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Izvozne dostave: Nakupi strank iz tretjih držav
Ni takojšnje oprostitve avstrijskega prometnega davka, vendar je možno vračilo davka
Podjetniki iz tretjih držav (v nadaljevanju »stranka iz tretje države«), ki nimajo stalnega
prebivališča ali sedeža podjetja v Avstriji, lahko nakupujejo pri METRO Cash & Carry Österreich
GmbH (v nadaljevanju »METRO«). Za to se morajo stranke registrirati pri podjetju METRO kot
stranke. V nekaterih trgovinah je mogoče tudi strankam, ki so registrirane kot stranke podjetja
METRO v tretji državi, nakupovati v Avstriji z dnevno karto. Ali je to mogoče, je treba vprašati v
posamezni trgovini.
Stranka iz tretje države v trgovini brez izjeme prejme bruto račun (z obračunom avstrijskega
prometnega davka). Če se potem lahko dokaže, da je bilo kupljeno blago izvoženo v tretjo državo,
lahko kupec s predložitvijo ustrezne dokumentacije zahteva vračilo davka za ta nakup
(»obdavčena izvozna dostava«).
Takojšnja oprostitev ob nakupu v podjetju METRO (izdaja neto računa) ni možna.
Zahtevani dokumenti za izdajo kartice kupca podjetja METRO Austria
Za izdajo kartice kupca podjetja METRO novim strankam iz tretjih držav so potrebni naslednji
dokumenti:
•

Oddaja
podpisanega
prijavnega
obrazca
(prenos
s
spletne
strani:
https://www.metro.at/ueber-metro/steuerfrei-einkaufen; alternativno je ta obrazec
mogoče izpolniti neposredno v veletrgovini) ali podpisati zapisnik sprememb v trgovini.
Za registracijo in s tem izdajo kartice kupca METRO lahko zaprosi le lastnik/direktor
osebno. Prijave drugih oseb s pooblastilom niso možne. Lastnik/direktor se vpiše kot
pooblaščeni kupec (v nadaljevanju PK). Prav tako lahko registrira druge osebe kot PK, ki
lahko nato uporabljajo kartico za nakupe za podjetje. Obstoječe stranke potrebujejo
izpolnjen »Obrazec za dodatno kartico METRO«, ki ga podpiše lastnik/direktor.

•

Kopija obrtnega dovoljenja ali registracije podjetja, izpis iz sodnega registra ali podobno
dokazilo iz poslovnega registra;

•

Kopija uradne osebne izkaznice s fotografijo (npr. potni list) lastnika/direktorja z vzorcem
podpisa;

•

Kopija osebne izkaznice vsakega PK z vzorcem podpisa;

•

Soglasje s prodajnimi pogoji METRO (na registracijskem obrazcu ali zapisniku sprememb).

Obdelava vračila davka
Glede na znesek računa in vrsto prevzema ločimo poenostavljeno/ustno in pisno carinsko
deklaracijo za vračilo davka.
1. Poenostavljena carinska deklaracija za nakupno vrednost do 1.000 EUR neto brez
vključevanja špediterja
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Izvoz blaga lahko stranka iz tretje države ustno prijavi pri carinskem uradu izstopa na
poenostavljen način, če:
• znesek računa ne presega 1.000 EUR neto na dan in številko stranke,
• skupna teža ne presega 1.000 kilogramov na dan in številko strank,
• stranka iz tretje države osebno pripelje blago v tretjo državo in zato ni vključen špediter.
Bodite pozorni, da razdelitev računa z neto vrednostjo nad 1.000 EUR na več posameznih računov
ne izvzema elektronske izvozne deklaracije (glej tudi "Pisna carinska deklaracija e-carina").
Če je izvoz prijavljen na poenostavljeni način pri izstopnem carinskem uradu, se vračilo davka
izvede v posamezni veletrgovini po predložitvi določenih dokazil.
Zahteve za poenostavljeno carinsko deklaracijo in postopek vračila davka so:
• da ima stranka iz tretje države kartico kupca podjetja METRO (po kartici kupca mora biti
prevzemnik PK),
• da znesek na računu in skupna teža ne presegata zgornjih omejitev,
• da račun in identiteto prevzemnika preveri in potrdi blagajniški nadzornik na dan nakupa v
posamezni veletrgovini in
• da je osebni prenos blaga v tretjo državo dokumentiran na potrjenem originalnem računu
s strani izstopnega carinskega urada s carinskim žigom (= carinsko potrdilo o izvozu).
Konkretni postopek v ustrezni veletrgovini:
• Stranka gre z izstavljenim bruto računom do blagajniškega nadzornika.
• Blagajniški nadzornik potrdi identiteto kupca z žigom »ID preverjen kupec je PK« na
računu.
• Osebni dokument PK-ja s fotografijo se kopira, podpiše ga blagajnik in spne skupaj z
originalnim računom.
• Ti dokumenti se izročijo stranki.
• Kupec prinese blago v tretjo državo osebno in mu na carini ožigosajo originalni račun, ki ga
je potrdil blagajniški nadzornik.
• Po predložitvi originalnega računa s carinskim žigom in kopije osebne izkaznice v
veletrgovini se kupcu vrne prvotno zaračunani prometni davek.
• Pristojbina za obdelavo v višini 5 EUR se zadrži.
• Stranka prejme popravljen račun.
Dodatne informacije: Nekdanji obrazec U34 se NE izdaja več. Namesto tega so dodatni podatki
natisnjeni na originalnem računu. Carinski urad odtisne žig na za to predvideno mesto na računu.
Postopek v primeru dnevne karte (ni možno v vseh veletrgovinah):
• Za vračilo davka lahko zaprosi le PK po kartici za tretje države METRO;
• Pri vhodu za stranke se preveri identiteta stranke;
• Kartica za tretje države METRO se kopira;
• Obrazec "Dnevna karta za tretje države" mora podpisati stranka (obe strani).
• Stran »Dodatni račun« (druga stran obrazca dnevne karte) oddajte blagajničarki pri
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•

izdelavi izvoznega računa, ki jo do skupaj z originalnim računom in kopijo izkaznice spela in
izročila stranki.
Za nadaljnje postopke se sklicuje na zgornjo različico (pridobitev carinskega potrdila itd.).

2. Pisna carinska deklaracija "e-carina" za nabavno vrednost nad 1000 EUR neto in/ali
prevzem s strani špediterja
Če kupec iz tretje države v trgovini METRO kupi nad 1.000 EUR neto, je treba naročiti špediterja. V
tem primeru je za vračilo davka potrebna pisna carinska deklaracija, ki jo praviloma obdela špediter
(e-carinski obrazec). Bodite pozorni, da za račune nad 1.000 EUR neto ni možna ustna carinska
deklaracija.
Konkretni postopek v ustrezni veletrgovini:
• Po prejemu bruto računa v veletrgovini kupec naroči špediterju prevoz blaga v tretjo
državo.
• Po opravljenem prevozu se podjetju METRO pošlje ustrezno e-carinsko potrdilo. To lahko
stori stranka ali špediter.
• Za vračilo davka morate podjetju METRO poslati tudi originalni račun.
• Po predložitvi originalnega računa in pripadajočih dokumentov e-carine bo prvotno
zaračunani prometni davek nakazan na bančni račun podjetja stranke iz tretje države.
• Pristojbina za obdelavo v višini 20 EUR se zadrži.
• Stranka prejme popravljen račun.

