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Předmluva
Cílem této příručky je poskytnout českým a slovenským podnikatelům, kteří zvažují vstup nebo rozšíření svých aktivit do Rakouska,
základní přehled o ekonomických, účetních a daňových souvislostech. V případě hlubšího zájmu může čtenář projednávat konkrétní
oblasti se svým daňovým poradcem nebo právníkem.
V první části se zabýváme možnými formami vstupu na ra kouský trh – od podnikání fyzické osoby po jednotlivé formy osobních a
kapitálových společností. Dlouhodobě nejoblíbenější formou podnikání v Rakousku zůstává založení společnosti s ručením
omezeným (GmbH).
Pracovněprávní souvislosti, kterým věnujeme další část, je v Rakousku obsažná a intenzivně regulovaná oblast s mnoha zvláštními
případy, proto na tomto místě poskytujeme pouze orientační přehled. Návazně představujeme platný daňový rámec a jeho základní
principy fungování. Poslední část se věnuje povinnostem v oblasti účetnictví, účetní závěrky a jejího zveřejňování a auditu.
Vzhledem k rozsahu představuje tato brožura pouze základní informace, které mohou pomoci utvořit první obrázek podnika telského
prostředí v Rakousku. Nemůže a nemá za cíl nahradit profesionální a individuální osobní poradenství, které vám naše společnost ráda
nabídne. Základem je legislativní stav platný v době vydání této publikace.
Vídeň, listopad 2020 Mag. Georg Stöger
Stöger & Partner Wirtschaftstreuhand- und SteuerberatungsgmbH
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ABA – Invest in Austria

Kontaktní osoba

Nejlepší kontaktní osoba v otázkách usídlování podniků
ABA – Invest in Austria je agentura Rakouské republiky pro
usídlování podniků. Je to první kon-taktní místo pro mezinárodní podniky, které chtějí v Rakousku založit vlastní
společnost. Služby ABA – Invest in Austria jsou pro investora
bezplatné.
30 kvalifikovaných spolupracovníků je nebyrokraticky s
jejich znalostmi k dispozici mezinárodním podnikům. Tito
spolu- pracovníci nabízí informace na míru, podporu a
poradenství v následujících oblastech:
• aktuální údaje k místu podnikání v Rakousku
•
•
•
•
•
•

politické a hospodářské rámcové podmínky
hledání a výběr lokalit
pracovněprávní a daňověprávní otázky
subvence a financování
poradenství při zakládání podniků
vyřizování formalit, t.j. povolení provozní činnosti, žádosti

Paní mgr. Birgit Reiter-Braunwieser
Ředitelka Oddělení pro střední a východní Evropu
E-Mail: b.reiter-braunwieser@aba.gv.at
Tel.: +43 1 588 58 252

o subvence, pracovní povolení nebo víza
• zprostředkování nutných kontaktů v Rakousku
• otázky týkající se lokalit po realizaci projektu
• kontaktní osoby při rozšiřování investiční činnosti
Location Austria, rakouská Film Commission, byla založena
v roce 1997 jako organizace ABA – Invest in Austria. Je to
první kontaktní a servisní místo pro mezinárodní filmové
produkce v případě natáčení v Rakousku
www.locationaustria.at

Pan Peter Löschl International Adviser
E-Mail: office-cee@aba.gv.at
Tel.: +43 1 588 58 252

Fakta & čísla
V roce 2019 společnost ABA – Invest in Austria
vykonávala úspěšnou poradenskou činnost pro 462
mezinárodních firem při jejich příchodu do Rakouska. Tyto
firmy investovaly 1,85 miliard eur a vytvořily 4896 nových
pracovních míst. 66 podniků učinilo v roce 2019 investice v
oblasti výzkumu a vývoje (R&D) v rozsahu 844 milionů
eur a zřídilo 1871 pracovních míst. Od založení ABA –
Invest in Austria v roce 1982 se v Rakousku za její podpory
usídlilo 4639 zahraničních firem, bylo vytvořeno 65494
nových pracovních míst a investováno 11,76 miliard eur.

