Грунтовна консультація.
Успішний старт.

ЗАСНУВАННЯ КОМПАНІЙ В ЦИФРАХ

32.500
7/10

щороку

особи наважуються зробити крок до самозайнятості. Особливо радує сталість у заснуванні компаній.

Компаній
Впродовж 5 років все ще активні.

Більш ніж

130.000
Компаній управляються жінками.

Мотиви
австрійських засновників та засновниць:
бажання бути,
„власною шефинею“ або „власним шефом“
бути гнучким у плануванні
свого часу та життя
Реалізувати свою відповідальність, як працівник/-ця у власній компанії

120.000
Молодих підприємців у віці 18-40
Австрійські засновники компаній
не кидаються у підприємництво непідготовленими,
вони заздалегідь накопичують практичний досвід.

Більш ніж

10%
Всіх компаній
в Австрії належать до креативної індустрії.
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З розумом до успіху
ШАНОВНІ ЗАСНОВНИКИ,
ШАНОВНІ ЗАСНОВНИЦІ,
Ви бажаєте стати підприємцем і підготуватись до цього?
Ви повинні відповісти на наступні запитання:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чи є у Вас ідея для стартапа, які продукти/послуги ви хочете запропонувати?
Як працює ваша галузь?
Чи маєте ви відповідну кваліфікацію для свого проекту?
Ви хочете створити компанію самостійно чи з партнером?
Ви хочете стати самозайнятим на повний чи неповний робочий день?
Які витрати Ви матимете?
Які збори та податки застосовуються?
Як ви соціально захищені?
У якій місцевості Ви плануєте заснувати свою компанію?
Хто Ваші потенційні клієнти і чому вони повинні купувати саме у Вас?
Хто Ваші конкуренти?
Як Ви оцінюєте свої фінансові потреби та якими джерелами фінансування Ви зможете скористатись?

Багато корисної інформації Ви знайдете у «Заснування компанії компактно».
З індивідуальними питаннями звертайтесь безпосередньо до нас .

www.gruenderservice.at
Платформа стартап служби Палати економіки Австрії – це перша адреса для засновників. Для цього є причини: вичерпна довідкова
інформація, поради, корисні бізнес-інструменти та засоби для прийняття рішень. Ви також знайдете поради щодо заходів, публікації
для завантаження та безпосередній контакт у своїй федеральній землі.

Чи потрібен мені бізнес-план?
За допомогою бізнес-плану Ви можете значно знизити свій підприємницький ризик – це важливий інструмент Вашого планування та
контролю. Таким чином Ви зможете професійно донести до потенційних капіталодавців, таких як банки, наскільки правдоподібною є
Ваша бізнес-ідея та кроки її реалізації. По суті, план дає відповіді на те, як Ви будете заробляти гроші в майбутньому і як виглядає
підприємницька структура.
Ідеї для бізнесу (i2b)
Ініціатива з бізнес-планування i2b безкоштовно підтримає Вас відповідними документами, зразками і, перш за все, двома безкоштовними
об’єктивними відгуками. Скористайтесь сервісом із різноманітними засобами планування та онлайн-помічником з бізнес-планування.
Додаткову інформацію про найбільшу ініціативу з бізнес-планування Австрії можна знайти на сайті: www.i2b.at
Типові основні питання щодо бізнесу:
1. ХТО МОЇ КЛІЄНТИ?
2. ЯКІ ПЕРЕВАГИ Я ПРОПОНУЮ СВОЇМ КЛІЄНТАМ?
3. ЧОМУ КЛІЄНТИ МАЮТЬ КУПЛЯТИ У МЕНЕ?
4. ЯК ЗНАЙТИ КЛІЄНТІВ?
5. ЯК РОЗРАХУВАТИ ЦІНУ?
6. КОЛИ МІЙ ПРОЕКТ ОКУПИТЬСЯ?
7. Де я можу отримати СТАРТОВИЙ КАПІТАЛ?
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Фінансування та грантова
підтримка
ФІНАНСУВАННЯ
Хороше фінансування – основа успішного розвитку Вашої компанії. Тому добре підготуйте фінансування як частину своєї концепції.
Майте на увазі, що потенційним капіталодавцям знадобиться певний час, щоб переглянути ваш проект.
Підготуйте відповіді на такі запитання:
Які фінансові ресурси Вам потрібні, щоб розпочати свій бізнес?
Де отримати необхідні кошти і який Ваш особистий внесок?

