nevoie de următoarele documente:


Fișă de client (EU) semnată (de pe homepage) respectiv Protocol de modificări (de semnat
la prima vizită a magazinului): desemnarea în scris a tuturor împuterniciților pentru cumpărături



Copie a certificatului comercial, a înscierii la Registrul Comerțului, extras de la Registrul
Comerțului sau un document asemănător de la Registrul Comerțului



Copie după cartea de identitate a solicitantului (proprietar firmă, director executiv)



Copie după cartea de identitate a fiecărui împuternicit pentru cumpărături



Acceptarea condițiilor de vânzare Metro (prin fișa de client, respectiv protocolul de modificări)



Declarație de consimțământ e-mail semnată e către solicitant (în caz că nu se înregistrează
adresa de e-mail, nu se pot desemna împuterniciți pentru cumpărături - numai proprietarul firmei
și directorul executiv pot efectua cumpărături fără TVA)

Următoarele documente sunt necesare în cazul efectuării de schimbări:


Schimbarea numelui firmei sau a adresei: Declarație a firmei cu semnătura proprietarului
firmei sau a directorului executiv sau un nou extras de la Registrul Comerțului cu semnătura
proprietarului firmei sau a directorului executiv.



Adăugarea și/sau modificarea împuterniciților: formular Desemnare ulterioară a altor
împuterniciți (EU) semnat cu copie după cartea de identitate a persoanei cu drept de
împuternicire și a împuternicitului sau un nou protocol de modificare (poate fi modificat și semnat
în magazin).

Pentru efectuarea cumpărăturilor scutite de TVA, vă rugăm ca să aveți în vedere următoarele:
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Numai împuternicitul înscris oficial pe cardul de client Metro este eligibil ca și colector al unei
livrări intracomunitare scutite de TVA (EKB=colector)



După consultarea autorităților financiare austriece, se consideră toate procurile (inclusiv procurile
speciale) inadmisibile.



De aceea este necesară înregistrarea ca împuternicit pentru cumpărături la intrare clienți înaintea
efectuării de cumpărături scutite de TVA. În acest scop trebuie dovedită identitatea (prin intermediul
pașaportului sau a cărții de identitate), cât și prezentarea certificatului de înmatriculare a vehiculului
(CE-străinătate)

Dacă aceste cerințe nu vor fi îndeplinite, furnizarea către întreprinderea dumneavoastră va trebui
facturată cu o factură care include TVA.
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