Paní Nataliya Kyrychenko
Konzultant pro usídlování společností
E-Mail: n.kyrychenko@aba.gv.at
Tel.: +43 1 588 58 256
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1 ZALOŽENÍ FIRMY
Zahraniční investoři mohou v Rakousku podnikat formou
závislé organizační složky zahraniční společnosti nebo nezávislé
dceřiné společnosti.

je samostatným poplatníkem daně a ručí svým osobním majet
kem za veškeré obchodní dluhy.
Společníci mohou být fyzické i právnické osoby (např.
společnosti), ale každý ze společníků zdaňuje podíl na veřejné
obchodní společnosti zvlášť.

V případě úmyslu zřídit právně nezávislou dceřinou společnost
se nabízí široké spektrum právních forem. Volba záleží na pod-

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST

nikatelských prioritách každého investora.

(KOMMANDITGESELLSCHAFT – KG)

Nejběžnější formou podnikání zahraničních investorů pod
nikajících v Rakousku je společnost s ručením omezeným

Komanditní společnost má dva druhy společníků. Alespoň
jeden z nich ručí za veškeré obchodní dluhy neomezeně (tzv.
komplementář). Ostatní společníci (tzv. komanditisti) ručí
v rozsahu své kapitálové účasti.

(Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH).
V následujícím textu Vám poskytneme základní informace o
jednotlivých právních formách podnikání v Rakousku.

Společníci mohou být fyzické i právnické osoby (např.
společnosti).

PODNIKÁNÍ FYZICKÉ OSOBY

Každý ze společníků zdaňuje podíl na společnosti zvlášť.

Je nejjednodušší způsob podnikání.

GMBH & CO KG – ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD
KOMANDITNÍ SPOLEČNOSTI

Podnikání provozuje osoba samostatně výdělečně činná. Kromě
vedení řádné evidence a získání potřebných povolení existuje
jen několik formálních požadavků na komunikaci s úřady a

GmbH & Co KG je forma obchodní společnosti specifická pro
Rakousko a Německo. Hlavní znaky uvádíme níže.

výkaznictví.
Podnik fyzické osoby nemá vlastní právní subjektivitu rozdíl-

Společnost s ručením omezeným (GmbH) představuje v
dané komanditní společnosti (KG) společníka s neomezeným

nou od fyzické osoby jako takové. Podnikatel je současně vlastníkem i výkonným orgánem. Za případné obchodní dluhy ručí
neomezeně, tzn. veškerým svým majetkem. Zisk z podnikání

ručením tzn. komplementáře. Má administrativní roli a obecně
neposkytuje žádný vklad. Komanditní společnost (KG) je
vlastníkem majetku společnosti a provozovatelem podnikatelské

podléhá dani z příjmu fyzických osob.

činnosti. Řízení a pravomoc k zastupování vůči třetím osobám
spadají plně do kompetence společníka s osobním ručením.

Tato forma podnikání se běžně používá u podnikatelských
aktivit menšího rozsahu.

SDRUŽENÍ DLE OBČANSKÉHO PRÁVA
(GESELLSCHAFT BÜRGERLICHEN RECHTS)

OSOBNÍ OBCHODNÍ
SPOLEČNOSTI
Osobní obchodní společnosti mají několik možných variant.

