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

Áfamentes vásárlás
Ha egy vevő a METRO Cash & Carry Österreich GmbH cégnél (a továbbiakban: „Metro“) adómentesen
szeretne vásárolni, vevőként nyilvántartásba kell vetetnie magát. Külföldi Metro vevőkártyával Ausztriában
nem lehetséges az adómentes vásárlás!
A Metro kártyát kizárólag a cégtulajdonos, az ügyvezető igényelhetik. Vevőkártya meghatalmazással
történő igénylése nem lehetséges!
Azon új vevők számára, akik adómentesen szeretnének vásárolni, a feldolgozási idő 2 teljes munkanap (a
szombat nem munkanap). Ezért azonnali áfamentes vásárlás nem lehetséges! Azonnal csak áfával terhelt
vásárlás lehetséges.

A Metrónál az áfamentes vásárláshoz a következő dokumentumok szükségesek:


Aláírt Vevőtörzslap (EU) (honlapról), ill. Módosítási jegyzőkönyv (az áruház 1. felkeresése
alkalmával aláírandó): valamennyi vásárlásra jogosult írásbeli bejelentése



A vállalkozói igazolvány vagy az iparűzési tevékenység bejelentésének másolata,
cégkivonat vagy cégjegyzékből kiadott hasonló igazolás



Az igénylő (cégtulajdonos, ügyvezető) igazolványának másolata



Minden vásárlásra jogosult igazolványának másolata
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Az igénylő által aláírt E-mailhez hozzájáruló nyilatkozat (ha az e-mail címet nem adják meg,
vásárlásra jogosultak bejegyzése nem lehetséges – csak a cégtulajdonos és az ügyvezető
vásárolhat adómentesen)

A következő dokumentumok akkor szükségesek, ha változtatásokra kerül sor:


A vállalkozás nevének vagy címének változása: közlése céges papíron a cégtulajdonos vagy
az ügyvezető aláírásával, vagy új cégkivonat a cégtulajdonos vagy az ügyvezető aláírásával.



Vásárlásra jogosultak bejelentése és/vagy módosítása: aláírt További vásárlásra jogosultak
utólagos közlése (EU) űrlap a meghatalmazó és a meghatalmazott igazolványának
másolatával, vagy új Módosítási jegyzőkönyv (az áruházban módosítható és aláírható).
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Az adómentes vásárláshoz kérjük, tartsa be az alábbiakat:


Adómentes közösségen belüli szállítmány elszállítójaként csak a Metro kártyán kifejezetten
megnevezett vásárlásra jogosult személy jöhet szóba (vásárlásra jogosult = elszállító).



Az osztrák adóhatóságokkal történő egyeztetés alapján meghatalmazások nem megengedettek
(különös meghatalmazások sem).



Ezért szükséges, hogy Ön a jövőben a tervezett adómentes vásárlás előtt a vevőbejáratnál
vásárlásra jogosultként bejelentkezzen. Ekkor igazolnia kell személyazonosságát (útlevéllel vagy
hivatalos fényképes igazolvánnyal), valamint külföldi gépjármű forgalmi engedélyt kell felmutatni (az
EK többi országa).

Ha ezek a pontok nem teljesülnek, akkor a szállítmányról az Ön vállalkozása felé adóköteles számlát
állítunk ki.
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