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Áfamentes vásárlás

Ha egy vevő a METRO Cash & Carry Österreich GmbH cégnél (a továbbiakban: „Metro“) 
adómentesen szeretne vásárolni, vevőként nyilvántartásba kell vetetnie magát. Külföldi Metro 
vevőkártyával Ausztriában nem lehetséges az adómentes vásárlás!  

A Metro kártyát kizárólag a cégtulajdonos, az ügyvezető igényelhetik. Vevőkártya 
meghatalmazással történő igénylése nem lehetséges!  

Azon új vevők számára, akik adómentesen szeretnének vásárolni, a feldolgozási idő 2 teljes 
munkanap (a szombat nem munkanap). Ezért azonnali áfamentes vásárlás nem lehetséges! 
Azonnal csak áfával terhelt vásárlás lehetséges.  

A Metrónál történő forgalmiadó-mentes vásárlásokhoz a következő dokumentumokra van 
szükség: 

• Aláírt Ügyféllap (EU) (a Metro honlapjáról) vagy módosító jegyzőkönyv
(az áruházban kerül kibocsátásra és a helyszínen lehet aláírni) minden vásárlásra 
jogosult személy írásban történő megjelölésével, akiket be kell jegyezni

• Cégbejegyzés vagy változás másolata, cégjegyzék vagy cégkivonat (az 
adatok aktualitása érdekében a cégjegyzékek és cégkivonatok nem lehetnek 
6 hónapnál régebbiek)

• Igénylők igazolványainak másolata (cégtulajdonos / ügyvezető) aktuális 
aláírásmintával (adott esetben az aláíráshoz tartozó rövidítés)

• Vásárlásra jogosultak igazolványainak másolata (cégtulajdonos / ügyvezető) 
aktuális aláírásmintával (adott esetben az aláíráshoz tartozó rövidítés)

• A Metro értékesítési feltételeinek elfogadása (az EU-ügyféllap vagy a módosító 
jegyzőkönyv aláírásával)

• Az igénylő (cégtulajdonos / ügyvezető) beleegyező nyilatkozata e-mailben 
aláírva (ha e-mailben nem kerül közlésre, akkor a további vásárlásra jogosultak 
bejegyzése nem lehetséges – ebben az esetben csak a cégtulajdonos /ügyvezető 

jogosult adómentes vásárlásra)

• Az UID szám bejelentése 



 
Adatmódosítás esetén a következő dokumentumokra van szükség: 
 

 A cím vagy a vállalkozás nevének változása esetén: Az aktuális cégjegyzék, 

cégkivonat, illetve a módosításról szóló bejelentés megküldése.  

 

 Vásárlásra jogosultak bejelentése és/vagy módosítása: aláírt űrlap További 

vásárlásra jogosultakról szóló utólagos bejegyzése (EU) az igazolvány 

másolatával és a meghatalmazó (ügyvezető vagy tulajdonos) és a meghatalmazott 

aláírása vagy új módosító jegyzőkönyv (az áruházban módosíthatja és aláírhatja az 

ügyvezető vagy tulajdonos). 

 

 Kérjük vegye figyelembe, hogy az ügyfélszámot forgalom nélkül eltelt 1 évet 

követően, az adatok aktualitásának biztosítása érdekében, az adómentes 

vásárlásból kizárjuk. Az adatok ellenőrzése, illetve aktualizálása esetén a 

zárolást fel lehet oldani.  

 

Adómentes vásárlás esetén vegye figyelembe a következőket: 
 

 Adómentes, közösségen belüli értékesítés esetén csak a Metro kártyán kifejezetten 

vásárlásra jogosultként megnevezett személyek jöhetnek szóba. 

 

 Az osztrák adóhatóságokkal való egyeztetés alapján a vásárlásra vonatkozó 

meghatalmazások (illetve külön meghatalmazások) nem megengedettek. 

 

 Ezért szükséges, hogy Ön a tervezett adómentes vásárlást megelőzően az 

ügyfélként való belépésnél vásárlásra jogosultként bejelentkezzen. Ilyenkor igazolnia 

kell személyazonosságát (útlevél vagy hivatalos fényképes igazolvány segítségével), 

valamint be kell mutatnia a külföldi gépjárműre vonatkozó megfelelő okmányokat. 

 

 Vegye figyelembe, hogy minden vásárlás és számla esetén ki kell tölteni az 

exportra vonatkozó bizonylatot, mivel Ön ezzel erősíti meg, hogy az árut a 

vállalkozás számára vásárolták és azt az EU-ban külföldre szállítják.  

 

Amennyiben ezeket a pontokat nem tölti ki, akkor a szállításról az Ön cégének 

adóköteles számlát kell kiállítani. 