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
(OFFENE GESELLSCHAFT – OG)
Veřejná obchodní společnost vzniká uzavřením společenské
smlouvy zakládajícími společníky s určením předmětu podni
kání. Obchodní název společnosti musí být zapsán do obchodního rejstříku (Firmenbuch). Společnost může nabývat práva,
přebírat povinnosti, žalovat a být žalována. Každý ze společníků
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Sdružení dle občanského práva definujeme jako dohodu mezi
dvěma či více osobami, které slučují své vlastní prostředky
za společným cílem. Sdružení dle občanského práva působí
pouze směrem dovnitř, tzn. mezi účastníky. Účastníci sdružení
vystupují vůči třetím stranám samostatně. Obvyklými formami
sdružení jsou joint ventures nebo seskupení odborníků jako jsou
právní kanceláře.
Každý ze společníků podléhá zdanění individuálně. Sdružení
nelze zapsat do obchodního rejstříku. Každý společník ručí za
dluhy vytvořené činností sdružení celým svým majetkem.

www.investinaustria.at

TICHÁ SPOLEČNOST
(STILLE GESELLSCHAFT)

tál. Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu.
Společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku. Dokud

Tichá společnost je nekapitálová právní forma, při níž fyzická

není zapsaná, právně neexistuje. GmbH může být založena i
jediným společníkem - fyzickou nebo právnickou osobou.

nebo právnická osoba poskytne peněžitý nebo nepeněžitý vklad
podniku jiné osoby (fyzické nebo právnické osoby).
Tiché společenství není zapsáno v obchodním rejstříku, ani
jiným způsobem zveřejněno. Institut tichého společníka je
často využíván jako nástroj pro účast soukromých investorů na
středněvelkých nebo i velkých společnostech.

KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI
Kapitálová společnost je právnická osoba s vlastní právní subjektivitou rozdílnou od jejích vlastníků.
Majetek vlastníků je chráněn jejich omezeným ručením. Ve
srovnání s osobními společnostmi tato právní forma poskytuje
investorům snadnější přístup ke kapitálu a možnostem finan
cování. Náklady na založení a provoz kapitálové společnosti
jsou však vyšší než náklady osobní společnosti nebo osoby
samostatně výdělečně činné. Kromě toho, kapitálové společnosti
podléhají přísnější regulaci co se jejich vedení a informačních
povinností týče.

Orgány společnosti GmbH jsou:
• Valná hromada (Generalversammlung)
• Jednatelé (Geschäftsführer)
• Dozorčí rada (Aufsichtsrat), která je povinná
pouze pro velké GmbH.
GmbH může mít jednoho nebo více jednatelů. Jednatelé jsou
oprávněni zastupovat společnost vůči třetím osobám. Funkce
jednatele není podmíněna rakouským občanstvím. Nejméně
však jeden z jednatelů by měl mít obvyklé místo pobytu v Rakousku.
Podíly na GmbH mohou být převáděny pouze formou
notářského zápisu. Společníky mohou být fyzické nebo
právnické osoby, rezidenti nebo nerezidenti, Rakušané nebo
cizinci. Převod podílu musí být zapsán v obchodním rejstříku.
GmbH je jako kapitálová společnost předmětem daně z příjmu
právnických osob.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST
(AKTIENGESELLSCHAFT – AG)

Rakouské kapitálové společnosti mohou být s veřejnou
nabídkou nebo bez ní. Společnosti bez veřejné nabídky
nemohou prodávat své akcie široké veřejnosti. Naopak,
společnosti s veřejnou nabídkou musí splnit řadu požadavků na
zveřejňování a vykazování ještě před samotnou nabídkou. Ne
obchodovatelnou společností je společnost s ručením omezeným
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH).

Stejně jako GmbH je také AG právní formou zajišťující svým
společníkům jen omezené ručení. Na rozdíl od GmbH mohou
být podíly na AG převedeny bez notářského zápisu. Převod akcií
nemusí být zapsán v obchodním rejstříku.

Společností s veřejnou nabídkou může být akciová společnost
(Aktiengesellschaft – AG).

Minimální základní kapitál akciové společnosti činí
70 000 EUR. 25 % základního kapitálu musí být při založení
splaceno v hotovosti. AG se formálně zakládá na jednání valné
hromady, na kterém se také jmenuje dozorčí rada (Aufsichtsrat).

SPOLEČNOST S RUČENÍM
OMEZENÝM (GESELLSCHAFT MIT

Dozorčí rada pak jmenuje představenstvo (Vorstand). AG se
stane právnickou osobou poté, co je zapsána do obchodního
rejstříku.

