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

Nákup nepodliehajúci dani z obratu
Ak by chcel nejaký zákazník nakupovať v spoločnosti METRO Cash & Carry Österreich GmbH (ďalej
„Metro“) bez dane, musí sa zaregistrovať v spoločnosti Metro ako zákazník. Nezdaniteľný nákup so
zahraničnou zákazníckou kartou Metro v Rakúsku nie je možný!
O kartu Metro môže požiadať výhradne majiteľ firmy, konateľ. Žiadať o zákaznícku kartu prostredníctvom
plnej moci nie je možné!
Spracovanie údajov nových zákazníkov, ktorí by chceli nakupovať bez dane, trvá 2 pracovné dni (sobota
nie je pracovný deň). Preto nie je možné ihneď nakupovať bez dane! Len nákup s daňou z obratu je
možný ihneď.

Nasledujúce podklady sú potrebné na nakupovanie bez dane z obratu v spoločnosti Metro:


Podpísaný kmeňový list zákazníka (EÚ) (z domovskej stránky), resp. zmenový protokol (musí
sa podpísať pri 1. návšteve v predajni): písomné oznámenie všetkých oprávnených
nakupujúcich



Kópia živnostenského oprávnenia alebo prihlásenia živnosti, výpis z obchodného registra
alebo podobný doklad z obchodného registra



Kópia preukazu žiadateľa (majiteľ firmy, konateľ)



Kópia preukazu každého oprávneného nakupujúceho



Súhlas s obchodnými podmienkami spoločnosti Metro (prostredníctvom karty údajov EÚ o
zákazníkovi, resp. zmenového protokolu)



Súhlasné vyhlásenie zaslané emailom, podpísané žiadateľom (ak nebude email
doručený, registrácia oprávneného nakupujúceho nebude možná – len majiteľ firmy a
konateľ môžu nakupovať bez dane)

V prípade zmeny sa vyžadujú nasledujúce podklady:


Zmena názvu firmy alebo adresy: Oznámenie na hlavičkovom papieri s podpisom majiteľa
firmy alebo konateľa alebo nový výpis z obchodného registra s podpisom majiteľa firmy alebo
konateľa.



Pridanie nového a/alebo zmena oprávneného nakupujúceho: podpísané tlačivo Dodatočné
oznámenie ďalšieho oprávneného nakupujúceho (EÚ) s kópiou preukazu splnomocniteľa a
zmocnenca alebo nový zmenový protokol (môže sa zmeniť a podpísať v predajni).
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Nákupy bez dane v rámci Spoločenstva môže vykonávať len oprávnená osoba, ktorej meno je
uvedené na karte Metro a táto osoba môže nákup aj doviezť (oprávnený nakupujúci = dovozca)



Po dohode s rakúskymi finančnými úradmi je používanie plnej moci (aj špeciálna plná moc)
zakázané.



Preto sa vyžaduje, aby ste sa pred plánovaným nákupom bez dane pri vstupe prihlásili ako
oprávnený nakupujúci. Pritom je potrebné preukázať svoju identitu (cestovný pas alebo iný úradný
doklad s fotografiou) ako aj zahraničný technický preukaz nákladného vozidla (ES-zahraničie)

Ak nebudú splnené tieto body, musí sa vašej firme vystaviť faktúra s daňou.
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