Uzņēmējdarbības vide
Darbaspēks un nodarbinātība
Nodarbinātība
Saskaņā ar 2012.gada Darbaspēka pārskatu, 2012.gadā ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits Austrijā bija
4 375 000 iedzīvotāji jeb 75,8%, no kuriem 4 184 000 jeb 72,4% bija nodarbināti un 189 000 bezdarbnieku.
Kopumā nodarbināto skaits 2012.gadā salīdzinājumā ar 2011.gadu pieauga par 0.4%, kā arī pieauga bezdarbnieku
skaits – par 5,6%. Bezdarba līmenis 2012.gadā bija 4,3%.
Visvairāk strādājošo ir nodarbināti pakalpojumu nozarēs – 71,3%. Rūpniecībā, ieskaitot celtniecību,
strādāja 25,3% un lauksaimniecībā – tikai 0,6% strādājošo.
Avots: www.statistik.at

Darba likumdošana
Darba likumdošanu Austrijā regulē nevis viens konkrēts Darba likums, bet vairāki likumi vai noteikumi, kas
nosaka nodarbinātības būtiskākos aspektus. Līdz ar to ir atsevišķi likumi vai noteikumi attiecībā uz darba līgumiem,
darba laiku, atvaļinājumiem, kolektīvajiem darba līgumiem, pašnodarbinātajiem, darba tiecību izbeigšanu, u.c.
aspektiem.
Individuālais nodarbinātības likums nosaka darba devēja un darba ņēmēja attiecības, parasti ar darba
līguma palīdzību. Darba līgumu var noslēgt mutiski vai rakstiski. Ja līgums ir noslēgts mutiski, tiek izdots dienesta
ziņojums (Dienstzettel), kas nosaka un apstiprina materiālās tiesības un pienākumus, kuri izriet no noslēgtā darba
līguma.
Darba nedēļas ilgums ir 40 stundas, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir 30 dienas, kas palielinās līdz
36 dienām pēc 25 nostrādātiem gadiem.
Austrijā nav noteikta minimālā alga, tomēr kolektīvajos līgumos ir noteikts minimālais algas līmenis
atsevišķām rūpniecības nozarēm, kas darba devējam ir jānodrošina. Austrijas īpatnība ir tā, ka nodokļu
optimizācijas dēļ, algas tiek izmaksātas 14 maksājumos: katru mēnesi (12 reizes gadā) un papildus atvaļinājuma
prēmija un Ziemassvētku prēmija.
Darba attiecības var pārtraukt pēc darba devēja vai darba ņēmēja iniciatīvas, par to iepriekš paziņojot.
Darba ņēmēju interešu aizstāvībai darbavietā (ja tur strādā vairāk kā 5 darbinieki) var nodibināt darba
padomi.
Ārvalstnieku nodarbināšanu Austrijā regulē Austrijas Ārzemnieku Darba likums, kas attiecas tikai uz
ārzemniekiem ārpus ES un Eiropas Ekonomiskās zonas (izņemot Rumāniju un Bulgāriju). 2011.gada 1.maijā
beidzās pārejas periods darba ņēmējiem no jaunajām dalībvalstīm, izņemot Rumāniju un Bulgāriju, uz kuru darba
ņēmējiem ierobežojumi būs spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.
Avots: http://aba.gv.at/uploads/ABA_Starting_Business_Austria_2013_10706_EN.pdf