BESCHRÄNKTER HAFTUNG – GMBH)
Společnost s ručením omezeným (GmbH ) je kapitálová
společnost, jejíž společníci ručí omezeně.

Orgány společnosti AG jsou:
• Valná hromada (Hauptversammlung)
• Dozorčí rada (Aufsichtsrat)
• Představenstvo (Vorstand ).

Zákon určuje minimální výši kapitálu společnosti, která
má věřitelům poskytnout určitý stupeň zajištění. Tato činí

Představenstvo, které společnost zastupuje navenek, je

35 000 EUR, z toho polovina musí být poskytnuta v hotovosti.
Přípustné jsou i nepeněžní vklady. Podmínkou pro založení
GmbH jsou společenská smlouva a splacený základní kapi

odpovědné za chod společnosti. Členové představenstva
jmenuje dozorčí rada, jejíž členové jsou voleni valnou hromadou
(Hauptversammlung).
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AG je jako kapitálová společnost předmětem daně z příjmu
právnických osob.

NADACE/ SDRUŽENÍ
(PRIVATSTIFTUNG-PS)
Nadaci lze založit pro dobročinné účely nebo pro osobní
zajištění.
Hlavním důvodem pro využití právní formy soukromé nadace
je ochrana rodinného podniku.
Ve srovnání s holdingovými společnostmi požívaly soukromé
nadace řadu daňových výhod, které však byly v průběhu let
značně omezeny.

Zaměstnanci ve vedoucích pozicích nejsou kryti všemi zákony o
ochraně zaměstnance.

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Rakousko má vysoce rozvinutý sociální systém.
Zaměstnanci a zaměstnavatelé jsou povinni platit příspěvky na
sociální zabezpečení bez ohledu na národnost.
Jedná se o platby na důchodové pojištění, úrazové pojištění,
zdravotní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti, příspěvek na
podporu bytové výstavby a příspěvky na Komoru zaměstnanců.
Sazby odvodů na sociální zabezpečení pro rok 2020

2 PRACOVNĚ-PRÁVNÍ
SOUVISLOSTI

TABULKA 1
ZAMĚSTNANCI
Platby zaměstnavatelů

21,23 %

Platby zaměstnanců

18,12 %

Celkem

39,35 %

PRACOVNÍ SMLOUVY
Pracovní smlouva je základním vztahem mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem.

3 ZDANĚNÍ

Podmínky smlouvy mohou strany ujednat volně s ohledem na
stávající právní předpisy. V praxi existují také kolektivní dohody

Zdanění podnikatelských aktivit v Rakousku záleží na zvolené
formě podnikání.

mezi asociací zaměstnavatelů a odbory (Kollektivverträge) a
podnikové dohody mezi managementem a podnikovou radou
(Betriebsvereinbarungen), které mají podstatný vliv na pracovní
smlouvy.
Existuje řada zákonů vztahujících se k ochraně zaměstnanců,
například:
• regulace pracovní doby
•
•
•
•
•
•

náhrada mzdy v případě nemoci
ochrana proti nezaměstnanosti
ochrana těžce postižených osob
zdravotní a bezpečnostní předpisy
mateřská dovolená
regulace zaměstnávání mladých lidí

Zejména je třeba si uvědomit, že příjem osobní společnosti
je zdaněn u každého společníka zvlášť, zatímco kapitálová
společnost je samostatný daňový poplatník.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH
OSOB
Základem daňového systému v Rakousku je pravidlo, že fyzická
osoba zdaňuje své celosvětové příjmy v Rakousku, pokud je
tam daňovým rezidentem. Pokud není daňovým rezidentem v
Rakousku, dani bude podléhat jen příjem získaný v Rakousku,
tedy ne příjem se zdrojem v zahraničí.

