Fiscală și de asigurare

2022 HU

Magánvállalkozói munka Ausztriában
Évi nyereség:
€ 730,- alatt

€ 731- tól
~ € 5.830,-ig

~ € 5.830,- töl
€ 11.000,-ig

€ 11.001,- töl
€ 15.000,- ig

€ 15.000,-

Számla kiállátásának a kötelessége:
Számlatömb
kötelezö hogy
be tudja
bizonyítani,
hogy az
összeg alatti a
keresete

Számlatömb
kötelezö, hogy
be tudja
bizonyítani,
hogy a
biztosítási
összeg alatt

marad

Számlatömb
kötelezö, hogy
be tudja
bizonyítani, hogy
az adóhatár alatt
van. Az SVSösszeg
kiszámolására is
szolgál

Számlatömb
kötelezö az évi
jövedelm
kiszámolásához
. Az SVSösszeg
kiszámolására
is szolgál

A pénztárgép
kimutatja az
összes
készpénz általi
bevételét. Adó
és biztosítási
összeg
kiszámolása

van

Kötelezö jelenteni:
ADÒSZÁM
Verf24

x

SVS: Bejelentkezés,
viszont a biztosítási
határ alatt
„Versicherungs-

erklärung für
Freiberufler“

ADÒSZÀM
Verf24

SVS – Bejelentkezés
a biztosítási határ
fölött
„Versicherungserklärung für
Freiberufler“

ADÒSZÀM
Verf24

Pénztárgép

SVS – Bejelentkezés
a biztosítási határ
fölött
„Versicherungserklärung für
Freiberufler“

ADÒSZÀM
SVS – a
biztosítási
határ felett

FIZETENDÖ:

x

x

ADÒ
SVS -Kötelezö
biztosítás

SVS- Kötelezö
biztosítás

ADÒ
SVS – Kötelezö

biztositás
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Adózás Ausztriában:
Magánvállalkozás : erre vonatkozik ez az információs lap, amelyet ön a kezében tart.

A magánvállalkozás kezdetétöl négy hét ideje van ezt az adóhivatalnak (FA) jelenteni. Ehhez
szüksége van a Verf 24- es formanyomtatványra, amelyet vagy személyesen tölt ki az
adóhivatalnál, vagy letötlti az adóhivatal oldaláról.
Fontos: készítsen egy másolatot a kitöltött nyomtatványról és pecsételtesse azt le az
adóhivatalnál, hogy ellenőrzéseknél fel tudja azt mutatni.
___________________________________________________________

Bevétel:
2020 január 1- én életbelépett Ausztriában a számlázási kötelesség. Ez azt jelenti, hogy
minden vendég számára számlát kell kiállitani. Ez a szabályzat minden készpénz
elfogadásánál érvényes. Amennyiben nem állit ki számlá a vendégeknekt, az büntetendö. Egy
kasszatömbbel gyorsan kiállithatóak a számlák, és ezt bármelyik irószer üzletben
megvásárolhatja. Fontos viszont tudnia, hogy az eredetit kell a vendégnek adnia és a
második oldal (másolat) marad önnél.
A következő adatokat kell egy számla tartalmazzon:
 Folyamatos számozás (1, 2, 3, …)
 Bevétel
 A vállalkozás neve, (pl. a munkanév)
 A szolgáltatás megnevezése
 A kiállitás napja / Dátum
 Salyát aláirás

A számlát hét évig
meg kell őrizni!

________________________________________________________________________

Kiadások:
A kasszabont és eredeti számlákat meg kell tartania!
Például:
 Biztositásról (SVS)

 Utiköltség, Üzemanyag, Matrica, …

 Bérleti díj (Munkaszoba)
 Munkaruha

A regisztrácios pénztárgép
költségei
Óvszer, sikosító
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Bevétel – Kiadás - Kiszámolása:

2022
Példa:
Bevétel
- Kiadás
- SVS

Az év összes bevétele minusz az év összes munkával kapcsolatos
költségei, amiröl számlát tud felmutatni
minusz a biztosítára kifizetett összeg
minusz 15%
= az ön megadózandó nyeresége

