بسمه تعالی
دانستنی های ثبت شرکت و آغاز تجارت در اتریش
 .۱تاسیس شرکت و یا شعبه در اتریش
 ۱.۱ثبت شرکت به صورت انفرادی :
ساده ترین شیوه فعالیت اقتصادی و تجاری در اتریش فعالیت به صورت انفرادی می
باشد .بدین معنا که یک شخص حقیقی می تواند برای ایجاد کسب و کار اقدام کرده و به تنهایی
مسئولیت تمامی زوایای این کسب و کار را بر عهده خواهد داشت .تنها کسانی می توانند به
صورت فردی یک شرکت تاسیس کنند که تبعه اتریش و یا یکی از کشورهای عضو اتحادیه
اروپا و یا سوئیس باشند .همچنین افرادی که با دریافت ویزای اقامتی در اتریش زندگی می کنند
در صورتی که اجازه کار تمام وقت به آنان داده شده باشد می توانند این نوع از شرکت را
تاسیس کرده و آغاز به کار کنند.
برای مشاغل آزاد همچون وکالت ،مشاورین مالیاتی و از این قبیل ،قوانین نسبتا سخت گیرانه
تری برای آغاز کار به صورت فردی در اتریش وجود دارد که جداگانه در بخش های دیگر به
توصیف و توضیح این قوانین می پردازیم.
شرکت های انفرادی که در زمینه خرید و فروش ،تجارت و یا صنعت فعالیت دارند برای
آغاز فعالیت خود نیاز به دریافت مجوز کسب داشته که در بخش های بعدی به تفصیل به این
بحث می پردازیم و این نوع افراد یا شرکت ها می بایست اداره دارایی و مالیات را به طور
مرتب در جریان درآمد های خود قرار دهند.
شرکت های تک نفره تنها زمانی که در دوسال متمادی به طور سالیانه مبلغ  ۰۷۷هزار
یورو در آمد داشته باشند ،موظف به ثبت فعالیت شرکت خود در دفتر ثبت تجارت ها می باشند.
با این حال تمامی این نوع شرکت ها می توانند به میل خود حتی اگر این میزان از درآمد را در
زمان گفته شده کسب نکرده باشند ،نوع و میزان فعالیت های تجاری خود را در دفتر ثبت
تجارت ها به ثبت برسانند.
شرکت هایی که در این دفتر ثبت نمی شوند می توانند گزارش فعالیت های اقتصادی خود را به
طور جداگانه فقط در قالب میزان خالص در آمد به اداره مالیات گزارش دهند .این گزارش می
بایستی با توجه به فرمت و قانون مندرج در قانون کسب و کار ) (UGBتنظیم گردد.
ثبت یک شرکت با سرمایه اولیه یک یورو ،تقریبا شبیه سیستمی که در آلمان وجود دارد ،در
اتریش وجود ندارد .با این حال این امکان وجود دارد که افراد بتوانند در  ۱۷سال نخست فعالیت
شرکت با سرمایه اولیه  ۰۷۷۷یورو فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده و  ۰۷۷۷یورو مابقی
را از حساب شخصی و نه از حساب شرکت در صورت لزوم پرداخت کنند.
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 ۲.۱ثبت نمایندگی
فعاالن اقتصادی خارجی که عالقمند به فعالیت های اقتصادی و تجاری در اتریش می باشند می
توانند بر اساس فعالیت های شرکت مادر خود اقدام به تاسیس دفتر نمایندگی در اتریش نمایند.
شایان ذکر است که قوانین مربوط به اقامت این افراد نیز به همانند شرکت های تک نفره می
باشد.
به لحاظ حقوقی دفتر نمایندگی یک شرکت خارجی به طور مستقیم مسئولیت کنترل و نظارت
بر تمامی معامالت خود در اتریش را داشته و همچون یک شرکت اتریشی موظف به پاسخگویی
به ادارات اتریشی می باشد.
نمایندگی شرکت های خارجی در اتریش همچون دیگر شرکت های ثبت شده در اتریش موظف
به پرداخت مالیات و ارائه گزارش سالیانه مالیاتی می باشد.
 ۳.۱ثبت شرکت
هر اتریشی و یا غیر اتریشی می تواند در اتریش شرکت ثبت کند .ولی برای کاهش بار
مسئولیت حقوقی معموال پیشنهاد می شود تا به جای شرکت های تک نفره شرکت های چند نفره
با مسئولیت محدود در اولویت قرار گیرند .در این صورت حداقل تعداد افراد برای شروع کار
شرکت دو نفر می باشد ولی در صورت موجود بودن میزان سرمایه کافی افراد به صورت تک
نفری نیز می توانند شرکت های با مسئولیت محدود به ثبت برسانند .به طور خاص شرکت های
خارجی که عالقمند به تاسیس شرکت فرعی در اتریش می باشند می توانند به عنوان شرکتی با
مسئولیت محدود GmbHو یا شرکت های سهامی  tfAhsslsnsggneitkAاز نوع Offenen
( Gesellschaftعام) و یا ( Kommanditgesellschaftخاص ) تاسیس نمایند .همچنین این