• řádná dovolená
Rakousko uzavřelo velké množství smluv o zamezení dvojího
Z historického hlediska jsou rakouští zaměstnanci rozděleni do
dvou kategorií, manuální pracovníci (Arbeiter) a administrativní
pracovníci (Angestellte). Tato klasifikace má právní důsledky, zejména pokud jde o ochranu před nespravedlivým propuštěním.
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ZDANITELNÝ PŘÍJEM

SRÁŽKOVÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ
Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Zdanitelný příjem zahrnuje celoroční příjem z následujících
Pokud se jedná o vnitrostátní příjmy nebo kapitálové (příjmy z

zdrojů:
• zemědělství a lesnictví

cenných papírů představujících peněžitou pohledávku) dosažené
v Rakousku, je daň z příjmu sražená u zdroje. Příjmy z kapi

• samostatná výdělečná činnost
•
•
•
•
•

obchod a podnikání
zaměstnání
kapitálový příjem (úroky a dividendy)
pronájem nemovitostí a práv
jiné druhy příjmu.

tálového majetku zahrnují:
• podíly na zisku (dividendy)
• úrokové výnosy z dluhopisů
• úrokové výnosy z bankovních vkladů.

Sazba daně z příjmu má progresivní charakter. Rakouské právo

Srážková daň z těchto příjmů je stanovena paušální sazbou
ve výši 25 % (bankovní vklady) a 27,5 % (dividendy, úrokové

umožňuje odpočet některých výdajů souvisejících s dosažením
příjmu.

výnosy z dluhopisů). Obecně platí, že příjmy, které jsou zdaněny
u zdroje, nemusí být uvedeny v daňovém přiznání.

Následující náklady nejsou daňově uznatelné:
• Náklady na bydlení
• Daně z příjmů
• Výdaje na obchodní nebo profesní činnosti spojené s pop
latníkovým soukromým životem, pokud jsou povážovány za

OSTATNÍ ZDROJE PŘÍJMU – PŘÍJMY
Z PRODEJE MAJETKU

nepřiměřeně vysoké. Příkladem jsou sportovní vozy, luxusní
lodě atp.
• Náklady na reprezentaci, včetně pohoštění obchodních
partnerů, ledaže je poplatník schopen prokázat, že náklad
byl vynaložen v podstatné míře pro ekonomickou činnost,
v tomto případě si může odečíst 50 % z těchto nákladů
Příjem z aktivit provozoven a obchodní činnosti se zdaňuje na
bázi čistého zisku.

Příjmy z prodeje majetku plynoucí z nepodnikatelské činnosti
nejsou předmětem daně. Existují však jisté výjimky, které
uvádíme níže.

PŘÍJMY ZE SPEKULATIVNÍHO PRODEJE
MAJETKU
Příjmy plynoucí z prodeje vlastního majetku podléhají dani,
pokud je období mezi pořízením a prodejem majetku kratší než
jeden rok.
Prodej soukromých pozemků podléhá dani vždy, ovšem s pev-

SAZBY DANĚ

nou sazbou daně ve výši 30 %.

Sazby daně z příjmů fyzických osob jsou uvedené v tabulce 2.

PŘÍJMY Z PRODEJE KAPITÁLOVÉHO
MAJETKU

TABULKA 2
ZP* NAD (EUR) ZP* DO (EUR) DAŇOVÁ SAZBA (%)
0

11 000

0

11 000

18 000

20

18 000

31 000

35

31 000

60 000

42

60 000

90 000

48

90 000

1 000 000

50

1 000 000
*ZP = zdanitelný příjem

Příjem z prodeje podílů podléhá dani z příjmu s pevnou sazbou
ve výši 27,5 %.

ZDANĚNÍ NEREZIDENTŮ
Daňoví nerezidenti podléhají omezené daňové povinnosti. Jejich
příjem je předmětem daně z příjmu pouze v případě, že vznikl
v Rakousku.