Uzņēmējdarbības formas
Līdzīgi kā Vācijā, arī Austrijā pastāv liela uzņēmējdarbības formu dažādība. Kopš 2007.gada 1.janvāra
Austrijā tiek īstenota uzņēmumu dibināšanas pamatnosacījumu reforma, kas atvieglo uzņēmējdarbības formas
izvēli un vienkāršo un modernizē uzņēmējdarbības uzsākšanas noteikumus.
Līdz ar Eiropas Savienības (ES) paplašināšanos 2004.gada maijā un 2007.gada janvārī, Austrija ir
nostiprinājusi savas pozīcijas kā ES centrālā valsts. Austrijai, un jo īpaši galvaspilsētai Vīnei, ir nopietni jāsacenšas
ar jauno ES dalībvalstu galvaspilsētām Budapeštu, Prāgu un Bratislavu, par jauniem ārvalstu investoriem. Lai
Austriju padarītu atraktīvāku potenciālajiem investoriem, 2005.gadā Austrijas valdība pieņēma lēmumu samazināt
uzņēmumu ienākumu nodokli. Uzņēmuma ienākumu nodokļa samazināšana bija kā papildus vilinājums
uzņēmumiem atvērt Vīnē savas reģionālās pārstāvniecības. Kopš 2004.gada, Austrijā par ārvalstu investoriem ir
kļuvuši vairāk kā 350 ASV uzņēmumi, kas laika gaitā ne reizi vien pārsnieguši savas sākotnējās investīcijas.
Kopš 2004.gada ES paplašināšanās uz austrumiem, Austrija kļuvusi par vienu no valstīm ar tiešu pieeju
jaunajiem ES tirgiem, kas Austrijai devis papildus iespējas ekonomiskajai izaugsmei.

Komersants (Einzelunternehmen)
Uzņēmumu savā vārdā vada viena persona, kas ir tā īpašnieks. Īpašniekam ir neierobežota atbildība par
visām saistībām. Par visiem uzņēmuma parādiem viņš galvo ne tikai ar uzņēmuma īpašumu, bet arī ar saviem
personīgajiem līdzekļiem un mantu. Ja uzņēmuma apgrozījums un lielums ir neliels, tad Austrijā firmas īpašnieks ir
uzskatāms par mazo uzņēmēju. Uzņēmējs netiek reģistrēts komercreģistrā. Individuālais komersants rodas,

uzsākot tā darbību. Tam nav nepieciešams speciāls dibināšanas akts vai līgums. Reģistrācija komercreģistrā ir
jāveic tikai tad, ja darbība pārsniedz maza uzņēmuma apjomu (t.i. apgrozījums līdz 400 000,- EUR). Individuālā
komersanta gadījumā kā uzņēmuma nosaukums tiek izmantots īpašnieka vārds un uzvārds. Ja vēlas uzņēmumam
piešķirt nosaukumu, tad tas ir jāreģistrē komercreģistrā. Ja nepastāv iespēja, ka nosaukums tiks pārprasts vai
saprasts kļūdaini, tad nosaukumā var izmantot papildinājumus. Ja individuālais komersants ir tirdzniecības un
rūpniecības kameras biedrs, tad, saskaņā ar valsts likumdošanu, uz viņu attiecas sociālā apdrošināšana. Ja
individuālais komersants nav tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs, tad sociālā apdrošināšana ir atkarīga no
viņa ienākumiem un arī to nosaka valsts likumdošana. Viena mēneša laikā pēc darbības uzsākšanas
individuālajam komersantam vietējā nodokļu pārvaldē (Finanzamt) jāizņem ienākuma nodokļa maksātāja numurs.
Individuālajiem komersantiem tiek piemērota no ienākumiem atkarīga ienākuma nodokļa likme. Individuālais
komersants, kura neto gada apgrozījums ir līdz 22 000,- EUR gadā, no PVN maksājumiem ir atbrīvots.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (GmbH)
Kapitālsabiedrības uzņēmējdarbības forma. SIA dibināšanai nepieciešams vismaz viens dalībnieks. Austrijas
SIA pamatkapitālam ir jābūt vismaz 35 000,- EUR (Vācijā 25 000,- EUR), no kura uzņēmuma dibināšanas brīdī ir
jābūt iemaksātai vismaz pusei no šīs summas. Minimālā dalībnieka daļa ir 70,- EUR. Lai komercreģistrā varētu
reģistrēt jauno sabiedrību, katram dalībniekam jāiemaksā vismaz ceturtā daļa no savas pamatkapitāla daļas. Lai
sagatavotu uzņēmuma dibināšanas līgumu, obligāti ir jānorāda firmas nosaukums, adrese, uzņēmuma subjekts,
pamatkapitāla summa, kā arī katra dalībnieka daļas. Sabiedrības dibināšanai būtisks ir ne tikai uzņēmuma
dibināšanas līgums, bet arī iespējamās papildus vienošanās (piemēram, sindikāta līgumi). SIA ir jānosaka
pilnsapulce un vadība. Uzraudzības padome ir jāveido gadījumā, ja: 1) pamatkapitāls pārsniedz 70 000,- EUR un
tajā ir vairāk par 50 dalībniekiem; 2) darbinieku skaits pārsniedz 300; 3) to paredz statūti.
SIA dibināšanas nodevas lielums ir 1% no pamatkapitāla, respektīvi, 350,- EUR minimālā pamatkapitāla
gadījumā.
9 mēnešu laikā pēc finansiāla gada beigām kapitālsabiedrībām elektroniski ir jāiesniedz gada pārskata dati
uzņēmuma reģistrā.