ПОТРЕБА У КАПІТАЛІ
Планування потреб у капіталі допомагає забезпечити ліквідність і платоспроможність. На додаток до витрат на придбання машин,
обладнання, землі або будівель, Ви також повинні враховувати фінансові витрати на товари чи складські запаси, а також поточні витрати
на етапі запуску компанії. Пам’ятайте, що легше зібрати капітал до початку проекту, ніж після кількох місяців невдалої торгівлі. Якомога
раніше зверніться до стартап сервісу та свого банку щодо фінансування. Інформаційний лист можна знайти нижче:
https://www.gruenderservice.at/site/gruenderservice/planung/Kapitalbedarf.html
Необхідний капітал для поточних витрат залежить від періоду між отриманням замовлення та надходженням платежів. Чим коротші
терміни оплати у Вашій галузі, тим нижча вимога до наявності капіталу. У будь-якому випадку слід забезпечити початковий період,
коли дохід буде нижчим за витрати. Крім операційних витрат, враховуйте і витрати на особисте життя! Потребу в капіталі для
одноразових видатків, тобто інвестицій, можна розрахувати простіше, використовуючи пропозиції від постачальників. Не забудьте
включити всі подальші витрати, такі як транспортування, установка та обслуговування.

ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ
Власний капітал
Ви перший капіталодавець свого бізнесу – якщо Ви особисто не вкладаєте гроші у власний бізнес, навіщо це робити комусь іншому?
Тому певна кількість власного капіталу є важливою та вигідною: Вам не потрібно здійснювати фіксовані виплати і надавати заставу.
Тому спочатку подумайте, яку частину необхідного капіталу Ви можете залучити самостійно. Немає універсального правила щодо того,
скільки власного капіталу Ви повинні залучити. Залежно від галузі та обсягу фінансування банки зазвичай вимагають від 20 до 30%
власного капіталу.
Зовнішній капітал
Після того, як Ви визначите свій власний капітал і можливі особисті внески, Ви можете виявити, що потрібен додатковий зовнішній
капітал, тобто позики, для повного фінансування Вашого стартового проекту.
Інвестиційний кредит
Інвестиційний кредит від вашого банку використовується для фінансування основних засобів (землі, будівель, машин, транспортних
засобів тощо) та для переобладнання будівель. Ви можете отримати інвестиційні позики на середньо- та довгострокову перспективу,
тобто на період від чотирьох до двадцяти років. Подайте заявку на кредит задовго до інвестування. Уточніть у експертів (консультантів,
менеджменту, банку), на яку суму доцільно і можливо отримати інвестиційний кредит.
Позика на оборотні кошти
Кредит поточного рахунку, також відомий як кредит оборотного капіталу, використовується для поточних та платіжних операцій. Всі
поточні перекази здійснюються через цей рахунок. Ви можете вільно розпоряджатися цією позикою до суми, узгодженої з банком
(кредитна лінія). Це небюрократично і гнучко. Відсотки нараховуються лише на фактично використану суму кредиту. Однак овердрафт
слід використовувати лише як короткостроковий засіб фінансування – для поточних платежів, а не для інвестицій. Короткостроковий
фінансовий план надасть Вам інформацію про те, наскільки великим має бути овердрафт.
Посібник з фінансування: www.gruenderservice.at/finanzierungsratgeber
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Ви плануєте проект і хочете дізнатися більше про варіанти фінансування? Посібник з фінансування інформує засновників і підприємців
про варіанти фінансування інноваційних проектів, інвестицій, експорту або попереднього фінансування великих замовлень. Після
введення даних Вашого проекту Ви дізнаєтесь, які варіанти фінансування зазвичай можливі для Вашого проекту, з якими перевагами,
недоліками чи ризиками Вам доведеться зіткнутись, більше про інші сервісні продукти від Торгово-промислових палат та Ваших
контактних осіб.

ВАЖЛИВО!

Позиковий капітал означає борг. Погашення та відсотки сплачуються незалежно від доходу. Як правило, Ви не можете
отримати позиковий капітал без застави та прийняття на себе особистої відповідальності.
За допомогою посібника з фінансування Ви можете детально оцінити фінансову доцільність і прийняти конкретне рішення щодо
фінансування. Ви самі приймаєте рішення про те, яке фінансування для Вас можливе та доступне.
Грантова підтримка
Для того, щоб засновникам було легше розпочати власний бізнес, існують програми підтримки від різних установ (федеральних,
державних, AMS, ...) у вигляді кредитів під низький відсоток, гарантій на випадок відсутності застави, грантів. Будь-яке фінансування
завжди має бути подано до початку проекту. Ви також повинні обговорити цю тему під час підготовки з стартап сервісом WKO та Вашим
банком. База даних фінансування від WKO надає детальний огляд усіх можливих програм фінансування і відповідні контакти:
https://wko.at/foerderungen

