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Exportné dodávky: Nákupy zákazníkov z tretích
krajín
Bez okamžitého odpočtu rakúskej DPH, ale vrátenie dane možné
Podnikatelia z tretích krajín (ďalej len „zákazník z tretích krajín“) bez bydliska alebo sídla
spoločnosti v Rakúsku môžu nakupovať od METRO Cash & Carry Österreich GmbH (ďalej len
„METRO“). K tomu sa musia zákazníci zaregistrovať u METRO ako zákazníci. V niektorých
predajniach je tiež možné, aby zákazníci, ktorí sú registrovaní ako zákazníci METRO v tretej krajine,
nakupovali v Rakúsku s dennou permanentkou. Či je to možné, musí byť objasnené na príslušnom
trhu.
Zákazník z tretích krajín bez výnimky dostane na predajni hrubú faktúru (s výpisom rakúskej dane z
obratu). V prípade preukázateľného vývozu zakúpeného tovaru do tretej krajiny môže zákazník
požiadať o vrátenie dane z tohto nákupu („exportná dodávka bez dane“) predložením príslušnej
dokumentácie.
Okamžitý odpočet pri nákupe v METRO (vystavenie čistej faktúry) nie je možný.
Požadované doklady pre vydanie zákazníckej karty METRO Österreich
Na vydanie zákazníckej karty METRO novým zákazníkom z tretích krajín sú potrebné nasledujúce
dokumenty:
•

Odoslanie podpísaného registračného formulára (stiahnutie z úvodnej stránky:
https://www.metro.at/ueber-metro/steuerfrei-einkaufen; prípadne je možné tento
formulár vyplniť priamo vo veľkoobchode) alebo podpísanie zmenového denníka na
predajni.
O registráciu a tým aj vydanie zákazníckej karty METRO môže požiadať iba osobne
majiteľ/konateľ. Nie je možné, aby sa iné osoby prihlásili prostredníctvom plnomocenstva.
Majiteľ/konateľ je vytvorený ako oprávnený kupujúci (ďalej EKB). Môže si nechať
zaregistrovať aj ďalšie osoby ako EKB, ktoré potom môžu vlastnou kartou nakupovať pre
firmu. Súčasní zákazníci potrebujú vyplnený „formulár doplnkovej karty METRO“
podpísaný majiteľom/konateľom.

•

Kópia živnostenského alebo živnostenského zápisu, výpis z obchodného registra alebo
obdobný doklad z obchodného registra;

•

Kópia oficiálneho preukazu totožnosti s fotografiou (napr. pas) vlastníka/konateľa so
vzorovým podpisom;

•

Kópia občianskeho preukazu z každej EKB so vzorovým podpisom;