Akciju sabiedrība (AG)
Viena no divām Austrijā pastāvošajām kapitālsabiedrības formām - uzņēmējdarbības forma, kurā piedalās
viena vai vairākas personas, kuras apmaiņā pret ieguldījumiem saņem uzņēmuma akcijas. Minimālais
pamatkapitāls ir 70 000,- EUR apmērā. Kopš 2004.gada Austrijā akciju sabiedrību var dibināt arī viena persona. Šī
uzņēmējdarbības forma ir populāra lielajiem uzņēmumiem. Akciju sabiedrība rodas līdz ar tās reģistrāciju
uzņēmumu reģistrā. Dalībnieki personīgi nenes atbildību par sabiedrības saistībām. Akciju sabiedrības galvenās
institūcijas ir valde, uzraudzības padome un pilnsapulce. Valde ir uzņēmuma vadība, tā vada akciju sabiedrības
darbu un pārstāv to dažādās institūcijās bez īpašiem norādījumiem. Valde par savu darbu regulāri atskaitās
uzraudzības padomei, kā arī sagatavo gada darbības un gada noslēguma pārskatus. Valde sasauc pilnsapulci.
Valdes locekļi nedrīkst būt uzraudzības padomes locekļi. Uzraudzības padome ir kontroles institūcija, to ievēl
akcionāru pilnsapulcē uz 4 gadiem. Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, uzraudzības padomē uz katriem diviem
uzraudzības padomes locekļiem jābūt vienam darbinieku pārstāvim. Uzraudzības padomei principā nav tiesību
vadīt uzņēmumu, jo akciju sabiedrībā darbu izpilde un uzraudzība viena no otras ir nošķirtas. Pilnsapulce ir
īpašnieku sapulce, ko veido visi akcionāri. Katrai akcijai ir viena balss, bet pastāv iespēja statūtos vienoties par
citādākiem nosacījumiem. Reizi gadā pilnsapulci sasauc valde vai uzraudzības padome. Īpašnieku sapulce pieņem
lēmumus par kapitāla izmaiņām, akciju sabiedrības izmaiņām vai izbeigšanos, valdes vai uzraudzības padomes
atlaišanu. Pilnsapulces locekļi ievēlē uzraudzības padomi. Ja statūti neparedz citādāk, tad lēmumus pieņem ar
balsu vairākumu. Akcionāri ir akciju sabiedrības akciju īpašnieki. Akcionāri atbild tikai atbilstoši savam
ieguldījumam un sliktākajā gadījumā viņi var zaudēt akcijās ieguldīto kapitālu. Akcionāriem nav obligāti jāpiedalās
sabiedrības darbā. Akcionāru tiesības kontrolēt nosaka likums. Lielie akcionāri ir tās personas, kam pieder 5% vai
vairāk akciju.
Akciju sabiedrību gadu pārskatu revidē neatkarīgais auditors. Tāpat kā citām kapitālsabiedrībām arī akciju
sabiedrībām ir 9 mēnešu laikā pēc finansiāla gada beigām jāiesniedz gada pārskats uzņēmuma reģistrā, bet lielā
izmēra akciju sabiedrībām papildus gada pārskats ir jāpublicē vienā Vienas avīzē (Amtsblatt).

