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Експортни доставки: покупки от клиенти от
трети страни
Няма незабавно освобождаване от австрийския ДДС, но е възможно възстановяване на
данъка

Предприемачи от трети страни (наричани по-нататък „клиент от трети страни“) без
място на пребиваване или седалище на фирма в Австрия могат да пазаруват в METРO
кеш енд кери Австрия ГмбХ (наричано по-нататък „METРO“). За целта клиентите трябва
да се регистрират в МЕТРО като клиенти. В някои магазини е възможно и клиентите,
които са регистрирани като клиенти на МЕТРО в трета страна, да пазаруват в Австрия с
дневна карта. Дали това е възможно трябва да се изясни в съответния магазин.
Без изключение, клиент от трети страни получава брутна фактура в магазина (с отчета за
австрийския данък върху продажбите). Ако може да се докаже, че закупените стоки след
това са изнесени в трета държава, клиентът може да поиска възстановяване на данък за
тази покупка („безмитна експортна доставка“), като представи съответната
документация.
Не е възможно незабавно освобождаване от данъци при пазаруване в МЕТРО (издаване
на нетна фактура).
Необходими документи за издаване на клиентска карта от МЕТРО Австрия

Следните документи са необходими за издаване на клиентска карта на METRO на нови
клиенти от трети страни:
• Подаване на подписания формуляр за регистрация (изтегляне от началната
страница:
https://www.metro.at/ueber-metro/steuerfrei-einkaufen;
като
алтернатива този формуляр може да бъде попълнен директно в магазина на
едро) или подписване на протокола за промяна в магазина.
• Регистрацията и съответно издаването на клиентска карта на МЕТРО може да
бъде заявено само лично от собственика/управителя. Не е възможно други лица
да кандидатстват с пълномощно. Собственикът/управителят се създава като
упълномощен купувач (наричан по-долу „оторизиран купувач“). Той може също
да регистрира и други лица като оторизирани купувачи, които след това могат да
използват собствената си карта, за да правят покупки за компанията. За
настоящите клиенти е необходим за това попълнения „Формуляр за
допълнителна карта на МЕТРО“, подписан от собственика/управителя.
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Копие от разрешение за упражняване на дейност/професия или търговска
регистрация, извлечение от фирмен регистър или подобно доказателство от
търговски регистър;
Копие от официален документ за самоличност със снимка (напр. паспорт) на
собственика/управителя с образец на подпис;
Копие от лична карта от всеки ползвател на допълнителна карта с образец на
подпис;
Съгласие с условията за продажба на МЕТРО (в регистрационния формуляр или
протокола за промяна).
Процедура по възстановяване на данък

В зависимост от сумата на фактурата и вида на вземане на стоката се прави разлика
между опростена/устна и писмена митническа декларация за възстановяване на
данъци.
1. Опростена митническа декларация за покупна стойност до 1000 евро нето без
участието на спедитор
Износът на стоките може да бъде деклариран устно от клиента от трета страна в
изходното митническо учреждение по опростен начин, ако:
• сумата на фактурата не надвишава 1000 евро нето на ден и клиентски номер,
• общото тегло не надвишава 1000 килограма на ден и клиентски номер,
• клиентът от трета страна лично превозва стоките в третата страна и следователно
не участва спедитор.
Трябва да се отбележи, че разделянето на фактура с нетна стойност над 1000 евро на
няколко отделни фактури не води до освобождаване от електронна декларация за
износ (вижте също „Писмена митническа декларация e-митница“).
Ако износът е деклариран по опростен начин в изходното митническо учреждение,
възстановяването на данъка се извършва на съответния магазин след представяне на
определени доказателства.
Изискванията за опростената митническа декларация и процедурата за възстановяване
на данъци са:
• че клиентът от трета страна има клиентска карта на METRO (транспортиращият
стоките трябва да е оторизиран купувач според клиентската карта),
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че сумата по фактурата и общото тегло не надвишават горепосочените граници,
че фактурата и самоличността на лицето, което получава стоките, са проверени и
потвърдени от касовия контрольор в деня на покупката в съответния пазар на
едро и
че личното транспортиране на стоките в третата страна е потвърдено върху
потвърдената оригинална фактура от изходната митница с митнически печат (=
митническо потвърждение за износ).

Конкретна процедура в съответния магазин на едро:
• Клиентът отива при касов контрольор с издадената бруто фактура.
• Касовият контрольор потвърждава самоличността на клиента с печата
"Идентификационният номер е проверен Получателят на стоки е оторизиран
купувач" върху фактурата.
• Документът за самоличност със снимка на оторизирания купувач се копира,
подписва се от касовия контрольор и се закрепва заедно с оригиналната фактура.
• Този пакет документи се предава на клиента.
• Клиентът транспортира стоките лично в третата страна и има митнически печат
върху оригиналната фактура, потвърдена от касовия контрольор.
• След представяне на оригиналната фактура с митнически печат и копия на лична
карта в магазина на едро, на клиента ще бъде възстановен първоначално
фактурираният данък върху продажбите.
• Ще бъде задържана такса за обработка в размер на 5 евро.
• Клиентът получава коригирана фактура.
Допълнителна информация: Бившият формуляр U34 вече не се издава. Вместо това
върху оригиналната фактура се отпечатва допълнителна информация. Митническият
орган ще постави печата на предвиденото за това място във фактурата.
Процедура в случай на използване на дневна карта (не е възможно във всички магазини
на едро):
• Само оторизиран купувач според картата METРO за клиенти от трети страни може
да кандидатства за възстановяване на данъка;
• На входа се проверява самоличността на клиента;
• Картата МЕТРО на клиент от трети страни се копира;
• Формулярът „Дневна карта за клиенти от трети страни“ трябва да бъде подписан
от клиента (двете страни).
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Подайте страницата "допълнителна разписка" (втора страница от формуляра за
дневна карта) на касата, когато изготвяте експортна фактура, ще се прикрепи
заедно с оригиналната фактура и копието на личната карта и ще се даде на
клиента.
За допълнителни процедури, моля, вижте обяснението по-горе (получаване на
митническо потвърждение и т.н.).

2. Писмена митническа декларация "e-митница" за покупна стойност над 1000 евро
нето и/или транспортиране от спедиторска агенция
Ако клиент от трета страна закупи стоки над 1000 евро нето в магазина на МЕТРО, трябва
да бъде ангажиран спедитор. В този случай е необходима писмена митническа
декларация за възстановяване на данъка, която обикновено се обработва от спедитор
(формуляр за е-митница). Трябва да се отбележи, че не може да се прави устна
митническа декларация за фактури над 1000 евро нетно.
Конкретна процедура в съответния магазин на едро:
• След получаване на брутната фактура в магазина на едро, клиентът назначава
спедитор за транспортиране на стоките до третата страна.
• След извършване на транспортирането, съответното електронно митническо
потвърждение се изпраща на МЕТРО. Това може да се направи от клиента или
транспортната компания.
• Оригиналната фактура също трябва да бъде изпратена на МЕТРО за
възстановяване на данъка.
• След представяне на оригиналната фактура и съответните електронни
митнически документи, първоначално фактурираният данък върху продажбите
ще бъде преведен по фирмената банкова сметка на клиента от трета страна.
• Ще бъде задържана такса за обработка в размер на 20 евро.
• Клиентът получава коригирана фактура.

