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Neobdavčene dostave znotraj skupnosti
Če želi stranka nakupovati brez davka pri podjetju METRO Cash & Carry Österreich GmbH (v
nadaljevanju »METRO«), se mora registrirati pri podjetju METRO kot stranka. Neobdavčen nakup v
Avstriji s tujo kartico METRO ni mogoč!
Za kartico METRO lahko zaprosi le lastnik/direktor. S pooblastilom ni možno pridobiti kartice kupca!
Čas obdelave za nove stranke, ki želijo nakupovati brez davka, traja 2 polna delovna dneva (sobota
ni delovni dan). Zato takojšen nakup brez davka ni možen! Takoj je možen samo nakup z prometnim
davkom.
Za neobdavčene nakupe v podjetju METRO so potrebni naslednji dokumenti:
•

Obrazec za registracijo (EU/IGL), ki ga podpiše lastnik/direktor (s spletne strani
METRO) ali zapisnik sprememb (se ustvari v trgovini in ga je treba podpisati na
mestu) – soglasje prodajnih pogojev podjetja METRO mora podpisati
lastnik/direktor;

•

Obrazec za dodatno kartico METRO (EU/IGL) mora izpolniti in podpisati lastnik/direktor za
nove pooblaščene kupce (v nadaljevanju »NPK«) za obstoječe stranke;

•

Dokazilo o statusu podjetnika (ena od navedenih točk):
o

Kopija obrtnega dovoljenja, obrtne registracije/preregistracije ali obrtnega registra
(zadnja verzija) ali

o

izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra (ne starejši od 6 mesecev) ali

o

trenutno/veljavno potrdilo strokovnih združenj (npr. odvetniki, davčni svetovalci,
zdravniki) ali

o

na področju upravljanja s premoženjem (npr. najem in lizing) obvestila o najemu ali
veljavne najemne pogodbe (redigirano), potrdilo podjetnika, potrdilo občine o
najemu stanovanja oz.

o
•

potrdilo davčnega svetovalca o obstoju aktivnega podjetja;

barvna kopija veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo lastnika/direktorja z veljavnim
vzorcem podpisa;

•

barvna kopija veljavnega osebnega dokumenta s fotografijo vsakega NPK z veljavnim
vzorcem podpisa;

•

Obrazec »Razkritje po e-pošte« mora podpisati lastnik/direktor (če e-naslov ni razkrit, vnos
nadaljnjih NPK ni mogoč – v tem primeru lahko samo lastnik/direktor opravi nakup brez
davka);

•

Razkritje davčne številke.
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Če pride do sprememb pri obstoječi stranki, so potrebni naslednji dokumenti:
•

Sprememba imena ali naslova podjetja: Predložitev veljavnega izpiska iz sodnega ali
poslovnega registra ali preregistracije obrti.

•

Izdelava in/ali sprememba NPK: podpisan obrazec Obrazec za dodatno kartico METRO
(EU/IGL) s kopijo osebnega dokumenta in podpisom lastnika/direktorja in NPK-ja ali nov
zapisnik sprememb (lahko se spremeni in podpiše direktor/lastnik v trgovini).

Bodite pozorni, da bo številka stranke, ki je bila enkrat sproščena za neobdavčeno nakupovanje,
blokirana za neobdavčeno nakupovanje po enem letu nedejavnosti (tj. če stranka eno leto ne nakupuje).
Blokado je mogoče znova odpraviti, ko se podatki o strankah preverijo in posodobijo.

Za nakup brez davka upoštevajte naslednje:
•

Samo NPK, ki je izrecno naveden na kartici METRO, lahko opravlja neobdavčene nakupe v
trgovini.

•

Kakršna koli pooblastila za neobdavčene nakupe (vključno s posebnimi pooblastili) niso
dovoljena.

•

NPK se mora pred načrtovanim neobdavčenim nakupom registrirati na vhodu za stranke.
Potrebno je pokazati kartico METRO in osebni dokument s fotografijo, da se lahko preveri
njegova identiteta.

•

Stranka mora predložiti prometno dovoljenje tujega vozila. Neobdavčen nakup z avstrijskim
prometnim dovoljenjem je možen le pod določenimi pogoji.

•

Prvo stran potrdila o prevzemu je treba izpolniti za vsak nakup in vsak račun. S tem potrjuje,
da je bilo blago kupljeno za podjetje in odpeljano v drugo državo EU.

•

V primeru prevzema s strani špediterja, mora špediter 2. stran potrdila o prevzemu odnesti s
seboj stranki, ki jo izpolni in podpiše ter vrne podjetju METRO. S tem se potrdi prejem blaga.

Če te točke niso izpolnjene, mora biti dobava vašemu podjetju izdana z obdavčljivim računom.