Slēptā sabiedrība (stille Gesellschaft)
Uzņēmējdarbības forma, kas rodas, ja privātpersona vai juridiska persona piedalās citā uzņēmējdarbības
formā tikai ar kapitālieguldījumu. Slēptai sabiedrībai nav juridiskā statusa un tāpēc tā nav jāreģistrē uzņēmumu
reģistrā. Šajā gadījumā dalībniekam nav tiesību piedalīties sabiedrības darbībā un vadībā. No ārpuses šī dalība
nav redzama. Slēptās sabiedrības noslēgšana ir jāapstiprina notariāli. Slēptā dalībnieka tiesības un pienākumi ir
ierobežoti un attiecas tikai uz iekšējām attiecībām. Slēptais dalībnieks zaudējumu gadījumā uzņemas atbildību
atbilstoši savam kapitālieguldījumam, tomēr bieži dalība zaudējumos uzņēmuma līgumā tiek izslēgta. Tā kā šāda
veida piedalīšanās netiek reģistrēta uzņēmumu reģistrā, tad tā nav ne redzama ne no ārpuses, ne parādās
uzņēmuma nosaukumā. Slēptā dalībnieka piesaistīšana ir izdevīga tajā gadījumā, kad uzņēmējam steidzami ir
nepieciešami finansiālie līdzekļi un viņš tos nevēlas vai nevar aizņemties no bankas. Ņemot kredītu, bankai ir

jāmaksā procenti neatkarīgi no tā, vai tiek gūta peļņa vai nē. Slēptā dalībnieka gadījumā tikai pozitīva iznākuma
gadījumā slēptajam dalībniekam ir jāatdod daļa peļņas.

Filiāle (Zweigniederlassung)
Uzņēmuma patstāvīga filiāle. Teritoriāli filiāle ir šķirta no uzņēmuma galvenās mītnes, tomēr tā nav atsevišķa
juridiska persona, kas ir galvenā atšķirība filiālei salīdzinājumā ar meitas uzņēmumu, kas ir atsevišķa juridiska
persona. Filiāle ir jāreģistrē komercreģistrā un filiāles vadītājam uzņēmums piešķir prokūru vai komercpilnvaru.
Filiāles darbības mērķis ir uzņēmumam dot papildus labumu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību & komandītsabiedrība (GmbH&Co KG)
Šī ir īpaša komandītsabiedrības forma un vienlaicīgi arī personālsabiedrība un sastopama diezgan bieži.
Šajā gadījumā sabiedrība ir personīgi saistības uzņemošā dalībniece. Šī uzņēmējdarbības forma literatūrā bieži
tiek apzīmēta kā ideālais variants uzņēmumam, kurš ar komercdarbību aktīvi vēlas nodarboties Austrijā, jo šajā
gadījumā jau pastāvošu SIA var izmantot kā saistības nesošo dalībnieku austriešu sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību & komandītsabiedrībai.

Atvērta sabiedrība (OHG vai oHG)
Atvērta sabiedrība ir personālsabiedrība, kurā ir apvienojušās divas vai vairākas privātpersonas un/vai
juridiskas personas, lai kopīgi, sabiedrības ietvaros, nodarbotos ar komercdarbību. Atvērtas sabiedrības darbība ir
iespējama, ja tā pārsniedz individuālā komersanta ietvarus. Arī šādas uzņēmējdarbības formas gadījumā dalībnieki
nes pilnu atbildību par sabiedrības darbību. Šāda uzņēmējdarbības forma Austrijā šodien sastopama ļoti reti. Ja
tāda vispār pastāv, tad šāda komercdarbības forma pastāv tikai mazu un vidēju uzņēmēju gadījumā. Atvērtas
sabiedrības dalībnieki par sabiedrības saistībām atbild:
1. tieši – pilnvarotais var pieprasīt jebkuram dalībniekam nest atbildību par saistībām, neatkarīgi no tā, vai
dalībnieks ir uzņēmies saistības kā sabiedrības dalībnieks vai privāti.
2. neierobežoti/ personīgi: dalībnieki uzņemas saistības ar sabiedrības un personisko īpašumu pilnā saistību
apmērā.
3. par visiem parādiem/ solidāri: ikviens dalībnieks, arī viens pats, atbild par sabiedrības parādiem. Tādējādi
dalībnieks nevar pilnvarotajam iebilst, ka visiem dalībniekiem sabiedrības parādi jādala uz visiem dalībniekiem
vienlīdzīgi. Tomēr sabiedrības iekšienē var vienoties par saistību attiecību.
4. ja sabiedrībā par tās dalībniekiem kļūst jauni dalībnieki, tad viņi nes atbildību arī par iepriekš uzņemtajām
saistībām.
5. ja dalībnieks izstājas no sabiedrības, tad viņš nes atbildību par sabiedrības saistībām 5 gadu garumā. Šo
noteikumu var mainīt, noslēdzot attiecīgu vienošanos.