Правова база
ПРАВОВА ФОРМА
Яка правова форма є доцільною для моєї компанії? З цим питанням стикається кожен засновник. На це немає однозначної відповіді,
оскільки кожен стартап особливий. Деякі особливості правової форми можуть бути корисними та привабливими в одному випадку, але
непрактичними і невигідними в іншому. Найпопулярнішими правовими формами є:
Приватний підприємець
Переваги: швидке і легке заснування; недорого; одноосібне управління
•
Недолік: необмежена особиста відповідальність
•
ТзОВ
Переваги: обмежена відповідальність; можлива одноосібність; податкові пільги при 150 000 євро прибутку на рік.
•
Недоліки: вищі витрати на запуск і експлуатацію; більш складно; акціонерний капітал.
•
Для відкриття необхідно 5 000 євро статутного капіталу, з подальшим збільшенням його впродовж 10 років до щонайменше
17 500 євро.
На додаток до цих двох організаційно-правових форм існують також командитне товариство (KG), повне товариство (OG) та інші
юридичні форми, про які Ви можете отримати інформацію в Інтернеті. Важливо розглянути відповідні характеристики з точки зору
відповідальності, повноважень представництва, використання капіталу, початкових витрат, соціального забезпечення та податків, а
також зважити передбачувані переваги та недоліки різних правових форм.
Посібник з правової форми: www.gruenderservice.at/rechtsformratgeber
Наш онлайн-довідник висвітлить для Вас ці важливі аспекти. Ви отримаєте конкретні поради, а практичний посібник надасть
пояснення про відповідність чи невідповідність правової форми. Посібник не може замінити особисту консультацію, але може
полегшити Вам ознайомлення з темою організаційно-правових форм.
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НАЙМЕНУВАННЯ КОМПАНІЇ
Рано чи пізно перед Вами постане питання, яку назву повинна мати Ваша компанія. Назва компанії – це назва, яку вносить до реєстру
компаній підприємець. Вона не повинна містити будь-яку оманливу інформацію стосовно комерційної діяльності, типу, обсягу та галузевої
приналежності. Назва компанії повинна відповідати ідентифікації компанії та бути впізнаваною. Однак назва Вашого продукту не залежить
від цього. Ви можете використовувати зареєстровану торгову марку (наприклад, "Gründer-Cola") та/або назву компанії (наприклад, "Gasthaus
zur Post") для маркування продукту.
Найбільш поширена організаційно-правова форма в Австрії – це приватний підприємець

Соціальне страхування
Як підприємець, Ви повинні обов’язково бути застрахованим в системі соціального страхування для самозайнятих (SVS), медичній,
пенсійній та системі страхування від нещасних випадків. Крім того, Ви також повинні сплачувати внески на забезпечення самозайнятих
осіб (= вихідна допомога).
Обов'язкове страхування, як правило, починається з дня реєстрації підприємництва.
Щодо внесків на медичне та пенсійне страхування, розрізняють ставку та внесок від бази оподаткування. Внесок від бази оподаткування
сплачується на медичне страхування - 6,8%, пенсійне страхування - 18,50%, страхування для самозайнятих - 1,53%. Для страхування від
нещасних випадків передбачено щомісячний фіксована ставка. Нарахування відбувається щоквартально.
Базою оподаткування є дохід від підприємницької діяльності (операційний дохід мінус операційні витрати) та будь-який дохід від
самозайнятості на основі нарахування податку на прибуток. Відповідно до доходу нараховуються встановлені внески на комерційне
медичне та пенсійне страхування. Оскільки актуальний податковий звіт часто стає доступним лише через роки, внески попередньо
розраховуються на основі податкової декларації за третій попередній календарний рік (звіт за 2019 рік використовується для
попереднього розрахунку внесків у 2022 році). Після того, як податковий звіт за 2022 рік стає доступним податковій інспекції,
відбувається погашення або відшкодування сплачених внесків залежно від фактичного доходу. Для молодих підприємців передбачено
вигідні умови медичного страхування у перші два календарні роки.
Для сплати SVS існує мінімальний внесок. Це означає, що Ви повинні сплачувати внески, навіть якщо Ваш дохід насправді нижчий або
є збитки. З іншого боку, максимальна база внесків означає, що Ви не повинні сплачувати жодних додаткових внесків на соціальне
страхування за перевищення рівня доходу.

SV впродовж трьох перших років
Якщо ви вперше відкриваєте власний бізнес або не були застраховані як ФОП протягом принаймні останніх десяти років, ви матимете
право на виплату медичного страхування протягом перших двох календарних років Вашої самозайнятості, що сприятиме економії
внесків. Це враховує Ваше фінансове становище під час відкриття нового бізнесу та полегшує створення компанії. Є також можливість
розподілити виплати на три роки.
Інформацію про це Ви можете отримати в нашій брошурі «Проклятий 3-й рік».
https://www.gruenderservice.at/publikationen

Малий підприємець
За певних умов, як фізична особа-підприємець, Ви можете бути звільнені від медичного, пенсійного страхування та сплати внесків на
забезпечення самозайнятими особами. Ваш річний прибуток при цьому не повинен перевищувати актуальний рівень граничного
прибутку, а чистий оборот – 35 000 Евро.
Це означає, що ви сплачуєте лише страхові внески від нещасних випадків. Однак не маєте пенсійного та медичного страхування і не
сплачуєте вихідну допомогу. Тому необхідним є додатковий страховий захист, наприклад, шляхом працевлаштування.