امکان وجود کرد از فصل اشتراک این دو فرمت حقوقی استفاده کرده و شرکتی با فرمت حقوقی
 GK oتاسیس گردد.
H mG
کشور اتریش همچنین برای تاسیس شرکت های هولدینگ بسیار خوشنام است و امکانات
متنوعی را برای چنین شرکت هایی فراهم آورده است.
فرمت های دیگری همچون تعاونی و یا انجمن در این نوشتار به آن اشاره ای نشده زیرا برای
سرمایه گذاران خارجی از اهمیت و درآمد بسیار کمتری برخوردار هستند.
 ۴.۱نکات مثبت ثبت یک HbmG
سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل اغلب فرمت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود  GK oرا
برای فعالیت اقتصادی در اتریش انتخاب می کنند حتی اگر تمامی فرمت های یاد شده دیگر نیز
از لحاظ قانونی برای آنان قابل تاسیس و بهره وری باشد .زیرا این فرمت حقوقی این امکان را
برای سهامداران شرکت فراهم می آورد تا بتوانند بدهی های شرکت را از دارای های شخصی
خود جدا کرده و نسبت به فرم های حقوقی دیگر کنترل بیشتری بر وضعیت اقتصادی شرکت
خود داشته باشند .برای شرکت های کوچک و متوسط با مسئولیت محدود هیئت نظارت به طور
قانونی مورد نیاز نیست .در شرکت های  GK oیک نفر از سهامداران می تواند به عنوان
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مدیر عامل معرفی شود و این مدیر عامل می تواند همزمان ریاست هیات مدیره را نیز عهده دار
باشد.
در شرکت های از نوع Aktiengesellschaftافراد و سهامداران به طور شخصی مسئولیت
بدهی های شرکت را بر عهده ندارند با این حال برای تاسیس این نوع شرکت حداقل  ۴نفر مورد
نیاز می باشد که یکی از آنها به عنوان رئیس هیات مدیره و سه نفر دیگر به عنوان اعضای
هیات مدیره می باشند.
هئیت نظارتی نیز وجود دارد که بر فعالیت رئیس هیات مدیره نظارت دارد و در تنظیم قانونی
معامالت می بایست حضور مستقیم داشته باشد .با این حال این هیات نظارت در فعالیت های
هیات مدیره هیچ دخالتی نمی تواند داشته باشد .مراحل اداری شرکت های سهامی
 tfAhsslsnsggneitkAاز پیچیدگی بیشتری برخوردار است ،بدین معنا که همه جلسات عمومی
باید توسط دفتر اسناد رسمی ثبت و مورد تایید قرار گیرد و صورت های مالی ساالنه نیز باید
در پایان هر سال توسط یک حسابرس مورد بازرسی قرار گیرند که این مرحله نیز هزینه های
جانبی زیادی را به شرکت تحمیل می کند.
عالوه بر این صورت های مالی سالیانه شرکت های سهامی می بایست به طور کامل به دفتر
ثبت تجارت ها ارائه گردد تا شرایط مالی سهامداران و شرکت ها برای شرکت ها و افراد ثالث
قابل پیگیری باشد.
اطالعات شرکای یک  GK oمی بایست همواره در دفتر ثبت شرکت ها ثبت و به روز
رسانی گردد و اگر کسی میخواهد که در معامالت ناشناس بماند یا اطالعات شخصی اش را به
ثبت نرساند میتواند از یک متولی و یک وکیل تام االختیار کمک گیرد و یا تغییر فرمت به
شرکت سهامی یا  tfAhsslsnsggneitkAدهد.
 .۰.۱شرکت سهامی اروپاییhneis tfAhsslsnsggneitkAäporHE:
این نوع از شرکت سهامی کامال شباهت با  tfAhsslsnsggneitkAها دارد تنها با این تفاوت که
روند ثبت آن به سادگی شرکت های سهامی عادی نیست و اعضای سهامدار آن باید شرکت های
مختلف اروپایی باشند که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ثبت رسیده اند و فعالیت می کنند.
یکی از مزایای شرکت سهامی اروپایی این است که امکان کامل تنظیم اساس نامه خود را بر
اساس نیاز های شرکت های زیر مجموعه می تواند داشته باشد و همچنین می تواند مانند سیستم
ثبت شرکت منطقه انگلوساکسون ( انگلستان) یا سیستم فرانسوی تنظیم کنند که در آن هیات
مدیره و رئیس هیات مدیره بدون نیاز به هیات نظارت می توانند فعالیت های اصلی شرکت را
در دست داشته باشند.
باید توجه داشت که این فرمت حقوقی به دلیل اینکه با مسائل حقوقی کشورهای گوناگون
در زمینه ثبت شرکت ها ارتباط دارد ،از پیچیدگی های زیادی برخوردار می شود که شاید بدون
داشتن یک وکیل مجرب که مسائل حقوقی و اقتصادی کشورهای عضو را بشناسد ،مقدور نباشد.
