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Kivitelre szánt termékértékesítések: Harmadik
országbeli ügyfelek vásárlásai
Az osztrák áfa azonnali elengedésére nincs mód, az áfa visszafizetésére azonban igen
Az ausztriai lakóhellyel vagy székhellyel nem rendelkező, harmadik országból származó vállalatok
vásárolhatnak a METRO Cash & Carry Österreich GmbH vállalatnál (a továbbiakban: „METRO”).
Ehhez az ügyfeleknek ügyfélként regisztrálniuk kell a METRO-nál. Néhány szupermarketben azok
az ügyfelek is, akik egy harmadik országban regisztráltak METRO-ügyfélként, vásárolhatnak
Ausztriában napi igazolással. Az adott szupermarketben kell tájékozódni, hogy lehetőség van-e
erre.
A harmadik országból származó ügyfelek a szupermarketben kivétel nélkül bruttós számlát kapnak
(az ausztriai áfa kimutatásával). Ha a megvásárolt árut ezután bizonyíthatóan harmadik országba
viszik ki, akkor az ügyfél adóvisszatérítést kaphat erre a vásárlásra vonatkozóan a megfelelő
igazolások felmutatásával („adómentes kiviteli értékesítés”).
Az azonnali elengedésre (nettós számla kiállítása) a METRO-nál való bevásárlás alkalmával nincs
lehetőség.
A METRO-Ausztria ügyfélkártya kiállításához szükséges dokumentumok
A következő dokumentumok szükségesek a METRO-ügyfélkártya kiállításához új, harmadik
országból származó ügyfelek esetén:
•

Az aláírt formanyomtatvány átadása (a METRO honlapjáról letölthető:
https://www.metro.at/ueber-metro/steuerfrei-einkaufen; )alternatív megoldásként ez a
formanyomtatvány közvetlenül a szupermarketben is kitölthető) illetve a módosítási
jegyzőkönyv aláírása a szupermarketben.
A regisztrációt és így a METRO-ügyfélkártya kiállítását is kizárólag a tulajdonos/ügyvezető
kérelmezheti személyesen. Nincs lehetőség arra, hogy más személyek kérelmezzék
meghatalmazással. A tulajdonos/ügyvezető lesz a vásárlásra jogosult személy (a
továbbiakban: „EKB”). Ő bejegyezhet más személyeket is vásárlásra jogosult személyként,
aki ezt követően a saját kártyájukkal vásárolhatnak a vállalat számára. Meglévő ügyfelek
esetén ehhez a kitöltött és a tulajdonos/ügyvezető által aláírt, „METRO kiegészítőkártyaformanyomtatvány” formanyomtatványra van szükség.

•

Az iparűzési engedély vagy az ipari bejelentkezés/bejelentkezés módosítás másolata vagy
hasonló igazolás másolata a cégjegyékből;

•

A tulajdonos/ügyvezető hivatalos, fényképes igazolványának (pl. útlevél) másolata
aláírásmintával;

•

Az összes vásárlásra jogosult személy igazolványának másolata aláírásmintával;

•

A METRO értékesítési feltételeinek elfogadása (a bejelentkezési formanyomtatványon ill.
módosítási jegyzőkönyvben).

