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

Необлагаеми покупки
Когато даден клиент желае да прави необлагаеми покупки в METRO Cash & Carry Österreich GmbH
(по-долу за краткост „Метро"), той трябва да се регистрира като клиент в Метро. Не е възможно да се
правят необлагаеми покупки в Австрия с чуждестранна карта на Метро!
Клиентска карта на Метро може да получи само собственикът на фирмата или управителят. Не е
възможно да се получи карта чрез представяне на пълномощно!
Времето за обработване при нови клиенти, които желаят да извършват необлагаеми поръчки, е 2
пълни работни дена (събота не се смята като работен ден). Поради това не е възможно веднага да
се правят необлагаеми покупки! В такъв случай ще е възможно покупките да стават само с ДДС.

Следните документи са необходими за извършване на необлагаеми покупки при Метро:


Подписан формуляр за постоянни клиенти (ЕС) (от уебсайта) респ. протокол за
промяна (трябва да се подпише при първото посещение в магазина): писмено известие за
всички лица, упълномощени да правят покупки



Копие от разрешителното за упражняване на стопанска дейност или регистрация за
упражняване на стопанска дейност, извлечение от фирмения регистър или подобно
удостоверение от Търговски регистър



копие от личната карта на регистриращото се лице (собственик на фирма, управител)



копие от личната карта на всяко лице, упълномощено да извършва покупки



Съгласие с Общите условия за продажба на Метро (чрез формуляра за постоянни
клиенти респ. протокола за промяна)



Имейл декларация за съгласие, подписана от регистриращото се лице (не е възможно
вписване на лицата, упълномощени да извършват покупки, ако не се съобщи имейл
адреса – само собственикът на фирмата и управителят могат да извършват необлагаеми
покупки)

Следните документи са необходими, когато трябва да се направят промени:


Промяна на текста на фирмата или на адреса: Съобщението става на фирмена бланка,
съдържаща подписа на собственика на фирмата или управителя или чрез представяне на
ново извлечение от фирмения регистър, съдържащо подписа на собственика на
фирмата и управителя.



Приложение и/или промяна на лицата, упълномощени да извършват покупки:
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подписан формуляр Допълнително регистриране на лица, упълномощени да
извършват покупки (ЕС) с приложено копие от личната карта на пълномощника и на
упълномощеното лице или нов протокол за промяна (може да се промени и подпише в
магазина).
За да правите необлагаеми покупки, трябва да съблюдавате следното:


Само изрично посоченото на картата на Метро упълномощено лице може да приема
стоката от извършените необлагаеми покупки в Европейската общност (УЛ = лице, приемащо
стоката)



След консултация с австрийските данъчни служби не е разрешено представянето на
пълномощно (също и на специално пълномощно).



Затова е нужно Вие като лице, упълномощено да извършва необлагаеми покупки, трябва за в
бъдеще да се регистрирате на входа преди да извършите съответните покупки. Там трябва да
удостоверите самоличността си (чрез паспорт или лична карта), както и с чуждестранен талон
за регистрация на МПС (ЕО чужбина).

Ако не са изпълнени тези точки, доставката за Вашата фирма ще се фактурира с ДДС.
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