 .۶.۱مالیات گروهی شرکت های ثبت شده در اتریش
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قانون مالیاتی اتریش این امکان را برای شرکت ها فراهم می آورد تا بتوانند زیان به وجود آمده
را در صورتی که شرکت متشکل از چند شرکت دیگر باشد ،با سود شرکت های دیگر عضو
گروه جبران کنند .در این صورت این شرکت ها نیازمند آن هستند تا قراردادی گروهی مالیاتی
را میان یکدیگر به امضا برسانند.
این مساله سبب می شود که نتایج نه تنها بین شرکت های عضو یک کنسرسیوم  ،بلکه همچنین
شرکت های وابسته در خارج از اتریش نیز تعدیل یابد.
 .۰.۱قانون تجارت
برای آن که یک شرکت اجازه فعالیت در اتریش را دارا شود دریافت جواز کسب رسمی از
مگیسرات(شهرداری) الزامی می باشد .دریافت این مجوز معموال بدون مشکل مراحل اداری
خود را طی می کند و تمامی صاحبان مشاغل می توانند بر اساس قوانین مربوط به شاخه شغلی
( گاهی با گذرندان آزمون های ادواری) این جواز را دریافت کنند .تنها شرکت می
شان
بایست فردی را به عنوان مدیر عامل که دارای جواز کسب در حوزه خاصی است ،معرفی کند.
 .۸.۱استخدام افراد جویای کار غیر اتریشی
در صورتی که سرمایه گذار قصد استخدام کارکنان خارجی را در اتریش داشته باشد ،پذیرش
آنان از سوی اداره کار و اداره اقامت اتباع خارجه اتریش با توجه به کشور مبدا می باشد .برای
کارکنان تبعه اتحادیه اروپا اشتغال در اتریش با توجه به قوانین اتحادیه بالمانع می باشد و در
غیر این صورت اولویت با نیروهای مشابه اتریشی و یا اروپایی می باشد که در صورت عدم
وجود نیروی مشابه در اتریش فرد غیر اروپایی می تواند جهت همکاری با نمایندگی اتریش
استخدام گردد.
 .۹.۱قوانین مالیات
طبق قانون مالیات در اتریش ،هر شرکت موظف به اعالم وضعیت مالیاتی به اداره مالیات می
باشد .سپس از سوی اداره مالیات پرسش نامه ای برای آنان فرستاده شده که پس از آن اداره
مالیات می تواند بر اساس پاسخ های دریافتی میزان مالیات را برای این واحد اقتصادی معین
کند.
اتریش مانند بسیاری از کشورهای غربی دیگر دارای سیستم جامع مالیاتی است .در میان انواع
مالیات های تعریف شده ،مالیات بر ارزش افزوده برای لوازم و خدمات ،مالیات بر در آمد برای
افراد و مالیات شرکت برای شرکت ها می باشد .البته انواع دیگری از مالیات وجود دارد که در
محدوده این نوشتار قرار نمی گیرند.
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 .۱۷.۱خرید ملک :
در صورتی که سرمایه گذار قصد خرید ملک را در اتریش داشته باشد در این صورت 4 / 6
درصد از قیمت تمام شده خرید را می بایست به عنوان مالیات پرداخت کند.
اتباع کشورهای مختلف در این میان از حقوق متفاوتی در اتریش برخوردار هستند و در برخی
اوقات حتی امکان خرید برای اتباع خارجه وجود ندارد .در مورد خرید زمین زراعی نیز برای
اتریشی ها و غیر اتریشی قوانین خاصی وجود دارد که نسبت به ایالت و منطقه مورد نظر می
تواند کامال تغییر کنند و از این رو یکسان نیستند.
 ۱۱.۱قانون ورود ارز خارجی
به موجب این قانون سرمایه گذاران خارجی این امکان را دارند تا بتوانند به طور آزادانه در
اتریش سرمایه گذاری کنند .بر اساس این قانون شرکت ها و یا افراد خارجی می توانند با پیدا
کردن حوزه مورد نظرشان در اتریش اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری کنند و یا با خرید سهام
در شرکت های اتریشی سهیم گردند.
در صورت ورود سرمایه به اتریش فرد سرمایه گذار موظف به اعالم سرمایه ورودی به بانک
ملی اتریش می باشد و در صورت عالقمندی به خرید سهام نیز می بایست میزان سرمایه
ورودی را و میزان سهم درخواستی را ذکر کند.
بخش دوم :انواع شرکت ها
 .۱.۲شرکت با مسئولیت محدود GmbH
این نوع شرکت می تواند توسط یک یا چند سهامدار تاسیس گردد .میزان سرمایه مورد نیاز
برای تاسیس این گونه شرکت  ۳۰۷۷۷یورو می باشد که به طور معمول می بایست حداقل
 ۱۰۰۷۷یورو از آن به صورت نقدی به حساب شرکت واریز گردد.

