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

Dodávky bez daně v rámci Unie
Pokud chce zákazník nakupovat bez daně u METRO Cash & Carry Österreich GmbH (dále jen
„METRO“), musí se u METRO zaregistrovat jako zákazník. Nákup bez daně v Rakousku se zahraniční
zákaznickou kartou METRO není možný!
O METRO kartu může požádat pouze majitel/jednatel. O zákaznickou kartu není možné žádat s plnou
mocí!
Doba zpracování pro nové zákazníky, kteří chtějí nakupovat bez daně, trvá 2 celé pracovní dny
(sobota není pracovní den). Není tedy možný okamžitý nákup bez daně z prodeje! Okamžitě je
možný pouze nákup s DPH.
Pro nákup bez DPH v METRO jsou vyžadovány následující dokumenty:
•

Registrační formulář (EU/IGL) podepsaný majitelem/jednatelem (z domovské
stránky METRO) nebo protokol změn (vytváří se v obchodě a musí být
podepsán na místě) – souhlas s obchodními podmínkami METRO musí
podepsat vlastník/jednatel;

•

Formulář dodatkové karty METRO (EU/IGL) musí být vyplněn a podepsán
vlastníkem/jednatelem pro nové oprávněné nákupčí (dále jen „EKB“) pro stávající
zákazníky;

•

Doklad o podnikatelském statusu (jeden z uvedených bodů):
o

Kopie živnostenského listu, ohlášení/přehlášení živnosti nebo živnostenského
rejstříku (poslední verze) popř

o

Výpis z obchodního rejstříku nebo obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců) popř

o

Aktuální/platná potvrzení od profesních sdružení (např. právníci, daňoví poradci,
lékaři) nebo

o

V oblasti správy majetku (např. pronájem a leasing) výpovědi z nájmu nebo aktuální
nájemní smlouvy (redigované), osvědčení podnikatele, potvrzení obce o pronájmu
bytu nebo

o
•

potvrzení od daňového poradce, že existuje aktivní podnik;

Barevná kopie platného průkazu totožnosti majitele/jednatele s aktuálním podpisovým
vzorem;

•

Barevná kopie platného průkazu totožnosti s fotografií z každé EKB s aktuálním vzorovým
podpisem;

•

Formulář „Oznámení e-mailem“ musí být podepsán majitelem/jednatelem (nebude-li
uvedena e-mailová adresa, není zápis dalších EKB možný – v tomto případě může daňové
přiznání provádět pouze majitel/jednatel);

•

Zveřejnění daňové identifikační číslo (DIČ).
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V případě změn u stávajícího zákazníka jsou vyžadovány následující dokumenty:
•

Změna názvu nebo adresy společnosti: Předložení aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
nebo obchodního rejstříku nebo ohlášení živnosti.

•

Vytvoření a/nebo změna EKB: podepsaný Formulář doplňkové karty METRO (EU/IGL) s kopií ID
a podpisem vlastníka/jednatele a EKB nebo nový protokol změn (může být změněno a
podepsáno jednatelem/majitelem v obchod).

Upozorňujeme, že zákaznické číslo jednou uvolněné pro nákupy bez daně bude po roce nečinnosti (tj.
pokud zákazník rok nenakupuje) zablokováno pro nákup bez daně. Blokování lze znovu zrušit, když jsou
zkontrolována a aktualizována zákaznická data.

Pro nákup bez daně mějte na paměti následující:
•

Nakupovat v obchodě bez daně může pouze EKB výslovně uvedený na kartě METRO.

•

Jakékoli plné moci pro nákupy bez daně (včetně zvláštních plných mocí) nejsou povoleny.

•

EKB se musí zaregistrovat u zákaznického vstupu před plánovaným nezdaněným nákupem.
Zde je třeba prokázat METRO kartu a průkaz totožnosti s fotografií, aby bylo možné ověřit
jeho totožnost.

•

Zákazník musí předložit zahraniční osvědčení o registraci vozidla. Nákup bez daně s
rakouským osvědčením o registraci vozidla je možný pouze za určitých podmínek.

•

U každého nákupu a každé faktury je nutné vyplnit první stranu dokladu o vyzvednutí. To
potvrzuje, že zboží bylo zakoupeno pro společnost a převezeno do jiné země EU.

•

V případě vyzvednutí přepravcem musí speditér vzít 2. stranu dokladu o vyzvednutí s sebou
k zákazníkovi, který jej musí vyplnit, podepsat a vrátit společnosti METRO. Tímto je
potvrzeno převzetí zboží.

Pokud tyto body nejsou splněny, musí být dodávka vaší společnosti vyfakturována zdanitelnou
fakturou.