7

Для цього потрібно подати заяву на звільнення від загального страхування у SVS: https://www.svs.at/kleinunternehmer
Увага: Ви можете отримати актуальну інформацію
https://www.gruenderservice.at/Sozialversicherung.html

безпосередньо

в

стартап

сервісі

Вашого

WKO

або

тут:

Підприємець за сумісництвом
Чи хотіли б Ви стати самозайнятим на неповний робочий день і вже обговорили свої плани з роботодавцем? Кроки до Вашого власного
бізнесу вимагають хорошої підготовки – багато тем тут є вирішальними: від багаторазового страхування до можливого регулювання
малого бізнесу, трудового законодавства та аспектів оподаткування.

Обов’язково заздалегідь отримайте інформацію від стартап сервісу WKO (див. сторінку 15)
Отримайте інформацію у Вашому стартап сервісі.

Податки
Вам не обов’язково бути податковим експертом, але міцні базові знання допомагають враховувати податкову складову при прийнятті
бізнес-рішень. Зрештою, Ви несете особисту відповідальність за сплату податків, навіть якщо Вас представляють в податкових справах.
Ваш податковий експерт (бухгалтер чи податковий консультант) повинен стати Вашим партнером, який допоможе Вам контролювати
стан справ.
Ваші найважливіші податкові зобов’язання
Повідомлення про відкриття Вашого бізнесу та місцезнаходження протягом одного місяця від початку Вашої діяльності за допомогою
форми відкриття бізнесу в податковій інспекції
Своєчасна сплата щоквартальних авансових внесків податку на прибуток (або податку на прибуток для товариств), встановлених
податковою інспекцією
У разі податкових зобов’язань з обороту, своєчасне подання щомісячної або квартальної авансової декларації податку з обороту та
сплата нарахованих внесків
Складання та подання річних податкових декларацій

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
Ви повинні повідомити податкову інспекцію про відкриття та місцезнаходження підприємства протягом одного місяця з дня початку
роботи. Форму реєстрації компанії Ви зможете знайти на домашній сторінці Федерального міністерства фінансів (www.bmf.gv.at). Ви
також можете знайти важливу інформацію про це на сервісному порталі компанії (www.usp.gv.at).
Після успішного опрацювання податковою інспекцією Ви або Ваша компанія отримаєте податковий номер і, якщо необхідно,
ідентифікаційний номер податку з обороту (коротко: номер UID). Перед видачею податкового номера податкова інспекція може
провести перевірку підприємства.

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОДАТКИ
Щойно Ви відкрили підприємство та повідомили про це податкову інспекцію, податкова служба, як правило, вимагатиме від Вас сплати
авансових платежів з податку на прибуток чи корпоративний податок. Усі інші податки, що підлягають сплаті (зокрема, податок з
обороту, податок на заробітну плату, внески роботодавця тощо) Ви повинні нарахувати самостійно, повідомити податкову інспекцію та
сплатити до встановленого терміну. Податкова інспекція не нараховує ці податки.

ПОДАТОК З ОБОРОТУ (UST)
Податок з обороту ще називають податком на додану вартість. Під сплату податку з обороту підпадають поставки товарів та послуг в
межах країни, власне споживання та імпорт товарів, які обкладаються податком з обороту (податок з обороту для імпорту з третіх країн,
податок на імпорт з ЄС).
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Як правило вважається, що послуги, які Ви надаєте клієнтам як підприємець, обкладаються податком з обороту. Як підприємецьпостачальник або виконавець, Ви виконуєте лише функцію довіреної особи: Ви утримуєте податок з продажів (ПДВ) із клієнта за надану
Вами послугу чи доставку, а потім маєте сплатити його до податкової інспекції.
Проте податок на додану вартість як фактор витрат застосовується лише до кінцевих споживачів (споживачів; B2C). У корпоративному
секторі (B2B) ПДВ, сплачений вами як підприємцем своїм «попереднім постачальникам», зазвичай відшкодовується податковою
інспекцією як вхідний податок, якщо дотримано законодавчих вимог. Як результат, фактично немає навантаження на витрати від
податку з обороту у сфері B2B.
Вам доведеться сплатити податок з обороту, як тільки сума місячного або квартального податку з обороту виявиться вищою за вхідний
податок, отриманий від здійснених платежів.
Багато актуальної інформації Ви знайдете на wko.at/steuern

КУПІВЛЯ

ПРОДАЖ

НЕТТО
ПОДАТОК З ОБОРОТУ (UST.)
БРУТТО

€ 600
€ 120
€ 720

НЕТТО
€ 1.000
ПОДАТОК З ОБОРОТУ (UST.) € 200
БРУТТО
€ 1.200

ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ САЛЬДО € -80
ПОДАТКОВИЙ АВАНС (VST.)

€ 120

ПОДАТОК З ОБОРОТУ (UST.)