Komandītsabiedrība (KG)
Personālsabiedrība, kurā ir apvienojušās divas vai vairākas privātpersonas vai juridiskas personas, lai kopīgi,
vienas sabiedrības vārdā, nodarbotos ar komercdarbību. Viens no dalībniekiem (Komplementär), nes pilnu
atbildību un vismaz viens dalībnieks nes ierobežotu un daļēju atbildību (Komanditist) par visām saistībām.
Komandītsabiedrība ir jāreģistrē komercreģistrā. Arī šī uzņēmējdarbības forma Austrijā ir maz sastopama, jo ļoti
reti iespējams atrast dalībnieku, kurš ir gatavs uzņemties saistības ar savu personisko mantu un līdzekļiem.

Pilsonisko tiesību sabiedrība (GbR vai BGB-Gesellschaft)
Personālsabiedrība, ko veido vismaz divi dalībnieki (privātpersona, juridiska persona vai personālsabiedrība),
kas abpusēji apņemas ar uzņēmuma līguma starpniecību veicināt kopīga mērķa sasniegšanu tādā veidā, kā to
nosaka noslēgtais līgums, kā arī veikt noteiktās iemaksas. Šāda sabiedrība nav jāreģistrē komercreģistrā.
Sabiedrība rīkojas visu dalībnieku vārdā, līdz ar to attiecīgi arī uzņemas atbildību personīgi un pilnā apjomā par
sabiedrības saistībām.
Avoti:
1.
2.
3.

http://www.specht-partner.at/
www.wikipedia.org
Starting Business in Austria http://www.aba.gv.at/EN/Service/Starting%20Business%20in%20Austria/Starting+Business+in+Austria.aspx

Nodokļu sistēma
2005.gadā Austrijā tika veikta būtiska nodokļu reforma, kas modernizēja visu valsts nodokļu sistēmu.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Uzņēmuma ienākumu nodoklis - pēc 2005.gada nodokļu reformas, uzņēmuma nodokļu likme tika noteikta
nemainīga, 25% apmērā. Šo nodokli iekasē no uzņēmuma peļņas. Lai aprēķinātu peļņu, tiek atņemti

uzņēmējdarbības izdevumi. Ar uzņēmējdarbības izdevumiem saprot algas, amortizāciju, biroja uzturēšanas un
remonta izdevumus, uzņēmējdarbības aizdevumu procentu likmes maksājumus un dažādus krājumus. Austrijā uz
uzņēmuma peļņu ir attiecināms tikai uzņēmuma ienākuma nodoklis, citi peļņas nodokļi nepastāv. Tāpat Austrijā ir
moderna nodokļu aplikšanas sistēma, kas ļauj atšķirt grupas locekļu peļņas un zaudējumus. Šīs sistēmas
dalībnieki var būt pat ārzemju organizācijas. Ienākumu nodoklis ir attiecināms uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību
(SIA), akciju sabiedrību (AS) un ārvalstu uzņēmumu filiālēm. Pastāv iespēja maksāt alternatīvu uzņēmuma
ienākuma nodokli, kura minimālais gada likme SIA ir 1750,- EUR un A/S 3500, - EUR.

