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Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – 2020. szeptember 24.
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Osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok
 Hagyományosan jó és kiegyensúlyozott gazdasági együttműködés, komplementaritás;
 Földrajzi közelség, hasonló üzleti kultúra;
 Az együttműködés valamennyi üzletágra jellemző, de kiemelten:
 Építőipar
 Fémipar, gépipar

 Szolgáltatások
 Kereskedelem
 Magyar cégek alapítása a turizmus és a vendéglátóipar területén jellemző

 Magyarország számára Ausztria a harmadik legfontosabb kereskedelmi partner, mintegy 3.000 osztrák
vállalat 70.000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.

Ausztria, mint vállalkozási környezet
jellemzői
 Hagyományosan erős érdekképviseletek;
 Kötelező kamarai tagság (területi és ágazati alapon);
 Szigorú szabályozás (iparűzés, ágazati kollektív szerződések);
 Erős KKV és családi vállalati szegmens;
 Kiváló tájékoztató rendszerek;
 Vállalatalapítás, fiatal vállalkozók ösztönzése
 Erős piacvédelem;

A határon átnyúló szolgáltatás alapelvei
 Szabad szolgáltatásnyújtás, aki saját tagállamában jogosultan folytat vállalkozói
tevékenységet ezt bármelyik más tagállamban folytathatja, az adott tevékenységre
vonatkozó fogadó tagállam szabályozása szerint: Ausztria – IPARŰZÉSI SZABÁLYOZÁS!


A küldő tagállam kiküldött munkavállalói nem okozhatnak a fogadó tagállamban
munkaerő-piaci, és szociális feszültségeket. Ausztria – Osztrák ágazati kollektív
szerződésben foglalt minimálbér, valamint a többi, munkaviszonyra vonatkozó szabály
alkalmazása! (www.kolektivvertrag.at)

Iparűzési követelmények

 Osztrák szabályozás: Gewerbeordnung – Iparűzési rendelet
 „reglementierte Gewerbe” és „freie Gewerbe” elhatárolása
 82 szabályozott tevékenység esetén a szolgáltatásnyújtás előzetes bejelentést követően
végezhető (szóban, papír alapon vagy elektronikusan)
 https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen/Liste-reglementierter-Gewerbe.html

Az iparűzési bejelentéshez szükséges
igazolások
 A bejelentést a következő linken lehet megtenni:
https://www.help.gv.at/at.gv.brz.linkaufloesung/help/applikation-flow?execution=e1s1
 1 évnél régebben bejegyzett cég esetén a cég székhelye szerint illetékes kereskedelmi és
iparkamara által kiállított (magyar és német nyelvű) kamarai regisztrációs igazolást az
osztrák hatóság elfogadja;
 1 évnél nem régebben bejegyzett cég esetén a magyar vállalkozás működésének
igazolása (3 hónapnál nem régebbi aktuális cégkivonat, kivonat az egyéni vállalkozók
nyilvántartásából)
 A bejelentést a tevékenység megkezdése előtt kell megtenni (átfutási idő 30 nap), ezt
követően évente kell meghosszabbítani.

Az iparűzési bejelentés során mire
figyeljünk
 A formanyomtatványon lényeges formai követelmény a felsorolt szakmák esetén az
osztrák megnevezések használata (érdemes a magyar igazolások fordításkor is ezeket
alkalmazni);
 Az ügyintézési határidő 30 nap, a szolgáltatás a határozat keltétől végezhető!
 Pozitív határozat esetén a vállalkozás az adott tevékenység megnevezésével bekerül az
interneten is hozzáférhető Szolgáltatók Nyilvántartásába („Dienstleisterregister):
https://dlr.bmdw.gv.at/Search/SearchCompany.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
 A bejelentés érvényessége 1év, évente hosszabbítható;
 Meghosszabbítás egyszerűbb folyamat, a bejelentésnél már alkalmazott weboldalon lehet
megtenni: https://www.help.gv.at/at.gv.brz.linkaufloesung/help/applikationflow?execution=e1s1

Kiküldött munkavállalók bejelentése
(ZKO3, ZKO3a)
 Valamennyi gazdasági ágazatban a kiküldött, vagy munkaerő kölcsönzés keretében
foglalkoztatott munkavállalókat a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni.
 Az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány a ZKO 3 (ZKO3a) nyomtatvány,
munkaerőkölcsönzés esetén a ZKO 4.
 A ZKO3 nyomtatvány, valamint annak mellékletei azokat az információkat tartalmazzák,
amelyek alapján az osztrák hatóságok ellenőrizni tudják, a külföldi munkavállaló az osztrák
munkavállalóval azonos feltételekkel kerül foglalkoztatásra (A1 igazolás, munkabérre
vonatkozó dokumentum, stb.)
 Elektronikus ügyintézés:
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e31
45f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925