€ 200

Податок з обороту Ви повинні нараховувати самостійно. Авансову декларацію з ПДВ (UVA) зазвичай подають щомісяця через
FinanzOnline. Нові засновники можуть нараховувати та сплачувати авансовий податок з обороту щоквартально. Цю пільгу також можна
отримати в наступні роки при річному обороті до 100 000,00 євро. Загалом, податок з обороту становить 20% від чистого доходу. Існують
також пільгові податкові ставки.
Регулювання малого бізнесу
Якщо ваш річний оборот становить максимум 35 000 євро нетто, ви автоматично звільняєтесь від податку з обороту. Ви не можете
перевищувати цей ліміт більш ніж на 15% один раз впродовж п’яти років. У цьому випадку Ви не зможете стягувати податок з обороту
за надані послуги і не повинні сплачувати податок з обороту податковій службі. Однак відповідно Ви не матимете права на будь-яку
знижку вхідного податку за попередньонадані Вам послуги.
Регулювання малого бізнесу податковою інспекцією vs. регулювання малого бізнесу SVS
Це положення щодо малого бізнесу є нормативним актом, який стосується виключно податку з обороту. Його не слід плутати з
«регулюванням малого бізнесу SVS» – сплатою соціального страхування, яке дає можливість звільнитись від обов’язкового соціального
страхування (SVS) – за винятком страхування від нещасних випадків.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Це «податок із заробітної плати» самозайнятих. Основою та базою нарахувань є Ваш річний прибуток або надлишок. Всі інші види
доходів (наприклад, зайнятість) також враховуються. Загальна сума всіх доходів є базою для нарахування податку на прибуток. Ставка
податку становить від 0 до 55%, при цьому податок на прибуток стягується лише в тому випадку, якщо (річний) дохід перевищує
11 000,00 євро.
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Після закінчення фінансового року Ви повинні подати річну податкову декларацію з податку на прибуток та, якщо застосовується,
податку з обороту до податкової служби в електронній формі не пізніше 30 червня. Як правило, ви повинні подавати свої податкові
декларації в електронному вигляді через FinanzOnline.
При нарахуванні податку здійснюється перерахунок: якщо Ваші авансові внески були занадто високими, Ви отримаєте повернення
коштів, якщо авансові внески були занадто низькими, Вам доведеться доплатити різницю. У разі підприємництва за сумісництвом, як
правило виникають доплати за перший рік.

ВАЖЛИВО!
Ви сплачуєте податок на прибуток щоквартально авансом. У рік заснування Ваша попередня оцінка вказана у формі реєстрації підприємства
використовується як база для нарахування. Ваш авансовий платіж базується лише на Вашій попередній оцінці або очікуваннях. Якщо Ваші
авансові внески з податку на прибуток є непропорційними очікуваному
прибутку,
Ви можете здійснити коригування авансового платежу до 30 вересня поточного року.

Ставка податку на прибуток 2022 (спрощене подання)
річна ставка податку на прибуток за

€
€
€
€
€
€
> €

0
11.000
18.000
31.000
60.000
90.000
1.000.000

рівнем загального доходу

–
–
–
–
–
–

11.000
18.000
31.000
60.000
90.000
1.000.000

0%
20 %
32,5 % *
42 % **
48 %
50 %
55 %

* зменшення до 30 % 2023
** зменшення до 41 % 2023

Розрахувати
податок
на
прибуток
можна
https://www.bmf.gv.at/services/berechnungsprogramme.html

на

сайті

Федерального

міністерства

фінансів:

КОРПОРАТИВНИЙ ПОДАТОК
Корпоративний податок — це податок на прибуток таких товариств, як GmbH. Загальний розмір податку становить 25% - незалежно від
рівня прибутку. Податкова реформа передбачає
поступове зниження ставки податку з 25% до 24% у 2023 році та до 23% у 2024 році. Мінімальний авансовий платіж з корпоративного
податку за квартал завжди становить 5% від встановленого законом мінімального статутного капіталу. При розмірі статутного капіталу
35 000 євро мінімальний корпоративний податок становить 1 750 євро на рік. Однак для новостворених корпорацій була введена
податкова пільга. У перші п'ять календарних років після заснування мінімальний корпоративний податок становить 500 євро на рік (це
відповідає авансовому внеску
від 125 євро за квартал). У наступні п'ять календарних років сума
мінімального корпоративного податку становить 1000 євро на рік (еквівалент авансового внеску 250 євро за квартал). Якщо прибуток
розподіляється між акціонерами, він знову обкладається податком на прибуток з капіталу в розмірі 27,5%.
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ІНШІ ПОДАТКИ
Також можуть застосовуватися інші податки. Якщо Ви маєте найманих працівників, необхідно сплачувати податок із заробітної плати
(який роботодавець утримує при виплаті своїм працівникам і сплачує податковій інспекції від їх імені), муніципальний податок, внесок
роботодавця та додатковий збір до внеску роботодавця. У будь-якому випадку необхідно сплатити туристичний збір (державний збір),
а залежно від галузі транспортний збір (для вантажівок понад 3,5 т), податок на рекламу (за прийом реклами в друкованому виробі),
податок на стандартне споживання (автосалон) або місцевий податок (туристичний).
SV- і податковий калькулятор: https://svrechner.wko.at
Для попередньої реєстрації та декларування податку з обороту (U30), податку з прибутку та корпоративного податку можна
використовувати FinanzOnline.
Більш детальну інформацію з багатьох питань оподаткування Ви знайдете В інформаційних листах WKO.
Калькулятор надає інформацію про те, які норми соціального страхування та податку на прибуток слід очікувати в поточному році. Він також
розраховує додаткові виплати, які очікуються в наступні роки.

