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Exportní dodávky: Nákupy zákazníky ze třetích
zemí
Bez okamžitého odečtu rakouské DPH, ale vrácení daně možné
Podnikatelé ze třetích zemí (dále jen „zákazník ze třetích zemí“) bez bydliště nebo sídla společnosti
v Rakousku mohou nakupovat u METRO Cash & Carry Österreich GmbH (dále jen „METRO“). K
tomu se musí zákazníci zaregistrovat u METRO jako zákazníci. V některých prodejnách je také
možné, aby zákazníci, kteří jsou registrováni jako zákazníci METRO ve třetí zemi, nakupovali v
Rakousku s denní permanentkou. Zda je to možné, musí být vyjasněno na příslušném trhu.
Zákazník ze třetích zemí bez výjimky obdrží na prodejně hrubou fakturu (s výpisem rakouské daně
z obratu). V případě prokazatelného vývozu zakoupeného zboží do třetí země může zákazník
zažádat o vrácení daně z tohoto nákupu („exportní dodávka bez daně“) předložením příslušné
dokumentace.
Okamžitý odečet při nákupu v METRO (vystavení čisté faktury) není možný.
Požadované doklady pro vydání zákaznické karty METRO Österreich
K vydání zákaznické karty METRO novým zákazníkům ze třetích zemí jsou nutné následující
dokumenty:
•

Odeslání podepsaného registračního formuláře (stažení z úvodní stránky:
https://www.metro.at/ueber-metro/steuerfrei-einkaufen; případně lze tento formulář
vyplnit přímo ve velkoobchodě) nebo podepsání změnového deníku na prodejně.
O registraci a tím i vydání zákaznické karty METRO může požádat pouze osobně
majitel/jednatel. Není možné, aby se jiné osoby přihlásily prostřednictvím plné moci.
Majitel/jednatel je vytvořen jako oprávněný kupující (dále EKB). Může si nechat
zaregistrovat i další osoby jako EKB, které pak mohou vlastní kartou nakupovat pro firmu.
Stávající zákazníci potřebují vyplněný „formulář doplňkové karty METRO“ podepsaný
majitelem/jednatelem.

•

Kopie živnostenského nebo živnostenského zápisu, výpis z obchodního rejstříku nebo
obdobný doklad z obchodního rejstříku;

•

Kopie oficiálního průkazu totožnosti s fotografií (např. pas) vlastníka/jednatele se vzorovým
podpisem;

•

Kopie občanského průkazu z každé EKB se vzorovým podpisem;

•

Souhlas s Obchodními podmínkami METRO (v registračním formuláři nebo v protokolu
změn).
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Zpracování vrácení daně
V závislosti na výši faktury a typu inkasa se rozlišuje zjednodušené/ústní a písemné celní
prohlášení pro vrácení daně.
1. Zjednodušená celní deklarace pro nákupní hodnotu do 1 000 EUR netto bez zapojení
spedice
Vývoz zboží může zákazník ze třetích zemí deklarovat ústně na celním úřadě výstupu
zjednodušeným způsobem, pokud:
• fakturovaná částka nepřesahuje 1 000 EUR netto za den a číslo zákazníka,
• celková hmotnost nepřesahuje 1 000 kilogramů za den a zákaznické číslo,
• zákazník ze třetích zemí doveze zboží do třetí země osobně a nejedná se tedy o žádného
speditéra.
Je třeba poznamenat, že rozdělení faktury s čistou hodnotou vyšší než 1 000 EUR na několik
jednotlivých faktur nevede k osvobození od elektronického vývozního prohlášení (viz také „E-Zoll
písemné celní prohlášení“).
Pokud je vývoz zjednodušeně deklarován na celním úřadě výstupu, bude vrácení daně provedeno
na příslušném velkoobchodním trhu po předložení určitých dokladů.
Požadavky na zjednodušené celní prohlášení a postup vrácení daně jsou:
• že zákazník ze třetích zemí má zákaznickou kartu METRO (podle zákaznické karty musí být
odběratel EKB),
• že fakturovaná částka a celková hmotnost nepřesahují výše uvedené limity,
• že faktura a totožnost odběratele jsou zkontrolovány a potvrzeny vedoucím pokladny v
den nákupu na příslušném velkoobchodním trhu a
• že osobní předání zboží do třetí země doloží na potvrzeném originálu faktury celní úřad
výstupu celním razítkem (= celní potvrzení o vývozu).
Konkrétní postup v příslušném velkoobchodu:
• Zákazník jde k pokladně s vystavenou brutto fakturou.
• Vedoucí pokladny potvrdí totožnost zákazníka razítkem „ID zkontrolovaný odběratel je
EKB“ na faktuře.
• ID fotografie EKB je zkopírováno, podepsáno pokladní a sešito spolu s originálem faktury.
• Tento svazek dokumentů je předán zákazníkovi.
• Zákazník převezme zboží osobně do třetí země a nechá si potvrdit celním razítkem na
původní faktuře kontrolním pokladny.
• Po předložení originálu faktury s celním razítkem a kopií průkazu totožnosti ve
velkoobchodě bude zákazníkovi vrácena původně fakturovaná daň z obratu.
• Poplatek za zpracování ve výši 5 EUR bude zachován.
• Zákazník obdrží opravenou fakturu.
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Dodatečné informace: Bývalý formulář U34 se již NEVYDÁVÁ. Místo toho jsou na původní faktuře
vytištěny další informace. Celní úřad nalepí razítko na místo určené na faktuře.
Postup v případě denní permanentky (není možné ve všech velkoobchodech):
• O vrácení daně může požádat pouze EKB dle METRO karty třetí země;
• Zákaznický vstup ověřuje identitu zákazníka;
• Doklad třetí země METRO je zkopírována;
• Formulář „Denní vstupenka do třetí země“ musí být podepsán zákazníkem (obě strany).
• Při vytváření exportní faktury odevzdejte na pokladně stránku „dodatkový příjem“ (druhá
strana formuláře denního občanského průkazu), sešívejte ji spolu s originálem faktury a
kopií občanského průkazu a předejte zákazníkovi.
• Pro další postupy se odkazuje na výše uvedenou verzi (získání celního potvrzení atd.).
2. Písemné celní prohlášení „e-Zoll“ při nákupní hodnotě vyšší než 1000 EUR netto a/nebo
vyzvednutí přepravcem
Pokud zákazník ze třetích zemí nakoupí v prodejně METRO více než 1000 EUR čistého, musí být
pověřen speditér. V tomto případě je pro vrácení daně nutné písemné celní prohlášení, které
obvykle zpracovává spediční společnost (e-celní formulář). Je třeba poznamenat, že u faktur nad 1
000 EUR netto nelze učinit ústní celní prohlášení.
Konkrétní postup v příslušném velkoobchodu:
• Po obdržení brutto faktury ve velkoobchodě zákazník pověří přepravu zboží do třetí země
speditérovi.
• Po uskutečnění zásilky je společnosti METRO zasláno příslušné potvrzení e-Zoll. To může
provést zákazník nebo přepravní společnost.
• Originál faktury musí být zaslán také společnosti METRO pro vrácení daně.
• Po předložení originálu faktury a příslušných elektronických celních dokladů bude
původně fakturovaná daň z obratu převedena na firemní bankovní účet zákazníka ze
třetích zemí.
• Poplatek za zpracování ve výši 20 EUR bude zachován.
• Zákazník obdrží opravenou fakturu.