55
Některé druhy příjmů podléhají srážkové dani ve výši 20 %:
• příjmy spisovatelů, učitelů, umělců, architektů, sportovců
nebo spoluúčinkujících osob;
• podíl na zisku zahraniční osobní společnosti, pokud tato
společnost má podíl na domácí osobní společnosti;
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• příjmy plynoucí z práv duševního vlastnictví a licenčních
práv;
• příjmy členů dozorčí rady;

SKUPINOVÉ ZDANĚNÍ

• příjmy plynoucí z obchodního a technického poradenství a

sdružených společností. Tento zápočet provede společnost na
vrcholu skupiny. Podíl mateřské společnosti na kapitálu a hlasovacích právech sdružených společností však musí přesahovat
50 %.

příjmy z pronájmu pracovní síly pro práci v Rakousku;
• příjmy ze závislé činnosti v Rakousku.

KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Smyslem skupinového zdanění je zápočet zisků a ztrát

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Skupinové zdanění platí i pro zahraniční sdružené společnosti.
Proto rakouská sdružená společnost na vrcholu skupiny
může využít ztráty zahraničních sdružených společností.

Této dani podléhají pouze kapitálové společnosti. Osobní spo-

Na zahraniční ztrátu lze započíst maximálně 75 % zisku
dosaženého v Rakousku.

lečnosti této dani nepodléhají, protože zisk osobní společnosti
je zdaněn u každého ze společníků zvlášť. Pokud je společník
fyzická osoba, jeho část zisku je předmětem daně z příjmu fyzických osob. Pokud je však společník kapitálovou společností, zisk
je předmětem daně z příjmů právnických osob.

Je přípustné, aby na vrcholu skupiny byla více než jedna kapi
tálová společnost. To má mimořádný význam zejména pro joint
ventures.

ZÁKLAD DANĚ

DALŠÍ VÝZNAMNÉ DANĚ

Základem pro výpočet daně z příjmu právnických osob je zisk

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH)

společnosti. Je nutné rozlišovat mezi hospodářským výsledkem a
základem daně společnosti.

Základní sazba daně je 20 %.

SAZBA DANĚ A MINIMÁLNÍ DAŇ
Sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 %. Společnost
musí zaplatit minimální daň z příjmu bez ohledu na to, zda je

Vývoz a některé služby pro zahraniční odběratele jsou mimo
jiné osvobozeny od DPH. Dovozy ze zemí mimo EU podléhájí
dovozní DPH ve stejných sazbách jako tuzemské zboží.

zisková nebo ne.

Určité výrobky podléhají snížené sazbě ve výši 10 %. To platí

Minimální daň z příjmu společnosti činí 3 500 EUR u akciové
společnosti a u společnosti s ručením omezeným 1 750 EUR.

například pro základní potraviny a tištěné materiály. Další
snížená sazba ve výši 13 % platí pro vyjmenované výrobky a
služby, například pro ubytování.

ROZDĚLENÍ ZISKU

DAŇ DĚDICKÁ A DAROVACÍ

Rozdělení zisku včetně „rozdělení skrytého zisku“, nesnižuje
základ daně. „Skrytý podíl na zisku“ je výhoda poskytnutá

Daň dědická a darovací byly sice zrušeny, ale poskytnutí daru v
hodnotě nad stanovený roční limit přesto podléhá oznamovací

společníkovi, která není vykázána jako podíl na zisku a současně
by nebyla poskytnuta třetí osobě.

povinnosti vůči správci daně (pro dary v rámci rodiny činí limit
50 000 EUR a pro dary jinym osobám 15 000 EUR).

PODÍLY NA ZISKU

DAŇ Z NEMOVITOSTI

Příjmy společnosti sídlící v Rakousku vyplývající z účasti na
domácí kapitálové společnosti nebo kapitálové společnosti z EU
jsou osvobozeny od daně. Zisk z prodeje těchto podílů však

Daň z nemovitosti byla zrušena v roce 1989.

