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Adómentes Közösségen belüli értékesítések
Ha egy ügyfél adómentesen szeretne vásárolni a METRO Cash & Carry Österreich GmbH vállalatnál (a
továbbiakban: „METRO”), akkor ügyfélként regisztrálnia kell a METRO-nál. Nem lehet Ausztriában
külföldi METRO-ügyfélkártyával adómentesen vásárolni!
A METRO-kártyát kizárólag a tulajdonos/ügyvezető kérheti. Az ügyfélkártya nem kérhető
meghatalmazással!
A feldolgozási idő az adómentesen vásárolni szándékozó új ügyfelek esetén 2 teljes munkanap (a
szombat nem munkanap). Ezért tehát nem lehet azonnal áfamentesen vásárolni! Csak forgalmi adó
fizetésével lehet azonnal vásárolni.
A METRO-nál a következő dokumentumokra van szükség az áfamentes vásárláshoz:
•

a tulajdonos/ügyvezető által aláírt formanyomtatvány (EU/IGL) (a METRO
honlapjáról) vagy módosítási jegyzőkönyv (a szupermarketben írják meg és alá
kell írni helyben) – a METRO értékesítési feltételeinek elfogadását a
tulajdonos/ügyvezető alá kell írja;

•

A METRO kiegészítőkártya-formanyomtatványt (EU/IGL) az új, vásárlásra jogosult
személyekhez (a továbbiakban: „EKB”) a meglévő ügyfelek esetén a tulajdonos/ügyvezető
kell kitöltenie és aláírnia;

•

A vállalkozói minőség igazolása (az egyik felsorolt pont):
o

Az iparűzési engedély, ipari bejelentkezés/bejelentkezés módosítása vagy
cégnyilvántartás másolata (a legutolsó érvényes változat) vagy

o

Cégkivonat (6 hónapnál nem régebbi) vagy

o

A szakmai kamarák aktuális/érvényes igazolása (pl. ügyvédek, adótanácsadók,
orvosok) vagy

o

A vagyonkezelés területén (pl. bérbeadás és haszonbérlet) bérlési hirdetések vagy
aktuális bérletszerződések (fekete), vállalkozói igazolvány, a település igazolása
lakás bérbeadásáról vagy

o
•

Adótanácsadó igazolása, hogy aktív foglalkozás áll fenn;

A tulajdonos/ügyvezető érvényes fényképes igazolványának színes másolata aktuális
aláírásmintával;

•

Mindegyik, vásárlásra jogosult személy érvényes fényképes igazolványának színes
másolata aktuális aláírásmintával;

•

Az „E-Mail-Bekanntgabe” (e-mail cím bejelentése) formanyomtatványt a
tulajdonosnak/ügyvezetőnek alá kell írnia (az e-mail cím nem kerül közzétételre, nem lehet
további vásárlásra jogosult személyeket bejegyezni – ebben az esetben csak a
tulajdonos/ügyvezető vásárolhat adómentesen);
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•

Uniós adószám bejelentése.

A következő dokumentumokra van szükség, ha egy meglévő ügyfél esetén módosításokra kerül
sor:
•

A cégnév vagy a cím megváltozása: Az aktuális cégkivonat ill. módosításának elküldése.

•

Vásárlásra jogosult személy bejegyzése és/vagy módosítása: aláírt METRO kiegészítőkártyaformanyomtatványt (EU/IGL) az igazolvány másolatával, a tulajdonos/ügyvezető és az
vásárlásra jogosult személy aláírásával, vagy az új módosítási jegyzőkönyv (a szupermarketben
az ügyvezető/tulajdonos módosíthatja és írhatja alá).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adómentes vásárlás céljára kiadott ügyfélszám inaktivitás miatt egy
év után zárolásra kerül az adómentes vásárlást illetően (tehát ha az ügyfél egy évig nem vásárol). A
zárolás feloldható, ha az ügyfél adatait ellenőrzik és frissítik.

Az adómentes vásárlást illetően, kérjük, vegye figyelembe a következőket:
•

Kizárólag a METRO-kártyán kifejezetten megnevezett vásárlásra jogosult személy
vásárolhat a szupermarketben adómentesen.

•

Az esetleges meghatalmazások esetén sem lehet adómentesen vásárolni (speciális
meghatalmazások sem).

•

A vásárlásra jogosult személynek a tervezett adómentes vásárlás előtt be kell jelentkeznie az
ügyfélbejáratnál. Ott fel kell mutatni a METRO-kártyát és egy fényképes igazolványt, hogy
ellenőrizni lehessen a személyazonosságot.

•

Az ügyfélnek fe kell mutatnia egy külföldi gépkocsi-vezetői engedélyt. Osztrák gépkocsivezetői engedéllyel csak bizonyos körülmények között lehet adómentesen vásárolni.

•

Minden vásárlás és számla esetén ki kell tölteni az elviteli igazolás első oldalát. Ezzel
igazolják, hogy az árut a vállalat számára vették és EU-n belüli, külföldi országba viszik.

•

Szállítóvállalat általi elvitel esetén az elviteli igazolás 2. oldalát el kell vinnie a szállítóvállalat
sofőrének az ügyfélhez, akinek kitöltve és aláírva vissza kell juttatnia a METRO-hoz. Ezzel
igazolják az áru megkapását.

Ha ezen pontok nem teljesülnek, akkor a szállítmányt a vállalatának adóköteles számlával kell
számláznunk.

