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

Nákup nepodliehajúci dani z obratu 

Ak by chcel nejaký zákazník nakupovať v spoločnosti METRO Cash & Carry Österreich 
GmbH (ďalej „Metro“) bez dane, musí sa zaregistrovať v spoločnosti Metro ako zákazník. 
Nezdaniteľný nákup so zahraničnou zákazníckou kartou Metro v Rakúsku nie je možný!  

O kartu Metro môže požiadať výhradne majiteľ firmy, konateľ. Žiadať o zákaznícku kartu 
prostredníctvom plnej moci nie je možné!  

Spracovanie údajov nových zákazníkov, ktorí by chceli nakupovať bez dane, trvá 2 
pracovné dni (sobota nie je pracovný deň). Preto nie je možné ihneď nakupovať bez dane! 
Len nákup s daňou z obratu je možný ihneď. 

Nasledujúce dokumenty sú potrebné na nákup oslobodený od dane z obratu v spol. Metro: 

• Podpísaný kmeňový list zákazníka (EÚ) (z domovskej stránky spol. Metro) alebo 
záznam o zmene
(bude vystavený v predajni a môže byť na mieste podpísaný) s písomným oznámením 
všetkých osôb oprávnených nakupovať, ktoré majú byť zaevidované

• Kópia ohlásenia živnosti alebo nahlásenia zmien v živnosti, výpis zo zoznamu 
firiem alebo výpis z obchodného registra (výpisy zo zoznamov firiem alebo 
výpisy z obchodných registrov nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, aby sa 
zabezpečila aktuálnosť údajov)

• Kópia preukazu totožnosti žiadateľa (majiteľa firmy/konateľa spoločnosti)
s aktuálnym podpisovým vzorom (prípadne skráteným podpisom)

• Kópia preukazu totožnosti každej osoby oprávnenej nakupovať s aktuálnym 
podpisovým vzorom (prípadne skráteným podpisom)

• Súhlas s podmienkami predaja spol. Metro (prostredníctvom podpísania kmeňového 
listu zákazníka z EÚ alebo protokolu o zmene)

• Vyjadrenie súhlasu odoslané e-mailom zo strany žiadateľa (majiteľa
firmy/konateľa spoločnosti) podpísané (ak nebude oznámený e-mail, nebude možné 
zaevidovať ďalšie osoby oprávnené nakupovať – v takomto prípade bude môcť nákupy 
oslobodené od dane uskutočňovať iba majiteľ firmy/konateľ spoločnosti)

• Oznámenie čísla UID 



 
 
 
 
 
 
Nasledujúce dokumenty sú potrebné, ak dôjde k nejakým zmenám: 
 

 Zmena obchodného názvu firmy alebo jej adresy: Odoslanie aktuálneho výpisu zo 
zoznamu firiem alebo výpisu z obchodného registra alebo nahlásenia zmien v 
živnosti.  
 

 Pridanie a/alebo zmena osôb oprávnených nakupovať: podpísaný formulár 
Dodatočné oznámenie ďalších osôb oprávnených nakupovať (EÚ) s kópiou 
preukazu totožnosti a podpisom splnomocniteľa (konateľ alebo majiteľ spoločnosti) 
a splnomocneného alebo nový protokol o zmenách (môže byť zmenený a podpísaný 
v predajni pomocou konateľa alebo majiteľa spoločnosti). 
 

 Vezmite však na vedomie, že číslo zákazníka bude po 1 roku bez obratu pre nákupy 
oslobodené od dane zablokované, aby sa zabezpečila aktuálnosť údajov. 
Zablokovanie je možné opätovne zrušiť, keď boli údaje preverené alebo 
aktualizované.  

 

Pri nákupe oslobodenom od dane sa riaďte týmto: 
 

 Len osoba, ktorá je na karte spol. Metro výslovne uvedená ako osoba oprávnená 
nakupovať (EKB), prichádza do úvahy ako osoba, ktorá je oprávnená vyzdvihnúť tovar 
ako dodávku v rámci Spoločenstva oslobodenú od dane (EKB = osoba oprávnená 
vyzdvihnúť tovar) 
 

 Po dohode s rakúskymi daňovými úradmi sú plné moci na nákup (aj špeciálne plné moci) 
neprípustné. 
 

 Preto je nevyhnutné, aby ste sa ako osoba oprávnená nakupovať pred plánovaným 
nákupom oslobodeným od dane prihlásili na vstupe pre zákazníkov. Musíte pritom 
preukázať svoju totožnosť (pomocou cestovného pasu alebo oficiálneho preukazu 
totožnosti s fotografiou) a predložiť príslušný zahraničný technický preukaz motorového 
vozidla 
 

 Okrem toho musíte rešpektovať, že pri každom nákupe a každej faktúre sa musí 
uskutočniť vyplnenie dokladu o exporte, lebo tým bude z vašej strany potvrdené, že 
tovar je určený pre spoločnosť v EÚ a bude dopravený do zahraničia v rámci EÚ.  
 

 

Ak tieto body nebudú splnené, musí byť dodávka pre vašu spoločnosť vyúčtovaná pomocou 
faktúry podliehajúcej dani. 