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

dani podléhá.
Převod nemovitostí je osvobozen od DPH, avšak kupující
Příjmy společnosti sídlící v Rakousku (dividendy) vyplývající
z účasti na zahraničních společnostech jsou také osvobozené.
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4 ÚČETNICTVÍ A REPORTING
RAKOUSKÝ ZÁKON O
ÚČETNICTVÍ
Rakouské účetní standardy nevydává profesní organizace, ale
jsou stanoveny zákonem.

AUDIT
Statutární audit se vyžaduje u:
• bank, pojišťoven a investičních fondů;
• každé AG (akciové společnosti);
• „velkých a středně velkých“ GmbH (společností s ručením
omezeným) nebo GmbH & Co KG (komanditní společnost,
u které je GmbH plně ručícím společníkem) a „malá“ GmbH
s povinnou dozorčí radou.

Zákon o účetnictví a výkaznictví (Rechnungslegungsgesetz, RLG)
z r. 1990 přizpůsobil rakouskou účetní legislativu Čtvrté a

Společnost považujeme za „velkou“ nebo „středněvelkou“,

Sedmé směrnici EU.

pokud jsou splněna dvě ze tří kritérií v tabulce 3.

Rakouské účetní zásady plynou ze Zákona o účetnictví a ze
základních principů řádného vedení účetnictví a bilancování
(Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzie-

TABULKA 3

rung), které jsou doplněny o četné zákonné předpisy, soudní
rozhodnutí a výklady, ale také o doporučení Komory auditorů
(Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer).

Kritéria pro „velké“ a „středněvelké“ společnosti, přičemž musí
být splněna alespoň dvě ze tří kritérií:
STŘEDNĚVELKÁ
SPOLEČNOST

VELKÁ
SPOLEČNOST

Zákon o účetnictví se vztahuje na všechny podnikatele zapsané

Aktiva celkem

5 milionů eur

20 milionů eur

v obchodním rejstříku (Firmenbuch) a zejména na kapitálové a
osobní společnosti. Podle zákona musí vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky odpovídat všeobecně platným rakouským

Čistý obrat

10 milionů eur

40 milionů eur

Zaměstnanci

50

250

účetním zásadám. Některá odvětví, např. banky, pojišťovny
nebo investiční fondy podléhají zvláštním předpisům.

Tato kritéria jsou z pravidla každoročně aktualizována.

FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ (REPORTING)

Společnosti s emisí akcií nebo jiných cenných papírů na burze
některého státu EU nebo EHP jsou vždy považovány za „velké“
společnosti.

U většiny rakouských firem se účetní období shoduje s

Auditoři jsou jmenování valnou hromadou a musí podat zprávu

kalendářním rokem.

členům jak výkonné, tak dozorčí rady. Schválení účetní závěrky
auditorem se předkládá společníkům současně s ročními výkazy.

Roční účetní závěrka ( Jahresabschluss) musí být sestavena
každý rok a musí obsahovat všechen majetek, rezervy, závazky,

POŽADAVKY NA ZVEŘEJŇOVÁNÍ

zálohy, výnosy i náklady. Musí podat „věrný a poctivý“ obraz
o aktivech společnosti, její finanční situaci a hospodářském
výsledku.

Společnosti GmbH a AG musí odevzdat svou účetní závěrku
obchodnímu rejstříku. Kromě toho musí velké AG, banky,

Roční účetní závěrka zahrnuje:
• rozvahu včetně souvisejících příloh;
• výkaz zisků a ztrát;
• přílohu.

pojišťovny a investiční fondy zveřejnit zkrácenou verzi svých
výročních zpráv v úředním věstníku (Amtsblatt zur Wiener
Zeitung), který je oficiální přílohou Vídeňských novin. Osobní
společnosti (kromě GmbH & Co KG), nemají povinnost zveřej
ňovat své účetní závěrky v obchodním rejstříku. Za nedodržení

Středně velké a velké společnosti musí vypracovat výroční
zprávu (Lagebericht) popisující situaci společnosti během

povinnosti zveřejnění účetní závěrky ve lhůtě hrozí každému
jednotlivému jednateli GmbH či členu představenstva AG pokuta 700 EUR – 3.500EUR. Dále je stejnou částkou pokutová

předchozího roku a v blízké budoucnosti.

na i samotná společnost.