اگر افراد بخواهند شرکتی با مسئولیت محدود که تازه آغاز به کار کرده است را تاسیس نمایند
میتوانند تنها با پرداخت  0۷۷۷یورو در آغاز شروع به کار کرده و در مدت  ۱۷سال تمامی
شرکا موظف می باشند تا  ۰۷۷۷یورو دیگر را به حساب شرکت واریز کنند .همچنین
سهامدارن شرکت پس از پایان دوره ده ساله ،نسبت به پرداخت باقیمانده سرمایه سهام اولیه،
موظف می باشند.
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برای ثبت و تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود نخست باید پیش نویس قرارداد ثبت
شرکت را به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی در اتریش تحویل داد .در صورتی که سرمایه گذار
شخصا نتواند در اتریش حضور پیدا کند می تواند وکیل اختیار کرده و مراحل کار را به وی
بسپارد.
حداقل سرمایه برای فعالیت شرکت با مسئولیت محدود  ۳۰۷۷۷یورو می باشد که می تواند به
صورت نقدی و یا به شکل سند ( غیر نقدی) تحویل گردد.
 ۱.۱.۲چه معامالتی را یک شرکت با مسئولیت محدود حق شرکت در آنان ندارد :
شرکت با مسئولیت محدود برای تقریبا تمام انواع معامالت قانونی مخصوصا تجارت ،صنعت،
تجارت و خدمات مجاز می باشد .با این حال در این فرم حقوقی امکان فعالیت به عنوان
داروخانه ،صندوق های بازنشستگی ،موسسات مالی وام دهنده ،فعالیت های سیاسی و برای
کسب و کار شرکت های بیمه را ندارد.
۲.۱.۲هزینه های تاسیس و زمان مورد نیاز
هزینه ثبت شرکت در دفتر اسناد و تائیدیه دادگاه بین  ۳۰۷تا  ۰۷۷یورو می باشد .در شرایط
خاص که شرکت تازه تاسیس از منابع مالی دولت استفاده می کند این هزینه ها دریافت نخواهند
شد.
به محض دریافت مدارک از سوی دفتر اسناد رسمی و ثبت شرکت در لیست شرکت ها و
پرداخت هزینه ها و دریافت امضا تمامی شرکا ، ،مراحل ثبت و آغاز کار شرکت بین یک تا دو
هفته به طول می انجامد.
ترجمه رسمی و تایید شده به زبان آلمانی برای تمامی مدارک الزامی می باشد.
 ۳.۱.۲ساختار یک شرکت با مسئولیت محدود
الف) مجمع عمومی
 )۲مدیر عامل
 )۳هیات نظارت
 .۲.۲ثبت شرکت سهامی
حداقل سرمایه برای شرکت سهامی  ۰۷۷۷۷یورو می باشد و حداقل ۲۰درصد این مبلغ می
بایست در آغاز به حساب شرکت پرداخت گردد .مراحل ثبت شرکت سهامی به دالیل گوناگونی
از ثبت شرکت با مسئولیت محدود پیچیده تر بوده و از این رو پیشنهاد می گردد تا حتما با
6

