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Dodávky bez dane v rámci Únie
Pokiaľ chce zákazník nakupovať bez dane u METRO Cash & Carry Österreich GmbH (ďalej len
„METRO“), musí sa u METRO zaregistrovať ako zákazník. Nákup bez dane v Rakúsku so zahraničnou
zákazníckou kartou METRO nie je možný!
O METRO kartu môže požiadať iba majiteľ/konateľ. O zákaznícku kartu nie je možné žiadať s plnou
mocou!
Doba spracovania pre nových zákazníkov, ktorí chcú nakupovať bez dane, trvá 2 celé pracovné dni
(sobota nie je pracovný deň). Nie je teda možný okamžitý nákup bez dane z predaja! Okamžite je
možný iba nákup s DPH.
Pre nákup bez DPH v METRO sú vyžadované nasledujúce dokumenty:
•

Registračný formulár (EU/IGL) podpísaný majiteľom/konateľom (z domovskej
stránky METRO) alebo protokol zmien (vytvára sa v obchode a musí byť
podpísaný na mieste) – súhlas s obchodnými podmienkami METRO musí
podpísať vlastník/konateľ;

•

Formulár dodatkovej karty METRO (EU/IGL) musí byť vyplnený a podpísaný
vlastníkom/konateľom pre nových oprávnených nákupcov (ďalej len „EKB“) pre existujúcich
zákazníkov;

•

Doklad o podnikateľskom statuse (jeden z uvedených bodov):
o

Kópia živnostenského listu, ohlásenie/prehlásenie živnosti alebo živnostenského
registra (posledná verzia) popr.

o

Výpis z obchodného registra alebo obchodného registra (nie starší ako 6 mesiacov)
popr.

o

Aktuálne/platné potvrdenia od profesijných združení (napr. právnici, daňoví
poradcovia, lekári) alebo

o

V oblasti správy majetku (napr. prenájom a lízing) výpovede z nájmu alebo aktuálnej
nájomnej zmluvy (redigované), osvedčenie podnikateľa, potvrdenie obce o
prenájme bytu alebo

o
•

potvrdenie od daňového poradcu, že existuje aktívny podnik;

Farebná kópia platného preukazu totožnosti majiteľa/konateľa s aktuálnym podpisovým
vzorom;

•

Farebná kópia platného preukazu totožnosti s fotografiou z každej EKB s aktuálnym
vzorovým podpisom;

•

Formulár „Oznámenie e-mailom“ musí byť podpísaný majiteľom/konateľom (ak nebude
uvedená e-mailová adresa, nie je zápis ďalších EKB možný – v tomto prípade môže daňové
priznanie vykonávať iba majiteľ/konateľ);

Metro Cash & Carry Österreich GmbH, Metro Platz 1, A – 2331 Vösendorf

•

Zverejnenie daňového identifikačného čísla (DIČ).

V prípade zmien u existujúceho zákazníka sú vyžadované nasledujúce dokumenty:
•

Zmena názvu alebo adresy spoločnosti: Predloženie aktuálneho výpisu z obchodného registra
alebo obchodného registra alebo ohlásenie živnosti.

•

Vytvorenie a/alebo zmena EKB: podpísaný Formulár doplnkovej karty METRO (EU/IGL) s
kópiou ID a podpisom vlastníka/konateľa a EKB alebo nový protokol zmien (môže byť zmenené
a podpísané konateľom/majiteľom v obchod).

Upozorňujeme, že zákaznícke číslo raz uvoľnené na nákupy bez dane bude po roku nečinnosti (tj ak
zákazník rok nenakupuje) zablokované pre nákup bez dane. Blokovanie je možné znovu zrušiť, keď sú
skontrolované a aktualizované zákaznícke dáta.

Pre nákup bez dane majte na pamäti nasledujúce:
•

Nakupovať v obchode bez dane môže iba EKB výslovne uvedený na karte METRO.

•

Akékoľvek plnomocenstvá pre nákupy bez dane (vrátane zvláštnych plných mocí) nie sú
povolené.

•

EKB sa musí zaregistrovať na zákazníckom vstupe pred plánovaným nezdaneným nákupom.
Tu je potrebné preukázať METRO kartu a preukaz totožnosti s fotografiou, aby bolo možné
overiť jeho totožnosť.

•

Zákazník musí predložiť zahraničné osvedčenie o registrácii vozidla. Nákup bez dane s
rakúskym osvedčením o registrácii vozidla je možný iba za určitých podmienok.

•

Pri každom nákupe a každej faktúre je nutné vyplniť prvú stranu dokladu o vyzdvihnutí. To
potvrdzuje, že tovar bol zakúpený pre spoločnosť a prevezený do inej krajiny EÚ.

•

V prípade vyzdvihnutia prepravcom musí špeditér vziať 2. stranu dokladu o vyzdvihnutí so
sebou k zákazníkovi, ktorý ho musí vyplniť, podpísať a vrátiť spoločnosti METRO. Týmto je
potvrdené prevzatie tovaru.

Pokiaľ tieto body nie sú splnené, musí byť dodávka vašej spoločnosti vyfakturovaná zdaniteľnou
faktúrou.