Комерційне право
Для здійснення будь-якої комерційної діяльності необхідно отримати ліцензію, яка видається управлінням комерційної діяльності (BH,
магістрат) безкоштовно. Ви працюєте на комерційній основі, якщо здійснюєте діяльність самостійно, регулярно та з метою отримання
прибутку. Ваша діяльність вважається «самозайнятістю», якщо Ви виконуєте її на свій страх і ризик. Діяльність вважається
«регулярною», якщо можна припустити, що вона повторюється впродовж тривалого часу.

ВИДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Є три види комерційної діяльності:
1. Незалежна комерція: (без підтвердження кваліфікації), наприклад: послуги з автоматичної обробки даних, торгівля, рекламні
агентства, офісні послуги, пошиття одягу
2. Регульована комерція та ремесла: (необхідне свідоцтво кваліфікації), наприклад: консультант з управління, перукар, столяр,
життєвий та соціальний консультант
3. Юридична комерція: (за умови отримання спеціального дозволу), наприклад, будівельники, консультації з комерційних
інвестицій, газ та сантехніка, електротехніка.

Яка ліцензія на підприємницьку діяльність Вам необхідна, залежить від виду діяльності, який Ви плануєте здійснювати. Наприклад,
якщо Ви виконуєте типову професійну діяльність, Вам потрібна ліцензія на відповідну професію (наприклад, ремонт автомобілів =
автомобільна техніка, виробництво меблів = столяр). Але є також види діяльності з якими нелегко визначитись. Тому необхідно
перевірити, яка торгова ліцензія Вам необхідна.
Ліцензія на комерційну діяльність регулює Ваші права та обов’язки як підприємця. Самозайняті професії, які зазвичай регулюються
іншим законодавством (наприклад, лікарі, фармацевти, нотаріуси, фермери тощо), або «нові самозайняті» (наприклад, психотерапевти
та фізіотерапевти, викладачі, журналісти, художники) виключаються із сфери застосування правил комерційної діяльності.
Існують загальні вимоги, які необхідно виконувати в будь-якому випадку
(також для незалежної комерції):
Вам виповнилося 18 років.
•
Ви є громадянином країни-члена ЄС або країни-учасниці ЄЕЗ або іншої держави, з якою укладено відповідний державний
•
договір, або вам надано дозвіл на проживання, що дає вам право на бажану самозайнятість.
Ваше місце проживання знаходиться в Австрії, країні ЄС, країни-учасниці ЄЕЗ або
•
застосування адміністративних стягнень у країні проживання забезпечується конвенцією. Відповідно до законодавства про
•
комерційну діяльність керуючий директор повинен мати можливість її здійснення.
У Вас немає підстав для відмови – наприклад, покарання за фінансові злочини, вироки суду, провадження у справі про банкрутство в
особливих випадках.
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СВІДОЦТВО ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
Свідоцтво про кваліфікацію підтверджує необхідні технічні та комерційні знання, навички та досвід необхідні для самостійного
здійснення регульованої комерційної діяльності.
Свідоцтво про кваліфікацію можна отримати через класичні іспити, такі як іспити для майстрів, іспити на кваліфікацію (раніше
ліцензійні іспити) або через низку інших варіантів, таких як відвідування професійно-технічних навчальних закладів (HTL, HAK тощо)
у поєднанні з практичним досвідом. Свідоцтво про кваліфікацію особисте, тому не підлягає передачі.
Що робити, якщо у вас немає свідоцтва про кваліфікацію?
Кваліфікаційний іспит або іспит для майстра: WKO або WIFI пропонує вам курси для підготовки до іспиту. Кваліфікаційні
•
іспити або іспити майстра зазвичай організовує та проводить WKO.
Індивідуальна кваліфікація (§ 19 GewO): при визначенні індивідуальної кваліфікації управління комерції враховує Ваш
•
професійний досвід. Для цього Вам необхідно надати всі свідоцтва про навчання та трудову діяльність (підтвердження) та історію
соціального страхування.
Формування команди (наприклад, OG, KG): коли створюється команда, партнер з необмеженою відповідальністю (генеральний
•
партнер у випадку товариства з обмеженою відповідальністю) повинен надати компанії підтвердження кваліфікації.
Працевлаштування керуючого за комерційним законодавством:
•
Керуючий повинен надати компанії свідоцтво про кваліфікацію. Він повинен бути зайнятим у роботі підприємства не менше
половини регулярного трудового тижня, мати соціальне страхування та отримувати заробітну плату згідно колективного
договору. Також він повинен мати можливість виконувати комерційні норми забезпечуючи здійснення комерційної діяльності.