2

METRO Cash & Carry Österreich GmbH, Metro Platz 1, A – 2331 Vösendorf

Az adóvisszatérítés lebonyolítása
Az adóvisszatérítést illetően a számla összegétől és az elvitel módjától függően
egyszerűsített/szóbeli és írásbeli vámáru-nyilatkozat különböztethető meg.
1. Egyszerűsített vámáru-nyilatkozat max. nettó 1.000 euró vásárlási értékig szállítóvállalat
nélkül
Az áru kivitelét akkor jelenthetik be harmadik országból származó ügyfelek a kiléptető
vámhivatalnál egyszerűsítetten, szóban, ha:
• a napi nettó 1.000 euró számlaösszeget és ügyfélszámot nem lépik túl,
• a napi, 1.000 kg-os súlyértéket és ügyfélszámot nem lépik túl,
• a harmadik országból származó ügyfél személyesen szállítja az árut a harmadik országba,
tehát nem vonnak be szállítóvállalatot.
Figyelembe kell venni, hogy az 1.000 euró összeg feletti számlák felosztása esetén több, kisebb
számlára nem mentesülnek az elektronikus kiviteli nyilatkozat alól (lásd: „írásbeli vámárunyilatkozat e-vám”).
Ha a kivitelt egyszerűsítetten jelentik be a kiléptető vámhivatalnál, akkor az adóvisszatérítés
bizonyos igazolások felmutatása után az adott szupermarketben történik.
A vámáru-nyilatkozat egyszerűsített eljárása és az adóvisszatérítés feltételei:
• a harmadik országból származó ügyfél rendelkezik METRO- ügyfélkártyával (az elvivő az
ügyfélkártya szerinti vásárlásra jogosult személy kell legyen),
• a számla összege és a súlyérték nem haladja meg a fent meghatározott értéket,
• a pénztárfelügyeletnél ellenőrzik és igazolják a számlát és az elvivő személyazonosságát a
vásárlás napján az adott szupermarketben, és
• a kiléptető vámhivatal vámpecséttel igazolja az áru harmadik országba való személyes
szállítását az igazolt, eredeti számla pecsételése által (= vámhivatali exportigazolás).
Konkrét eljárás az adott szupermarketben:
• Az ügyfél a pénztárfelügyelethez viszi a kiállított bruttós számlát.
• A pénztárfelügyeletnél igazolják az ügyfél személyazonosságát azáltal, hogy a számlára a
következő feliratú pecsétet teszik: „ellenőrzött személyazonoság, az elvivő vásárlásra
jogosult személy”.
• A pénztárfelügyeletnél lefénymásolják a vásárlásra jogosult személy fényképes
igazolványát, aláírják és összefűzik az eredeti számlával.
• Ezt az iratcsomót átadják az ügyfélnek.
• Az ügyfél személyesen elszállítja az árut a harmadik országba, és lepecsételteti a
pénztárfelügyeletnél igazolt eredeti számlát vámpecséttel.
• A vámpecséttel ellátott eredeti számla és az igazolványmásolatok felmutatása után a
szupermarketben visszatérítik az ügyfélnek az eredetileg számlázott áfát.
• Ekkor 5 euró összegű kezelési költség visszatartásra kerül.
• Az ügyfél helyesbített számlát kap.

3

METRO Cash & Carry Österreich GmbH, Metro Platz 1, A – 2331 Vösendorf

További információk: A régi U34-es formanyomtatvány már nem kerül kiállításra. Ehelyett további
adatokat kerülnek az eredeti számlára. A vámhivatal lepecsételi a számlát az arra kijelölt helyen.
Eljárás napi igazolás esetén (nincs rá lehetőség az összes szupermarketben):
• Kizárólag a METRO harmadik ország-kártya szerinti vásárlásra jogosult személy
kérelmezhet adóvisszatérítést;
• Az ügyfélbejáratnál ellenőrzik az ügyfél személyazonosságát;
• Fénymásolják a METRO harmadik ország-kártyát;
• Az ügyfélnek alá kell írnia a „harmadik ország napi igazolás” formanyomtatványt (mindkét
oldal).
• A pénztárfelügyeletnél le kell adni a „kiegészítő igazolás” oldalt (a napi igazolásformanyomtatvány második oldala) kiviteli számla kiállításakor, majd összekapcsolják az
eredeti számlával és az igazolvány másolatával és átadják az ügyfélnek.
• További eljárásokhoz lásd a fenti magyarázatot (a vámigazolás beszerzése stb.).
2. „E-vám” írásbeli vámáru-nyilatkozat nettó 1.000 euró vásárlási érték és/vagy szállítócéges
elszállítás esetén
Ha egy harmadik országból származó ügyfél a METRO-ban nettó 1.000 euró feletti értékben vásárol,
akkor meg kell bízni szállítócéget. Ebben az esetben az adóvisszatérítéshez írásbeli vámárunyilatkozatra van szükség, amelyet általában a szállítóvállalat bonyolít le (e-vám
formanyomtatvány). Vegye figyelembe, hogy az 1.000 euró értékű számlák esetén nem tehető
szóbeli vámáru-nyilatkozat.
Konkrét eljárás az adott szupermarketben:
• A bruttós számla kézhezvétele után a szupermarketben az ügyfél megbíz egy
szállítóvállalatot az áru harmadik országba való elszállítására.
• A szállítás után át kell adni a METRO-nak a megfelelő e-vám igazolást. Ezt az ügyfél vagy a
szállítóvállalat is elvégezheti.
• Az adó visszatérítéséhez át kell adni a METRO-nak az eredeti számlát is.
• Az eredeti számla és a megfelelő e-vám dokumentumok felmutatása után átutalásra kerül
az ügyfél számára az eredetileg számlázott áfa a vállalat bankszámlájára.
• Ekkor 20 euró összegű kezelési költség visszatartásra kerül.
• Az ügyfél helyesbített számlát kap.

