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

Cumpărături scutite de TVA
Dacă un client dorește să facă cumpărături scutite de TVA la METRO Cash & Carry
Österreich GmbH (denumit în continuare ”Metro”), acesta trebuie să se înregistreze ca și
client la Metro. Cumpărături scutite de TVA nu sunt posibile în Austria cu un card de client
Metro străin!
Cardul poate fi solicitat exclusiv numai de către proprietarul firmei, directorul executiv.
Solicitarea unui card de client cu procură nu este posibilă!
Timpul de procesare pentru clienții noi care doresc să efectueze cumpărături scutite de
TVA este de 2 zile lucrătoare (sâmbăta nu este zi lucrătoare). Din acest motiv, nu se pot
face cumpărături scutite de TVA pe loc! Numai efectuarea cumpărăturilor cu plata TVAului este posibilă pe loc.
Următoarele documente sunt necesare pentru efectuarea de cumpărături scutite de TVA
la Metro:
•

Fișa client semnată (UE) (de pe pagina principală Metro) sau Protocolul de
modificare
(se întocmește în magazin și se poate semna la fața locului) prin înștiințare scrisă
adresată tuturor persoanelor autorizate să facă cumpărături și care urmează să fie
înregistrate

•

Copie după autorizație, înregistrarea la Registrul Comerțului sau extras de la
Registrul Comerțului (înregistrarea la Registrul Comerțului sau extrasul de la
Registrul Comerțului nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni pentru a se asigura
că datele sunt de actualitate)

•

Copie după buletinul solicitantului (proprietarul companiei/directorul general) cu
specimen de semnătură utilizat actual (eventual, semnătură grafometrică)

•

Copie după fiecare persoană autorizată să facă cumpărături cu specimen de
semnătură utilizat actual (eventual, semnătură grafometrică)

•

Acord privind condițiile de vânzare ale Metro (prin semnarea fișei clientului tip UE
sau a protocolului de modificare)

•

Declarație de consimțământ prin e-mail semnată de solicitant (proprietarul
companiei/directorul general) (în cazul în care e-mailul nu stă la baza solicitării,
introducerea de noi persoane autorizate să facă cumpărături nu este posibilă - în
acest caz, numai proprietarul companiei/directorul general poate face cumpărături
scutite de la plata taxelor)

•

Anunțarea numărului UID

Următoarele documente sunt necesare în cazul în care apar modificări:


Modificarea denumirii sau adresei companiei: Transmiterea înregistrării
curente de la Registrul Comerțului sau a extrasului de la Registrul
Comerțului sau a modificării adresei.



Crearea și/sau modificarea de persoane autorizate să facă cumpărături:
formular semnat Anunțare ulterioară de persoane suplimentare autorizate să
facă cumpărături (UE) împreună cu o copie după buletin și semnătura
mandantului (directorul general sau proprietarul) și a reprezentantului autorizat
sau un nou protocol de modificare (poate fi modificat și semnat de către
directorul general sau proprietar în magazin).



Rețineți că după 1 an în care nu se înregistrează venituri, pentru a asigura
actualitatea datelor, codul clientului este blocat și nu se pot efectua
cumpărături scutite de la plata taxelor. Blocarea poate fi anulată atunci când
datele sunt verificate sau actualizate.

În vederea de cumpărături scutite de la plata taxelor, rețineți următoarele:


Numai persoana autorizată să facă cumpărături menționată în mod explicit
pe cardul Metrou (EKB) poate fi considerată colector al unei livrări
intracomunitare de bunuri care face obiectul unei scutiri (EKB = colector)



După consultarea autorităților fiscale austriece, nu sunt permise împuterniciri
pentru cumpărare (inclusiv împuterniciri speciale).



Prin urmare, este necesar ca dvs., în calitate de persoană autorizată să facă
cumpărături, să vă autentificați la intrarea pentru clienți înainte de a efectua o
cumpărătură scutită de la plata taxelor planificată. În plus, trebuie să faceți
dovada identității dvs. (cu pașaport sau act de identitate cu fotografie oficial) și
trebuie să prezentați un certificat de înmatriculare auto din străinătate valabil



În plus, trebuie reținut faptul că, la fiecare cumpărătură și la fiecare factură,
documentul de export trebuie completat, deoarece acest lucru confirmă la
rândul său că mărfurile sunt pentru companie și sunt transportate într-un alt stat
membru al UE.

Dacă aceste aspecte nu sunt îndeplinite, livrarea către compania dvs. trebuie facturată cu
o factură impozabilă.

