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

Nákup osvobozený od DPH
Jestliže chce zákazník nakupovat u společnosti METRO Cash & Carry Österreich GmbH
(dále jen „Metro“) bez daně, musí se nejprve u společnosti Metro zaregistrovat jako
zákazník. Nákup osvobozený od daně se zahraniční zákaznickou kartou není v
Rakousku možný!
O kartu Metro může požádat výhradně majitel firmy, jednatel. Žádost o zákaznickou
kartu s plnou mocí není možná!
Doba zpracování pro nové zákazníky, kteří chtějí nakupovat bez daně, trvá 2 celé
pracovní dny (sobota není pracovní den). Okamžitý nákup osvobozený od DPH tedy
není možný! Možný je pouze okamžitý nákup s DPH.
Následující dokumentace je nutná pro nákup u společnosti Metro bez DPH:
•

Podepsaný kmenový list zákazníka (EU) (ze stránek společnosti Metro) nebo
protokol o změnách
(vystaví prodejna a je možné jej podepsat na místě) s písemným uvedením
všech osob, které jsou oprávněny k nákupu a které mají být zaevidované

•

Kopie přihlášení nebo přehlášení živnosti, výpis rejstříku firem nebo
z obchodního rejstříku (výpisy z rejstříku firem nebo z obchodního
rejstříku nesmějí být starší 6 měsíců tak, aby byla zajištěna aktuálnost
dat)

•

Kopie průkazu žadatele (majitel firmy / jednatel) s aktuálním podpisovým
vzorem (případně parafou)

•

Kopie průkazu každé osoby oprávněné k nákupu s aktuálním podpisovým
vzorem (případně parafou)

•

Souhlas s obchodními podmínkami společnosti Metro (podpisem
zákaznického listu EU nebo změnového protokolu)

•

Podepsaný souhlas žadatele se zasíláním e-mailů (majitel firmy / jednatel
firmy) (pokud nebude e-mail uveden, není zápis dalších osob oprávněných k
nákupu možný, bez DPH smí nakupovat pouze majitel firmy / jednatel)

•

Oznámení čísla UID

V případě změn jsou potřebné následující dokumenty:


Změna názvu firmy nebo adresy: Odeslání aktuálního výpisu z rejstříku
firem nebo obchodního rejstříku, nebo přehlášení živnosti.



Zařízení anebo změna oprávnění k nákupu: podepsaný formulář
o dodatečném uvedení dalších osob s oprávněním k nákupu (EU) s kopií
průkazu a podpisem zmocnitele (jednatel nebo majitel) a zmocněnce, nebo
nový změnový protokol (může změnit a podepsat jednatel nebo majitel
v prodejně).



Pamatujte, že číslo zákazníka bude po 1 roce bez obratu zablokováno pro
nákup bez DPH tak, aby byla zajištěna aktuálnost dat. Blokaci je možné opět
odstranit, jakmile dojde k ověření dat nebo jejich aktualizaci.

Při nákupu bez DPH pamatujte:


V úvahu k vyzvednutí zboží v rámci dodávky osvobozené od DPH v rámci ES
přichází pouze výslovně uvedená oprávněná osoba k nákupu (EKB) (EKB =
osoba odebírající zboží)



Po dohodě s rakouskými finančními úřady nejsou plné moci k nákupu (i zvláštní
plné moci) dovoleny.



Proto je nutné, aby se osoby oprávněné k nákupu ohlásily před plánovaným
nákupem bez DPH u vchodu pro zákazníky. Přitom musí prokázat svou identitu
(pomocí cestovního pasu nebo úředně ověřené kopie dokladu) a předložily
příslušný zahraniční technický list vozidla



Dále je nutné pamatovat, aby při každém nákupu a u každé faktury byl
vyplněn vývozní doklad. Tím potvrzujete, že zboží je pro firemní zákazníky a
bude použito v zahraničí v rámci EU.

Pokud nebudou tyto body splněny, musí být dodávka fakturována vaší společnosti
formou faktury s DPH.