A munkavégzés helyszínén tartandó
dokumentumok
 A1-es igazolás
 Amennyiben a munkaadó az adatgyűjtés időpontjában német nyelvű okirattal bizonyítani
tudja, hogy az A1-es nyomtatvány kiállítását a kiküldetés előtt nem tudta elintézni, az A1-es
igazolás kiállítása iránti kérelem az illetékes társadalombiztosító igazolásával, hogy a kiküldött
munkavállaló a kiküldetés idejére a kiküldött ország társadalombiztosítása alá tartozik (szintén
német nyelven vagy fordítással együtt);
 A kiküldetés bejelentésének (ZKO3, ZKO3a) másolata;
 A munkabérrel kapcsolatos dokumentumok német nyelven (előtte tájékozódni, hogy mit
fogadnak el bérezés igazolására alkalmas dokumentumnak!);
 Munkaidő-nyilvántartások;
 Ha a munkaadó nem Magyarországon (vagy EU tagállamban) bejegyzett cég, akkor a lista
más igazolásokkal is kiegészül.

A kiküldött munkavállalók bérezése
 A ZKO 3 nyomtatványon nyilatkozni kell, arról is, hogy a kiküldött munkavállaló a kiküldetés
idejére milyen bérezésben részesül. Az itt megadott bérnek el kell érnie az osztrák ágazati
kollektív szerződésben az adott munkavállaló besorolásának megfelelő minimálbért (
magyar bér + kiküldetési díjazás).

 Az érvényes minimálbérek ágazati kollektív szerződésekben találhatók:
www.kollektivvertrag.at
 A bérszámfejtést a magyar adózási és járulékfizetési szabályok szerint kell elvégezni.

Építőipari szabadságpénztár - BUAK
 Bizonyos tevékenységek esetén kötelező befizetés!
 A munkaerő kiküldetésére és határon átnyúló kölcsönadására vonatkozó osztrák előírások
kötelezik a kiküldő vállalatokat, hogy munkavállalóiknak legalább annyi fizetett
szabadságot biztosítsanak, mint amennyi az osztrák előírások szerint biztosítandó.
 A kiküldő vállalkozások által az osztrák Építőmunkások Szabadság- és Végkielégítési
Pénztárába (Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse, BUAK) befizetendő
szabadságjárulékok a kiküldött vagy kölcsönadott munkavállalók által megszolgált
szabadságigények fedezését szolgálja.
 A gyakorlatban a ZKO3 bejelentések a BUAK-hoz automatikusan továbbításra kerülnek,
mely alapján a BUAK kiküldi a bejelentő nyomtatványokat.

BUAK-Magyar nyelvű információ,
felvilágosítás


BUAK - Betriebsbetreuung (Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg)
Cím: 1050 Wien, Kliebergasse 1A
Telefon: +43 (0) 579 579 2100
Fax: +43 (0) 579 579 92199
E-Mail: betriebsbetreuung@buak.at



Személyes ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8 - 15 óráig
Szerda: 8 - 18 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig



Telefonos tanácsadás (hotline): +43 0 579 579 1811 Szabó Diana
Hétfő - Csütörtök: 7.15 - 16 óráig
Péntek: 7 - 13.00 óráig



Magyar nyelvű tájékoztatás elérhető itt: https://www.buak.at/cms/BUAK/BUAK_4.5.2.5/entsendung-nachoesterreich/languages/employers/ungarisch

Hasznos honlapok:



Munkaerőkölcsönzés, határon átnyúló szolgáltatás: https://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_15.0/kezdolap



Hatályos kollektív szerződések: www.kollektivvertrag.at



Építőipari szabadságpénztár: https://www.buak.at/cms/BUAK/BUAK_4.5.2.5/entsendung-nachoesterreich/languages/employers/ungarisch



Unternehmenserviceportal (általános tájékoztatók, cégalapítás, közbeszerzési kiírások): https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public



Cégalapítás: https://investinaustria.at/en/hu-osztrak-cegalapitas.php



Osztrák gazdasági kamara honlapja: https://www.wko.at/



Bécsi Magyar nagykövetség hivatalos weboldala: https://becs.mfa.gov.hu/page/a-kuelgazdasagi-iroda-tevekenysege

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Tefner Nóra Borbála külgazdasági attasé
Magyarország Nagykövetsége, Bécs
Külgazdasági Iroda
A-1010 Wien, Bankgasse 4-6
Tel: +43-1/537-80-473
Fax: +43-1/537-80-382
E-mail: Ntefner@mfa.gov.hu, trade.vie@mfa.gov.hu