Для отримання консультації з цих питань обовязково зверніться до стартап сервісу:
скористайтесь нашою комплексною компетентністю для Вашої безпеки.

Господарське Право
Вибір локації та планування є важливими факторами успіху Вашої компанії. Важливу роль відіграють різні критерії, наприклад:
зонування, доступність, місця для паркування, зарядні пристрої, вимоги щодо охорони навколишнього середовища.
Комерційний експлуатаційний об'єкт - це будь-який об'єкт місцевого значення, який обслуговує комерційну діяльність. Як правило, ці
комерційні об'єкти (також нова конструкція або переобладнання) підлягають затвердженню відповідно до правил комерційної діяльності.
Це означає, що ви повинні подати заявку на отримання дозволу на експлуатацію.
Будівництво та експлуатацію об’єкта можна розпочати лише після отримання юридично обов’язкового дозволу. Комерційні об’єкти –
це, наприклад, майстерні, готелі, корчми, стоянки для вантажівок, гаражі.
Дозвіл не вимагається, якщо Ваш комерційний об'єкт не має негативного впливу стосовно захисту інтересів правил комерційної
діяльності. Наприклад: офіс, точка роздрібної торгівлі з операційною площею до 600 м², масажний салон. Обов’язковою умовою
комерційного об'єкту, який не потребує дозволу, є те, що він працює лише протягом певного часу.
У будь-якому випадку, перед початком проекту, реєстрацією бізнесу або підписанням договору оренди, будь ласка, поцікавтеся, чи
потрібен вам дозвіл на експлуатацію.

ІНШІ ДОЗВОЛИ
Крім дозволу на експлуатацію комерційного об’єкта, може знадобитися велика кількість інших дозволів, таких як: дозвіл на будівництво,
перепланування землі, дозволи на поводження з відходами – концепція поводження з відходами, дозволи водного законодавства, дозволи
на охорону природи, дозволи згідно з Федеральним законом про дороги.
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Кроки Реєстрації
підприємницької діяльності
ПІДГОТОВКА
Чи маєте Ви найважливішу інформацію для відкриття свого бізнесу? Вам потрібна додаткова підтримка чи особиста консультація?
Стартап сервіс підтримає Вас починаючи з першого аналізу вашої бізнес-ідеї та надасть консультацію з питань комерційного права,
організаційно-правової форми, соціального страхування, податків, фінансування, субсидій та локації.
Крім того, наші воркшопи для засновників та різноманітні заходи дають Вам можливість отримати всю важливу інформацію. Додаткову
інформацію та контактні дані можна знайти на https:/www.gruenderservice.at/kontakt
Ми також будемо раді допомогти Вам з електронною реєстрацією бізнесу.

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Залежно від місцезнаходження підприємства реєстрація має здійснюватися у відповідальному районному адміністративному органі. Це
може бути районна влада, магістрат або муніципальне районне управління.
Для приватних підприємців:
Паспорт (вид на проживання при необхідності)
•
Документи про наукові ступені (якщо вони не вписані в паспорт)
•
Заява про відсутність причин для відмови у здійсненні комерц. діяльності
•
Підтвердження кваліфікації (для регульованих видів комерц. діяльності)
•
завірений переклад витягу про несудимість з-за кордону (не старше трьох місяців),
•
якщо менше п'яти років зареєстровані в Австрії
Для товариств додатково:
Витяг з реєстру компаній – не старше шести місяців
•
Для керуючого за комерційним правом:
Паспорт (вид на проживання при необхідності)
•
Довідка з регіонального відділення медичного страхування при прийомі на роботу керуючого за комерційним правом (видається
•
за місяць до реєстрації підприємства)
Свідоцтво(-а) про кваліфікацію
•
Заява директора
•
завірений переклад витягу про несудимість з-за кордону (не старше трьох місяців), якщо зареєстрований в Австрії менше п'яти
•
років

Реєстрація бізнесу, як правило, безкоштовна. Інші витрати на створення залежать від того, створено приватне підприємство чи
товариство.
Детальна інформація: https://www.gruenderservice.at

Крім управління з питань комерції, є також інші органи, до яких необхідно звернутися, наприклад, соціальне страхування для
самозайнятих (SVS), податкова служба та, якщо необхідно, суд з комерційного реєстру (для OG, KG і GmbH або якщо зареєстровано
ФОП).
Відповідно до Закону про сприяння новоствореному бізнесу (Neufög), нові засновники бізнесу та ті, хто приймає бізнес, не повинні
сплачувати збори за внесення до комерційного реєстру. Для цього потрібне підтвердження консультації від Палати економіки Австрії
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(стартап сервіс, районний офіс або група спеціалістів) (декларація про початок діяльності/передачу бізнесу - форма Neufög).

