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Livrări intracomunitare scutite de taxe
Dacă un client dorește să facă achiziții scutite de taxe de la METRO Cash & Carry Österreich GmbH
(denumită în continuare „METRO”), acesta trebuie să se înregistreze la METRO în calitate de client. Nu
este posibilă efectuarea de achiziții scutite de taxe în Austria cu card de client METRO străin!
Cardul METRO poate fi solicitat numai de către proprietar/administrator. Solicitarea unui card de client
cu o împuternicire nu este posibilă!
Timpul de procesare pentru clienții noi care doresc să facă achiziții scutite de taxe este de 2 zile
lucrătoare (sâmbăta nu este considerată zi lucrătoare). Prin urmare, nu este posibilă nicio achiziție
imediată fără TVA! Numai efectuarea unei achiziții cu TVA este posibilă imediat.
Următoarele documente sunt necesare pentru efectuarea de achiziții fără TVA la METRO:
•

formularul de înregistrare (EU/IGL) semnat de către proprietar/administrator
(disponibil pe pagina principală de internet a METRO) sau protocolul de
modificare (va fi întocmit în magazin și trebuie semnat la fața locului) – acordul
cu privire la condițiile de vânzare METRO trebuie semnat de către
proprietar/administrator;

•

formularul de card suplimentar METRO (EU/IGL) trebuie completat și semnat de
proprietar/manager în cazul noilor cumpărători autorizați (denumiți în continuare „EKB”)
pentru clienții existenți;

•

dovada statutului de întreprinzător (unul dintre punctele enumerate):
o

copie a licenței comerciale, a autorizației de funcționare sau a certificatului de
înmatriculare în registrul comerțului (ultima versiune) sau

o

extras din registrul comerțului (nu mai vechi de 6 luni) sau

o

confirmare actuală/valabilă din partea organismelor profesionale (de exemplu,
avocați, consultanți fiscali, medici) sau

o

în domeniul gestionării activelor (de exemplu, închiriere și leasing), anunțuri de
închiriere sau contracte de închiriere în vigoare (făcute ilizibile), certificat de
întreprinzător, confirmare din partea municipalității privind închirierea unui
apartament sau

o

confirmarea din partea unui consilier fiscal cu privire la existența unei tranzacții
active;

•

copie color a actului de identitate cu fotografie valabil al proprietarului/administratorului, cu
specimen de semnătură actual;

•

Copie color a actului de identitate cu fotografie valabil al fiecărui EKB, cu specimen de
semnătură actual;

•

Formularul „Comunicare prin e-mail” trebuie semnat de către proprietar/administrator (dacă
adresa de e-mail nu este dezvăluită, înregistrarea altor EKB nu este posibilă – în acest caz,
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numai proprietarul/administratorul poate face achiziții scutite de impozit);
•

Comunicarea numărului de identificare fiscală.

Următoarele documente sunt necesare în cazul în care există modificări la un client existent:
•

Schimbarea denumirii sau a adresei societății: trimiterea extrasului actual din registrul
comerțului sau al societăților comerciale sau reînregistrarea societății.

•

Atașarea și/sau modificarea EKB: formularul de card suplimentar METRO semnat (EU/IGL) cu
copie a actului de identitate și semnătura proprietarului/administratorului și a EKB sau un nou
protocol de modificare (poate fi modificat și semnat în magazin de către
administrator/proprietar).

Rețineți că numărul de client, odată eliberat pentru efectuarea de achiziții scutite de taxe, va fi blocat
pentru achiziții scutite de taxe după un an în caz de inactivitate (de exemplu, dacă clientul nu face
cumpărături timp de un an). Blocarea poate fi anulată atunci când datele clientului sunt verificate și
actualizate.

Pentru efectuarea de achiziții scutite de taxe, respectați următoarele:
•

Numai EKB menționat în mod explicit pe cardul METRO poate face cumpărături scutite de
taxe în magazin.

•

Nu este permisă nicio împuternicire pentru achiziții scutite de taxe (inclusiv împuterniciri
speciale).

•

EKB trebuie să se înregistreze la intrarea pentru clienți înainte de o achiziție scutită de taxe
planificată. În acest caz, trebuie să prezinte cardul METRO și un act de identitate cu
fotografie, pentru a putea fi verificată identitatea sa.

•

Clientul trebuie să prezinte un certificat de înmatriculare a vehiculului străin. Efectuarea unei
achiziții scutite de taxe cu un certificat de înmatriculare austriac este posibilă numai în
anumite condiții.

•

Pentru fiecare achiziție și pentru fiecare factură trebuie completată prima pagină a dovezii de
colectare. Aceasta confirmă faptul că bunurile au fost achiziționate pentru companie și sunt
expediate către alte țări din UE.

•

În cazul în care colectarea se efectuează de către o companie de transport, șoferul
companiei de transport trebuie să aducă a doua pagină a dovezii de colectare la client, care,
la rândul său, trebuie să o returneze completată și semnată către METRO. Astfel se confirmă
primirea mărfurilor.

În cazul în care aceste puncte nu sunt îndeplinite, livrarea către societatea dumneavoastră se va
factura cu o factură căreia i se aplică TVA.