•

Súhlas s Obchodnými podmienkami METRO (v registračnom formulári alebo v protokole
zmien).
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Spracovanie vrátenia dane
V závislosti od výšky faktúry a typu inkasa sa rozlišuje zjednodušené/ústne a písomné colné
vyhlásenie na vrátenie dane.
1. Zjednodušená colná deklarácia pre nákupnú hodnotu do 1 000 EUR netto bez zapojenia
špedície
Vývoz tovaru môže zákazník z tretích krajín deklarovať ústne na colnom úrade výstupu
zjednodušeným spôsobom, ak:
• fakturovaná čiastka nepresahuje 1 000 EUR netto za deň a číslo zákazníka,
• celková hmotnosť nepresahuje 1 000 kilogramov za deň a zákaznícke číslo,
• zákazník z tretích krajín dovezie tovar do tretej krajiny osobne a nejedná sa teda o
žiadneho špeditéra.
Je potrebné poznamenať, že rozdelenie faktúry s čistou hodnotou vyššou ako 1 000 EUR na
niekoľko jednotlivých faktúr nevedie k oslobodeniu od elektronického vývozného vyhlásenia (pozri
tiež „E-Zoll písomné colné vyhlásenie“).
Ak je vývoz zjednodušene deklarovaný na colnom úrade výstupu, vrátenie dane sa vykoná na
príslušnom veľkoobchodnom trhu po predložení určitých dokladov.
Požiadavky na zjednodušené colné vyhlásenie a postup vrátenia dane sú:
• že zákazník z tretích krajín má zákaznícku kartu METRO (podľa zákazníckej karty musí byť
odberateľ EKB),
• že fakturovaná čiastka a celková hmotnosť nepresahujú vyššie uvedené limity,
• že faktúra a totožnosť odberateľa sú skontrolované a potvrdené vedúcim pokladnice v deň
nákupu na príslušnom veľkoobchodnom trhu a
• že osobné odovzdanie tovaru do tretej krajiny doloží na potvrdenom originále faktúry
colný úrad výstupu colnou pečiatkou (= colné potvrdenie o vývoze).
Konkrétny postup v príslušnom veľkoobchode:
• Zákazník ide k pokladni s vystavenou brutto faktúrou.
• Vedúci pokladnice potvrdí totožnosť zákazníka pečiatkou „ID skontrolovaný odberateľ je
EKB“ na faktúre.
• ID fotografie EKB je skopírované, podpísané pokladňou a zošité spolu s originálom faktúry.
• Tento zväzok dokumentov je odovzdaný zákazníkovi.
• Zákazník prevezme tovar osobne do tretej krajiny a nechá si potvrdiť colnou pečiatkou na
pôvodnej faktúre kontrolnej pokladnice.
• Po predložení originálu faktúry s colnou pečiatkou a kópiou preukazu totožnosti vo
veľkoobchode bude zákazníkovi vrátená pôvodne fakturovaná daň z obratu.
• Poplatok za spracovanie vo výške 5 EUR bude zachovaný.
• Zákazník dostane opravenú faktúru.
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Dodatočné informácie: Bývalý formulár U34 sa už NEVYDÁVA. Namiesto toho sú na pôvodnej
faktúre vytlačené ďalšie informácie. Colný úrad nalepí pečiatku na miesto určené na faktúre.
Postup v prípade dennej permanentky (nie je možné vo všetkých veľkoobchodoch):
• O vrátenie dane môže požiadať iba EKB podľa METRO karty tretej krajiny;
• Zákaznícky vstup overuje identitu zákazníka;
• Doklad tretej krajiny METRO je skopírovaná;
• Formulár „Denná vstupenka do tretej krajiny“ musí byť podpísaný zákazníkom (obe
strany).
• Pri vytváraní exportnej faktúry odovzdajte na pokladni stránku „dodatkový príjem“ (druhá
strana formulára denného občianskeho preukazu), zošívajte ju spolu s originálom faktúry
a kópiou občianskeho preukazu a odovzdajte zákazníkovi.
• Pre ďalšie postupy sa odkazuje na vyššie uvedenú verziu (získanie colného potvrdenia
atď.).
2. Písomné vyhlásenie „e-Zoll“ pri nákupnej hodnote vyššej ako 1000 EUR netto a/alebo
vyzdvihnutie prepravcom
Pokiaľ zákazník z tretích krajín nakúpi v predajni METRO viac ako 1000 EUR čistého, musí byť
poverený špeditér. V tomto prípade je pre vrátenie dane potrebné písomné colné vyhlásenie, ktoré
obvykle spracováva špedičná spoločnosť (e-colný formulár). Je potrebné poznamenať, že pri
faktúrach nad 1 000 EUR netto nemožno urobiť ústne colné vyhlásenie.
Konkrétny postup v príslušnom veľkoobchode:
• Po obdržaní brutto faktúry vo veľkoobchode zákazník poverí prepravu tovaru do tretej
krajiny špeditérovi.
• Po uskutočnení zásielky je spoločnosti METRO zaslané príslušné potvrdenie e-Zoll. To
môže vykonať zákazník alebo prepravná spoločnosť.
• Originál faktúry musí byť zaslaný aj spoločnosti METRO na vrátenie dane.
• Po predložení originálu faktúry a príslušných elektronických colných dokladov bude
pôvodne fakturovaná daň z obratu prevedená na firemný bankový účet zákazníka z tretích
krajín.
• Poplatok za spracovanie vo výške 20 EUR bude zachovaný.
• Zákazník dostane opravenú faktúru.