НАША ПОРАДА
Скористайтеся послугою реєстрації бізнесу від стартап сервісу. Ми маємо необхідні формуляри і можемо надіслати реєстрацію Вашої
компанії безпосередньо до управління з комерційної діяльності.
Якщо Ви відповідаєте всім вимогам при реєстрації, Ви можете негайно розпочинати роботу. Стосовно деяких видів комерції,
комерційну діяльність можна розпочати лише після того, як буде видано юридично обов’язкове повідомлення про надання дозволу.

Після заснування
Після успішного заснування своєї компанії Ви стаєте членом Вашої групи спеціалістів/гільдії/комітету та Вашої WKO. Ваше
спеціалізоване представництво в WKO піклується про галузеві проблеми, тому також є Вашою групою інтересів і на Вашому боці з
порадами та діями. За це Ви сплачуєте членський внесок. Частина Вашої суми, так званий базовий внесок, надходить безпосередньо до
представників Вашої філії та підтримує їх у роботі для Вас.
Крім цього, існує великий пакет послуг, який WKO надає Вам: Ваш районний або регіональний офіс або Ваш сервісний центр в WKO
можуть надати Вам наступну інформацію:
•
•
•
•
•
•

На які гранти можна подати заявку?
Як найняти першого працівника?
Як навчати учнів?
Як зробити крок через кордон (експорт)?
Який колективний договір я маю використовувати?
Чи потрібні мені загальні комерційні умови?

Ви також можете скористатися wko.at– тут Ви знайдете велику кількість інформаційних листів, які можуть відповісти на деякі з цих
питань. У Вас також є доступ до ексклюзивної інформації в розділі «Моя галузь».
Ви можете користуватись контактами з міжгалузевими та національними робочими групами та платформами WKO, такими як Young
Business, Women in Business, одноосібні компанії, Enterprise Europe Network або Kreativwirtschaft Austria тощо.

ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ
→ https://www.wko.at/service/netzwerke/start.html
→ https://www.kreativwirtschaft.at/
→ https://www.wko.at/service/netzwerke/enterprise-europe-network.html
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Стартап сервіси в Австрії
BURGENLAND

STEIERMARK

Gründerservice

Gründerservice

Robert-Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt

Körblergasse 111–113, 8010 Graz

Tel.: 05 90 907-2000

Tel.: 0316/601-600

E-Mail: gruenderservice@wkbgld.at

E-Mail: gs@wkstmk.at

KÄRNTEN

TIROL

Gründerservice

Gründerservice

Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt

Wilhelm-Greil-Str. 7, 6020 Innsbruck

Tel.: 05 90 904-745

Tel.: 05 90 905-2222

E-Mail: gruenderservice@wkk.or.at

E-Mail: gruenderservice@wktirol.at

NIEDERÖSTERREICH

VORARLBERG

Gründerservice

Gründerservice

Wirtschaftskammer-Platz 1,

Wichnergasse 9,

3100 St. Pölten

6800 Feldkirch

Tel.: 02742/851-0

Tel.: 05522/305-1144

E-Mail: gruender@wknoe.at

E-Mail: gruenderservice@wkv.at

OBERÖSTERREICH

WIEN

Gründerservice

Gründerservice

Hessenplatz 3, 4020 Linz

Straße der Wiener Wirtschaft 1,

Tel.: 05 90 909

1020 Wien

E-Mail: sc.gruender@wkooe.at

Tel.: 01/514 50-1050
E-Mail: gruenderservice@wkw.at

SALZBURG
Gründerservice
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg
Tel.: 0662/88 88-541
E-Mail: gs@wks.at
ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ
→ www.gruenderservice.at
→ www.gruenderservice.at/gruenderguide
→ www.gruenderservice.at/unternehmertest
→ www.nachfolgeboerse.at
→ www.franchiseboerse.at
→ www.facebook.com/gruenderservice
→ www.gruenderservice.at/video
→ https://wko.at
Dieses Infoblatt ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes.
Wien, Tel. Nr.: (01) 51450-0, Niederösterreich, Tel. Nr.: (02742) 851-0, Oberösterreich, Tel. Nr.: 05 90 909-0, Burgenland, Tel. Nr.: 05 90 907-0,
Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-406, Kärnten, Tel. Nr.: 05 90 904-0, Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0, Tirol, Tel. Nr.: 05 90 905-0,
Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0
Hinweis! Diese Information finden Sie auch im Internet unter www.gruenderservice.at
Ein Service der Gründerservices der Wirtschaftskammern Österreichs. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung jeglicher Art nur mit
ausdrücklicher Zustimmung der Wirtschaftskammern Österreichs zulässig. Trotz sorgfältiger Bearbeitung wird für die Ausführungen keine Gewähr übernommen
und eine Haftung des Autors oder der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
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