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MIÉRT ALAPÍTSAK CÉGET AUSZTRIÁBAN?
• Előnyös osztrák piac és

• Reputációnövelés osztrák ügyfelekkel szemben
• Osztrák hatóságok „támadási felületének” csökkentése (pl. “LSD-

BG”)
• Üzemgazdasági vagy stratégiai (pl. földrajzi-logisztikai) előnyök
• Adó- és tb.-jogi előnyök
• Más, üzleti terv szerinti cél

• Lehetséges vállalkozási jogi formák (válogatás):
• Fióktelep
• Egyéni vállalkozás („Einzelunternehmen”)/ egyéni cég 

(„eingetragenes Unternehmen” – e.U.)
• oBt. („Kommanditgesellschaft” - KG) és Kft. & Co KG
• oKft. („Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) – „standard” vagy 

„light”
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Magyarország Ausztria

Személyi jövedelemadó (Est) 

(vö. adóalap 
meghatározásának részleteit, 
bruttó/nettó)

1 €-tól 15,0 %

(ezen felül kedvezményes adózási

formák: KIVA, KATA)

11.000 €-ig: 0,0 %

18.000 €-ig: 20,0 %

31.000 €-ig: 35,0 %

60.000 €-ig: 42,0 %

90.000 €-ig: 48,0 %

1 Mio €-ig: 50,0 %, aztán 55 % 

Tőkenyereség-adó (KESt)         27,5 %

Társasági adó (KöSt) 9 % 25,0 %

Forgalmi adó (Ust) 27,0 % (kedvezményes: 18% ill. 5%) 20,0 % (kedvezményes: 13% és

10%)
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VÁLLALKOZÁSI JOGI FORMÁK AUSZTRIÁBAN
• Vö. vállalkozási kockázat és annak korlátozási lehetőségei
• Egyéni vállalkozás/ cég  oSzja
• Betéti társaság (KG) és

• Természetes személy mint tag  oSzja, jogi személy mint tag  oTao
• Beltag korlátlanul felel, kültag felelőssége akár 100 €-ra korlátozható
• Kft./ GmbH & Co KG esetén adójogi megfontolásokból egy jogi személy a 

beltag
•  beltag Kft/GmbH: oTao, majd Szja
• oKft (GmbH):   oTao, majd Szja

• „standard”: 35e € törzstőke (working capital), ebből 17,5e € azonnal 
befizetendő

• „light”: teljes törzstőke csak 10 éven belül befizetendő, addig 10e € 
törzstőke (ebből 5e € azonnal) befizetendő

• Fióktelep  oTao
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EGYEBEK

• Cégalapítás lezárása (jogi forma függvényében) 4-8 héten 
belül lehetséges

• Iparűzési jogosultság
• Személyes jogosultság – általános vagy egyedi (honosító) 

engedélyezési folyamat
• Iparjogi ügyvezető
• Ipartelep működési engedélyezése

• További információk  „Vállalkozzunk Ausztriában” (27 
oldalas tájékoztató; letöltési hely: https://investinaus-
tria.at/en/hu-osztrak-cegalapitas.php)
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

Elérhetőségeink:

Dr.  Vecsey Márk
m.vecsey@ga-ve.com

A-1030 Wien (Vienna), Invalidenstraße 5
T +43 (1) 505 64 00

H-1111 Budapest, Bartók Béla út 54.
T +36 (1) 799 84 40

6Tévedések, valamint nyelvtani, helyesírási és elírási hibák fenntartva.


