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

Nákup osvobozený od DPH
Jestliže chce zákazník nakupovat u společnosti METRO Cash & Carry Österreich GmbH (dále jen „Metro“)
bez daně, musí se nejprve u společnosti Metro zaregistrovat jako zákazník. Nákup osvobozený od daně se
zahraniční zákaznickou kartou není v Rakousku možný!
O kartu Metro může požádat výhradně majitel firmy, jednatel. Žádost o zákaznickou kartu s plnou mocí
není možná!
Doba zpracování pro nové zákazníky, kteří chtějí nakupovat bez daně, trvá 2 celé pracovní dny (sobota
není pracovní den). Okamžitý nákup osvobozený od DPH tedy není možný! Možný je pouze okamžitý
nákup s DPH.

K nákupu osvobozenému od DPH u společnosti Metro jsou požadovány tyto podklady:


Podepsaný kmenový list zákazníka (EU) (z domovské stránky) příp. změnový protokol (je
nutno podepsat při 1. návštěvě prodejny): písemné oznámení všech osob oprávněných k
nakupování



Kopie živnostenského listu nebo ohlášení živnosti, výpis z obchodního rejstříku nebo
obdobný doklad z obchodního rejstříku



Kopie občanského průkazu žadatele (majitel firmy, jednatel)



Kopie občanského průkazu každé osoby oprávněné k nakupování



Souhlas s prodejními podmínkami společnosti Metro (v kmenovém listu zákazníka EU, příp.
změnovém protokolu)



E-mailové souhlasné prohlášení podepsané žadatelem (pokud není uveden e-mail, není
možná registrace osob oprávněných k nakupování – nakupovat bez daně může pouze majitel
firmy a jednatel)

Následují podklady jsou požadovány, jestliže dojde ke změnám:


Změna názvu firmy nebo adresy: Oznámení na firemním hlavičkovém papíře s podpisem
majitele firmy nebo jednatele nebo nový výpis z obchodního rejstříku s podpisem majitele
firmy nebo jednatele.



Založení a/nebo změna osob oprávněných k nakupování: podepsaný formulář Dodatečné
oznámení dalších osob oprávněných k nakupování (EU) s kopií občanského průkazu
zmocnitele a zmocněnce nebo nový změnový protokol (lze změnit a podepsat v prodejně).
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Při nákupu osvobozeném od daně respektujte tyto podmínky:


K vyzvednutí/odvozu zboží osvobozeného od daně uvnitř Společenství přichází v úvahu jen osoba
oprávněná k nakupování výslovně uvedená na kartě Metro (osoba oprávněná k nakupování =
vyzvedávající/odvážející osoba)



Po konzultaci s rakouskými finančními úřady jsou plné moci (i speciální plné moci) nepřípustné.



Proto je nutné, abyste se v budoucnu jako osoba oprávněná k nakupování ohlásil(a) před
plánovaným nákupem bez daně u zákaznického vstupu. Zde musíte prokázat svoji totožnost
(cestovní pas nebo občanský průkaz s fotografií) a také předložit zahraniční registrační osvědčení
pro motorové vozidlo (zahraničí v rámci ES)

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, musí být zboží vašemu podniku fakturováno na faktuře s daní.
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