حضور یک وکیل مجرب صورت پذیرد .اساسنامه شرکت باید به تایید اعضا و پس از آن از
سوی دفتر ثبت اسناد رسمی مورد تایید قرار گیرد و نمونه امضاء تمامی اعضا باید در همان
دفتر ثبتی به ثبت برسد.
 ۱.۲.۲ساختار یک شرکت سهامی
الف) هیات مدیره ( تنها می توانند افراد حقیقی باشند)
ب) هیئت نظارت :حداقل  ۳عضو و حداکثر برای مدت ۰

GmbH
 ۷۰۰۰۰یورو

 ۳۵۰۰۰یورو

حداقل سرمایه

حداقل سرمایه برای 5000
آغاز به کار مشروط

17500

5000

حداقل افراد مورد نیاز 1
 :مدیر عامل یا اعضا
هئیت مدیره

1

1

بله

خیر

بله

بله

لزوم
نظارت

داشتن

 ۳۵۰۰۰یورو

GmbH & Co KG AG

هیات خیر

تنظیم و تحویل تراز

بله

مجمع عمومی/مجمع اجرای غیر رسمی
عمومی سالیانه
نکات منفی

با حضور مسئول اجرای غیر رسمی
رسمی دفتر ثبت اسناد
رسمی

اعضا با مسئولیت و -۱بوروکراسی پیچیده اعضا با مسئولیت و
بیشتری
ریسک
بیشتری و طوالنی
ریسک
هیئت شریک می باشند
-۲اعضای
شریک می باشند
مدیره برای حداکثر ۵
سال انتخاب می
گردند.
 -۴داشتن هیات
نظارت به طور
اجباری
-۵
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شرکت تک نفری

تاسیس نمایندگی

مسئولیت نسبت به تمام بدهی بدون محدودیت ( تمامی اموال شرکت مادر مسئولیت تمامی
بدهی ها را برعهده دارد
فرد)
های شرکت
تعیین حداقل سرمایه مورد خیر
نیاز
بوروکراسی و مراحل اداری

خیر

معموال با مراحل خیلی کمی پیچیده تر است زیرا هرگونه
همراه است مگر اینکه از حد تغییرات می بایست ترجمه
درآمد تعریف شده تجاوز کند .شده و به تایید ادارات ثبت
کشور شرکت مادر و نمایندگی
در اتریش برسد
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