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

Необлагаеми покупки
Когато даден клиент желае да прави необлагаеми покупки в METRO Cash & Carry
Österreich GmbH (по-долу за краткост „Метро"), той трябва да се регистрира като
клиент в Метро. Не е възможно да се правят необлагаеми покупки в Австрия с
чуждестранна карта на Метро!
Клиентска карта на Метро може да получи само собственикът на фирмата или
управителят. Не е възможно да се получи карта чрез представяне на пълномощно!
Времето за обработване при нови клиенти, които желаят да извършват
необлагаеми поръчки, е 2 пълни работни дена (събота не се смята като работен
ден). Поради това не е възможно веднага да се правят необлагаеми покупки! В
такъв случай ще е възможно покупките да стават само с ДДС.
Folgende Unterlagen werden für den umsatzsteuerfreien Einkauf bei Metro benötigt:
Следните документи са необходими в Metro за пазаруване без ДДС:
•

Подписан документ за произход на клиента (ЕС) (от интернет страницата на
Metro) или протокол за промяна
(изготвя се при пазаруване и може да се подпише на място) с писмено
оповестяване на всички лица с право на пазаруване, които трябва да бъдат
вписани

•

Копие от регистрация или пререгистрация на професионална дейност,
извлечение от фирмения или търговския регистър (извлеченията от
фирмения или търговския регистър не трябва да са по-стари от 6
месеца, за да се гарантира актуалността на данните)

•

Копие от лична карта на заявителя (собственик на фирмата/управител) с
актуален образец от подпис (евентуално съкращение на подписа)

•

Копие от лична карта на всяко лице с право на пазаруване с актуален
образец от подпис (евентуално съкращение на подписа)

•

Съгласие с търговските условия на Metro (с подписване на ЕС съгласие за
обработка на личните данни на клиента, съответно протокол за промяна)

•

Деклариране на съгласието по имейл, подписано от заявителя
(собственик на фирмата/управител) (ако не се обяви имейлът, вписването
на други лица с право на пазаруване не е възможно – в този случай само
собственикът на фирмата/управителят има право на необлагаемо
пазаруване)

•

Обявяване на UID номер

Следните документи са необходими, ако трябва да се правят промени:


Промяна на името на фирмата или на адреса: изпращане на актуално
извлечение от фирмения или търговския регистър, съответно
пререгистрация на професионална дейност.



Приложение и/или промяна на лицата с право на пазаруване: подписан
формуляр Допълнително обявяване на други лица с право на
пазаруване (ЕС) с копие от лична карта и подпис на упълномощителя
(управител или собственик) и на упълномощените лица или нов протокол
за промяна (може да се промени и подпише от управителя или собственика
при пазаруване).



Моля, имайте предвид, че клиентският номер, който не се използва 1
година, се блокира и с него не може да пазарувате необлагаемо, за да
се гарантира актуалността на данните. Блокирането може да бъде
отменено, ако данните се проверят или актуализират.

Моля, имайте предвид следното при необлагаемо пазаруване:


Само изрично посоченото лице с право на пазаруване (ЛПП) на Metro
картата може да бъде получател на необлагаема вътрешнообщностна
доставка (ЛПП = получател)



По споразумение с австрийските финансови органи не се допускат
пълномощни за пазаруване (също и специални пълномощни).



Затова преди планирано необлагаемо пазаруване е необходимо да се
регистрирате на входа за клиенти в качеството си на лице с право на
пазаруване. Трябва да удостоверите самоличността си (чрез паспорт или
лична карта със снимка), както и да представите съответното чуждестранно
свидетелство за регистрация на МПС.



Освен това трябва да имате предвид, че при всяко пазаруване и всяка
фактура трябва да попълните документи за износ, защото така
потвърждавате от Ваша страна, че стоката е за фирмата и ще се прекарва в
страна от ЕС.

Ако тези точки не са попълнени, доставката за Вашата фирма трябва да бъде
фактурирана чрез фактура с включено данъчно облагане.

