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

Nakup brez prometnega davka
V primeru, ko stranka pri podjetju METRO Cash & Carry Österreich GmbH (v nadaljevanju
imenovanem „Metro“) želi nakupovati brez davka, se mora registrirati kot stranka pri
podjetju Metro. Nakup brez davka z uporabo Metrojeve kartice iz tujine v Avstriji ni mogoč!
Za Metro kartico sme zaprositi izključno lastnik podjetja, direktor. Zaprositev kartice za
stranke s predložitvijo pooblastila ni možna!
Čas obdelave za nove stranke, ki želijo nakupovati brez davka, traja 2 cela delovna
dneva (sobota se ne šteje za delovni dan). Zaradi tega takojšnji nakup brez davka ni
možen! Takoj je možen le nakup z vključenim prometnim davkom.
Za nakup brez prometnega davka so v Metroju potrebni sledeči dokumenti:
•

podpisan Matični seznam strank (EU) (s spletne strani) oz. Protokol sprememb
(podpišete pri obisku v trgovini) s pisno naznanitvijo vseh upravičencev za
nakup

•

kopija obrtnega dovoljenja ali prijave obrti, izpisek iz sodnega registra ali
podobno dokazilo iz trgovskega registra (izpiski iz sodnega ali
trgovskega registra ne smejo biti starejši od 6 mesecev, da se zagotovi
ažurnost podatkov)

•

kopija osebnega dokumenta prosilca (lastnik podjetja/direktor) s trenutnim
vzorcem podpisa (po potrebi okrajšava za podpis)

•

kopija osebnega dokumenta vsakega upravičenca za nakup s trenutnim
vzorcem podpisa (po potrebi okrajšava za podpis)

•

strinjanje z Metrojevimi prodajnimi pogoji (s podpisom Matičnega seznama
(EU) strank oz. Protokola sprememb)

•

izjava o strinjanju preko e-pošte s podpisom prosilca (lastnik
podjetja/direktor) (če ne navedete elektronskega naslova, vpis upravičencev za
nakupe ni možen – brez davka lahko nakupuje le lastnik podjetja in direktor)

•

Najava številke UID

Če pride do sprememb, so potrebni sledeči dokumenti:


Sprememba naziva podjetja ali naslova: dostava kopije obrtnega dovoljenja
oz. prijave obrti oz. izpisek iz sodnega registra ali podobno dokazilo iz
trgovskega registra.



Dodajanje in/ali spreminjanje upravičencev za nakup: podpisan obrazec
Naknadno sporočeni novi upravičenci za nakupe (EU) s kopijo osebnega
dokumenta pooblastilodajalca in podpisom (lastnik podjetja ali direktor) in
pooblaščenca ali novi Protokol sprememb (sprememba in podpis sta možna v
trgovini).



Prosimo, upoštevajte, da se številka kupca, da bi zagotovili ažurnost podatkov po
1 letu brez prometa, blokira za nakup brez davka. Blokada se lahko ponovno
prekliče, ko se podatki preverijo ali posodobijo.

Za nakup brez davka potrebujete sledeče:


Kot prevzemnik neobdavčene dobave znotraj EU pride v poštev le izrecno
navedeni upravičenec za nakupe (UZN), razviden z Metrojeve kartice. (UZN =
prevzemnik)



Skladno z dogovorom z avstrijsko davčno upravo pooblastila za nakup (tudi
posebna pooblastila) niso dovoljena.



Zaradi navedenega je potrebno, da se vi kot upravičenec za nakupe še pred
načrtovanim neobdavčenim nakupom zglasite pri vhodu za stranke. Tam boste
dokazali svojo identiteto (s predložitvijo potnega lista ali drugega uradnega
dokumenta s fotografijo) kakor tudi predložili tuje prometno dovoljenje.



Poleg tega je treba opozoriti, da je treba pri vsakem nakupu in vsakem računu
izpolniti izvozni dokument, saj to potrjuje, da je blago namenjeno podjetju in se
prevaža v EU.

V primeru, ko te točke ne bodo izpolnjene, bo dobava za vaše podjetje fakturirana z
računom z dodanim davkom.