11

www.investinaustria.at

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
Skupiny podniků mají povinnost sestavit konsolidovanou účetní
závěrku (Konzernabschluss), která musí projít auditem předtím,
než je předložena dozorčí radě mateřské společnosti. Povinnost
sestavení konsolidované účetní závěrky se netýká malých skupin
podniků.
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Představení společnosti

Kontakt

AUDITOR je skupinou firem, která poskytuje komplexní
poradenství v oblasti daňové problematiky, vedení účetnictví,
zpracování mzdové agendy, auditu a podnikového poradenství
v Česku, na Slovensku a v Rakousku. Více informací o skupině

Rakousko

naleznete na www.auditor.eu.
V Rakousku jsou služby poskytovány společností Stöger &
Partner Wirtschaftstreuhand- und SteuerberatungsgmbH.

T: +43 1 342 52 211, E: wien@stoeger-partner.eu

Na rakouském trhu má více než padesátiletou tradici.
Pro české a slovenské podnikatele poskytujeme ekonomickou
podporu při zakládání a provozování podnikání v Rakousku.
Zajišťujeme kompletní servis v českém / slovenském jazyce
podle platné rakouské legislativy.

Stöger & Partner Wirtschaftstreuhand- und
SteuerberatungsgmbH
1010 Wien, Oppolzergasse 6

3580 Horn, Riedenburgstraße 3
T: +43 2982 4646, E: horn@stoeger-partner.eu
www.stoeger-partner.eu

Česko

Nabízíme Vám především tyto služby:
• poradenství při volbě způsobu působnosti v Rakousku
• poskytnutí sídla firmy v centru Vídně vč. administrativního

AUDITOR spol. s r. o.
110 00 Praha 1, Haštalská 6
T: +420 224 800 411, E: praha@auditor.eu

servisu
• prvotní registraci u příslušných úřadů

602 00 Brno, Dominikánské nám. 4/5

• seznámení se základními účetními & daňovými povinnostmi
• vedení účetnictví, reporting

T: +420 542 422 601, E: brno@auditor.eu

•
•
•
•

393 01 Pelhřimov, Masarykovo nám. 30
T: +420 565 502 502, E: pelhrimov@auditor.eu

daňové poradenství
personální a mzdovou agendu
daňovou optimalizaci Česko  Slovensko – Rakousko
proškolení zaměstnanců

• vysílání pracovníků do zahraničí
• úplné zastupování před relevantními úřady
Jsme aktivním členem celosvětové sítě UHY, která sdružuje
nezávislé auditorské a poradenské společnosti. Prostřednictvím
jejích partnerů pomáhá efektivně řešit globální poradenské
aspekty.
Kontakt: www.uhy.com

Slovensko
AUDITOR SK s. r. o.
811 05 Bratislava, Fraňa Kráľa 35
T: +421 254 414 660, E: bratislava@auditor.eu
www.auditor.eu

Fakta a čísla

Kontaktní osoba

Česko
• Vznik: 1991
• Zaměstnanci: 100
• Kanceláře: 3

Pan Mag. Georg Stöger (mluví německy / anglicky)
E: georg.stoeger@stoeger-partner.eu, T: +43 2982 46 46

Slovensko
• Vznik: 1999
• Zaměstnanci: 20
• Kanceláře: 1

Paní Mag. Natália Šenková LL.M. (mluví slovensky / česky /
německy / anglicky)
E: natalia.senkova@auditor.eu, T: +420 542 422 604
Pan Mag. Helmut Hetlinger (mluví německy / anglicky)
E: helmut.hetlinger@auditor.eu, T: +420 224 800 411

Rakousko
• Vznik: 1941
• Zaměstnanci: 20
• Kanceláře: 2
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