Citi uzņēmuma nodokļi
Nodokļi grupām
Nodokļu iekasēšana no grupām Austrijā ir asociēto korporāciju peļņas un zaudējumu apkopošana.
Asociēto korporāciju peļņas un zaudējumu apkopošana notiek asociētās korporācijas pašā vadībā. Investīcijām
asociētajos uzņēmumos ir jābūt vairāk nekā 50% no akcijām un balsstiesībām. Austrijā grupu aplikšana ar
nodokļiem attiecas arī uz ārvalstu asociētajām korporācijām. Tādējādi Austrijas asociētā korporācija, kas atrodas
grupas vadībā, var izmantot ārvalstu asociētās korporācijas zaudējumus (bet ne peļņu). Ir iespējams, ka vienas
grupas vadībā ir vairāk par vienu asociēto korporāciju. Šāda sistēma ļoti būtiska ir kopuzņēmumiem. „Good will”
par jaunas asociētas korporācijas iegādi var tikt amortizēts 15 gadu periodā noteiktos gadījumos. Ja korporācija
plāno jaunu investīciju un tās iegāde tiks finansēta ar kredīta palīdzību, tad procentu likmes var definēt kā
uzņēmējdarbības izdevumus.
Kapitāla pieauguma nodoklis – kapitāla pieaugums pilnībā tiek iekļauts ar nodokli apliekamajos ieņēmumos
un korporācijai tiek piemērots par ienākuma nodokļa likmi. Konkrētos gadījumos ārvalstu uzņēmumi ir atbrīvoti no
šī nodokļa maksas par kapitāla pieaugumu, kas radies korporācijas akciju tirdzniecības rezultātā.
Filiāļu peļņas nodoklis – ārvalstu korporāciju filiālēm Austrijā ir jāmaksā uzņēmuma ienākumu nodoklis par
ieņēmumiem, kas nopelnīti Austrijā. Zaudējumus drīkst pārcelt no viena finanšu perioda uz nākamo bez jebkāda
laika ierobežojuma.
Ārvalstu nodokļu atvieglojumi – vispārīgi ārvalstu ieņēmumu aplikšana ar nodokļiem ir balstīta uz principu, lai
nodokļus nepiemērotu divreiz. Austrijas likumdošana paredz to, ka neviens Austrijas ienākumu nodoklis netiek
uzlikts dividendēm un kapitāla pieaugumam, kas samaksātas Austrijas holdinga kompānijai tajā gadījumā, ja tiek
izpildīti noteikti nosacījumi. Zaudējumi, kuri tiek radīti ārvalstu uzņēmuma likvidācijas vai bankrota gadījumā, var tikt
ņemti vērā konkrētu nosacījumu gadījumā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis - Privātpersonas ar mītni vai pastāvīgo dzīves vietu Austrijā ir Austrijas
iedzīvotāju ienākuma nodokļa subjekti. Viņiem ir jāmaksā šis nodoklis, kā arī jādeklarē visi valstī un ārzemēs gūtie
ienākumi. Pretējā gadījumā privātpersonas ir subjekti ierobežotai nodokļu maksāšanai un maksā Austrijas
ienākumu nodokli (par gūtajiem ienākumiem Austrijā). Ienākuma nodokli uz iedzīvotāju attiecina par viena gada
ienākumiem. Viena gada ienākumi ir laika periods, kurā indivīds gūst ienākumus viena kalendārā gada ietvaros no
septiņiem dažādiem ienākumu veidiem, ko nosaka ienākuma nodokļu likumdošana. Austrijas darbiniekiem
ienākumu likumdošana paredz nodokļu atvieglojumus. Darbinieka gada ienākums ir sadalīts 14 daļās un tiek
apmaksāts 12 regulāros maksājumos. Darbinieka papildus ienākumi ir atvaļinājuma prēmija (maijā) un
Ziemassvētku prēmija (novembrī) un tie tiek aplikti tikai ar 6% ienākumu nodokli. Emigrantiem Austrijā tiek
piemērots īpašs nodokļu režīms, ja viņi atbilst Austrijas emigrantu likumdošanai. Šī likumdošana ir attiecināma uz
mājokļu, papildus piešķirto apmaksāto brīvdienu un bērnu pabalstu nodokļu atvieglojumiem.
Tomēr pasaules ekonomiskā krīze ietekmējusi Austrijas ekonomiku, it īpaši 2008.gada beigās, tādēļ valdība
pieņēma lēmumu mainīt iedzīvotāju ienākumu aplikšanu ar nodokļiem. 2009.gadā tika pieņemtas zemāk minētās
izmaiņas iedzīvotāju ienākumu aplikšanā ar nodokļiem, kuras ir spēkā kopš 2009.gada 1.janvāra:
Ienākumi (EUR)

