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Освободени от данъци вътреобщностни доставки
Ако клиент иска да пазарува без да плаща данъци в METРO Кеш енд кери Австрия ГмбХ
(наричано по-долу „METРO“), той трябва да се регистрира в METRO като клиент. Покупка,
освободена от данъци в Австрия, с чуждестранна клиентска карта на METРO не е възможна!
За МЕТРО карта може да кандидатства само собственик/управител. Не може да се
кандидатства за клиентска карта с пълномощно!
Времето за обработка за нови клиенти, които желаят да пазаруват без данък върху оборота,
отнема 2 пълни работни дни (събота не е работен ден). Следователно не е възможна
незабавна продажба без данък върху оборота. Веднага е възможна само покупка с данък върху
оборота.
За пазаруване без данък върху оборота в МЕТРО са необходими следните документи:
•

Регистрационен формуляр, подписан от собственика/управителя (от началната
страница на METРO) или протокол за промяна (съставя се в магазина и трябва да се
подпише на място) – одобрението на условията за продажба на METРO трябва да
бъдат подписани от собственик/управител;

•

Формулярът за допълнителна карта на METРO за нови оторизирани купувачи (наричан
по-долу „допълнителна карта“) за съществуващи клиенти трябва да бъде попълнен и
подписан от собственика/управителя;

•

Доказателство за изпълнение на търговска дейност (една от изброените точки):
o Копие от разрешение за упражняване на дейност/професия, търговска
регистрация/пререгистрация или копие от търговския регистър (последна
версия) или
o Извлечение от фирмен или търговски регистър (не по-старо от 6 месеца) или
o Актуално/валидно потвърждение от професионални асоциации (напр. адвокати,
данъчни консултанти, лекари) или
o В областта на управлението на активи (напр. наемане и лизинг) известия за
наем или текущи договори за наем (в оригинал), сертификат за предприемач,
потвърждение от общината за наемане на апартамент или
o Потвърждение от данъчен консултант, че съществува активен бизнес;

•

Цветно копие на валидна лична карта със снимка на собственика/управителя с
актуален образец на подписа;

•

Цветно копие на валидна идентификация със снимка на всеки ползвател на
допълнителна карта с актуален образец на подпис;

•

Формулярът „Известие по имейл“ трябва да бъде подписан от собственика/управителя
(ако имейл адресът не е подаден, не е възможно да се въвеждат допълнителни карти –
в този случай само собственикът/управителят може да пазарува стоки, без облагане с
данъци);

•

Подаване на ДДС номера.
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Следните документи са необходими, ако има промени при съществуващ клиент:
•

Промяна на име или адрес на фирма: изпращане на актуално извлечение от фирмен
регистър или търговски регистър или търговска пререгистрация.

•

Създаване и/или промяна на ползватели на допълнителни карти: подписан METРO
формуляр за допълнителна карта с копие на личната карта и подпис на
собственика/управителя и ползвателя на допълнителна карта или нов протокол за
промяна (може да бъде променен и подписан от управителя/собственика в магазина).

Моля, обърнете внимание, че клиентският номер, веднъж освободен за пазаруване без данък
върху оборота, ще бъде блокиран за пазаруване без облагане с данък след една година
неактивност (т.е. ако клиентът не пазарува в продължение на една година). Блокирането може
да бъде отменено отново, когато клиентските данни бъдат проверени и актуализирани.
За покупка без облагане с данък върху оборота, моля, обърнете внимание на следното:
•

Само ползвател на допълнителна карта, изрично посочен на картата METРO, може да
прави покупки без облагане с данък върху оборота в магазина.

•

Всякакви пълномощни за необлагаеми покупки (включително специални пълномощни)
не са разрешени.

•

Ползвателят на допълнителна карта трябва да се регистрира на входа за клиента
преди планираната необлагаема покупка. Тук трябва да се покаже МЕТРО карта и
документ за самоличност със снимка, за да може да се провери самоличността му.

•

Клиентът трябва да представи свидетелство за регистрация на автомобил в чужбина.
Покупка без данък върху оборота с австрийско свидетелство за регистрация на
превозно средство е възможна само при определени условия.

•

Първата страница на удостоверението за доставка трябва да бъде попълнена за всяка
покупка и всяка фактура. Това потвърждава, че стоките са закупени за компанията и са
отнесени в друга страна от ЕС.

•

В случай на вземане от спедитор, шофьорът на спедиторската фирма трябва да занесе
2-та страница от удостоверението за доставка със себе си на клиента, който трябва да
го попълни, подпише и върне на МЕТРО. Това потвърждава получаването на стоките.

Ако тези точки не са изпълнени, доставката до Вашата компания трябва да бъде фактурирана
с облагаема фактура.