Vidējā nodokļa likme

Līdz 11 000
Līdz 25 000
Līdz 60 000
Virs 60 000

0%
20,44 %
33,73 %

Maksimālā nodokļa
likme
0%
36,50
43,214 %
50 %

Avots: Austrijas Finanšu ministrija, https://www.bmf.gv.at

Nerezidentu ienākuma nodoklis
Indivīdiem, kam Austrijā nav mītnes, ar nodokli tiek aplikti tikai Austrijā gūtie ienākumi. Korporācijām, kurām
Austrijā nav ne biroja, ne vadības, ar nodokļiem tiek aplikti tikai Austrijā gūtie ienākumi. Tāpat nodoklis var tikt
piemērots par citiem Austrijā gūtiem ienākumiem sakarā ar citiem uzņēmējdarbības izdevumiem un atļautajiem
izdevumiem, kas ekonomiski attiecināmi uz Austrijā gūtiem ienākumiem. Uz nerezidentiem tiek attiecināta tāda pati
nodokļu likme kā rezidentiem.
Ar īpašu 20% likmes nodokli tiek aplikti šādi ienākumu avoti:




Ienākumi no nodarbinātības un direktora atalgojumi;
Ienākumi, kas iegūti no nodarbošanās ar sportu, komerciālām un tehniskām konsultācijām vai personāla
līzinga;
 Ieņēmumiem, kas saņemti par autortiesību izmantošanu, patentiem, plāniem, dizainiem, know-how un
licenču maksu.
Lai izvairītos no ienākumu divreizējas aplikšanas ar nodokli, Austrijā ir spēkā vairāk nekā 40 starptautisku līgumu
par ienākumu aplikšanu ar nodokļiem ar Eiropas un citām valstīm.

Nodokļu atvieglojumi
Ārvalstu ienākumu aplikšana ar nodokļiem konkrētāk ir atrunāta atsevišķās vienošanās par dubulto aplikšanu
ar nodokļiem.

Sociālās apdrošināšanas nodevas
Sociālās apdrošināšanas iemaksas Austrijā ir atskaitāmas no Austrijas nodokļiem. Sociālo iemaksu vidējais
apmērs ir no 21,70-21,83% no atalgojuma lieluma. Pastāv vairāki nodokļu atvieglojumi, piemēram, darbinieku
nodokļu atvieglojumi (54 EUR) un darbinieka transporta atvieglojumi (291 EUR). Darbinieka ikgadējā alga ir
sadalīta 14 daļās un no tā tiek ieturēts nodoklis. Ziemassvētku un atvaļinājuma atalgojumam tiek piemērota 6%
nodokļa likme.
Visiem iedzīvotājiem, kam ir pastāvīgā dzīvesvieta Austrijā vai arī tie, kuri uzturas Austrijas teritorijā ilgāk par 6
mēnešiem, ir jāmaksā visi nodokļi. Visiem pārējiem nodokļi jāmaksā daļēji.

Citi nodokļi
Tirdzniecības nodoklis (Pievienotās vērtības) nodoklis - Austrijā tiek piemērots 20% PVN, kas piegādātāja rēķinā
tiek norādīts atsevišķi. Ārvalstu klientu eksporta pakalpojumi ir atbrīvoti no PVN maksas. Noteiktām preču grupām
tiek piemērots samazinātais PVN ar 10 % likmi. Šī PVN likme attiecas uz tādām produktu grupām, kā, piemēram,
pamata pārtikas preces un drukas materiāli. Par PVN maksātāju ir jāreģistrējas tad, ja kapitālsabiedrības gada
apgrozījums pārsniedz 30 000,-EUR.
Apgrozījuma nodoklis - par importa transakcijām no valstīm, kas nav ES valstis, tiek piemērots apgrozījuma
nodoklis. Šis apgrozījuma nodoklis tiek piemērots tādā pašā apjomā kā PVN. Importa transakcijas no valstīm, kas
nav Eiropas Savienības valstis, ir jāmaksā importa apgrozījuma nodoklis tajā pašā apmērā kā apgrozījuma
nodoklis.
Mantojuma un dāvinājuma nodoklis – šis nodoklis var tikt piemērots no 2% līdz 60% no mantojuma vai dāvinājuma.
Procentu likme atkarīga no saņēmēja radniecības pakāpes attiecība pret mirušo vai dāvinātāju. Tāpat arī atkarībā
no radniecības pakāpes tiek garantēti nodokļu atvieglojumi 110 – 9 500 EUR apmērā.
Avoti:
www.taxes.at
www.statistik.at
http://www.deloitte.com
http://english.bmf.gv.at/Publications/Steuerbuch_2012_En_fin.pdf