- 15%

€ 20.000,-€ 6.000,-€ 4.600,€ 9.400,-€ 1.410,-

Nyereség

€ 7.990.-

Fontos: csakis a munkával kapcsolatos számlákat fogadják el, nem pedig a magáncélu
kiadást ( mint például a lakás bérleti díját, amelyikben lakik)!!!
VAGY (<35.000€/egy év):
Lehetőségében áll egy 20 %- os általánosított kiadást igénybe vennie. Ebben az esetben
nincs szüksége számlákra, hanem a következő képpen jár el:

Az év összes bevétele
minusz 20 % (a számlák helyetti általánosított kiadás)
minusz a biztosítára kifizetett összeg
minusz 15%
= az ön megadózandó nyeresége

Az adó összege

Példa:
Bevétel
-20%
-SVS
-15%

€ 20.000,-€ 4.000,-€ 4.600,€ 11.400,-€ 1.710,-

Nyereség

€ 9690,-

€ 1,- tól 11.000, €-ig- adómentes
€ 11.000,01 tól a nyereséget meg kell adóznia
Példa: egy € 15.000,- évi nyereségből kivonjuk a
11.000 € ( ami adómentes) és a külömbözet, tehát
€ 4.000,- után kell adóznia

Adóhatárok € 90.000,-ig Nyereség/Év:
EUR 0,-- tól
EUR 11.000,--ig
EUR 11.000,01- tól EUR 18.000,-- ig
EUR 18.000,01- tól EUR 31.000,-- ig
EUR 31.000,01- tól EUR 60.000,-- ig
EUR 60.000,01- tól EUR 90.000,-- ig







nincs jövedelmi adó
20,0 % Jövedelmi adó
32,5 % Jövedelmi adó
42,0 % Jövedelmi adó
48,0 % Jövedelmi adó

FONTOS:
Hogy önnek mennyit és mikortól kell adót fizetnie, az attól függ, hogy ön csak korlátozottan
adóköteles Ausztriában (ha kevesebbet mit 6 hónapot tartózkodik itt= akkor csak 2000,- €
nyereség/ év adómentes), vagy teljes adókötelezettséggel rendelkezik (több mint 6 hónap
tartózkodás Ausztriában= évi 11.000,- € adómentes jövedelem). A nem korlátozott, azaz
teljes adókötelességet kérvényezni lehet:
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Regisztrációs pénztárgép
Évi 15.000,- € bevétel fölött (amennyiben ebböl több min 7.500 €
készpénzben történik), kötelessége minden bevételt egy elektromos
péntárgépben rögzíteni. Készpénzként számít a Bankomat és a
hitelkártyával történö fizetés is. Függetlenül attól, hogy mennyi
bevétellel rendelkezik, ki kell állítania minden készpénz fizetésnél
egy számlát erről. ( lásd az 1. oldalon található információt). A
számlának a második részét, vagyis a másolatát kell megtartania. A
vendégnek el kell vennie a számlát és az üzlet elhagyásáig meg kell
azt öriznie.
A pénztárgép beszerzési költségeit önnek kell állni. A pénztárgépnek rendelkeznie kell egy
2017- ben elöírt biztonsági rendszerrel. Mi tanácsoljuk, hogy már a gép beszerzésénél
figyeljen arra, hogy ez a jogi elöírásoknak megfeleljen. Egy egyszerü gép beszerzési költsége
előreláthatólag 400- 1000 € között fog mozogni.
Lehetséges az online- pénztárgép használata is. Ezeket számítógépen, laptopon, tableten
vagy telefonon is használhatja. Erre akár ingyenes lehetöség is van. Létezik USB- pénztárgép
is, amelyet a salyát számítógépen lehet használni. A kötelezö nyomtató hozzá külömböző
nagyságban és árban kapható.
Amennyiben nem tölti be a feltételeket a pénztárgép használatára és számlát sem állít ki,
büntényt követ el.

Pénztárgép és a vendég háznál vagy hotelban való felkeresése
Magánvállalkozók, akik a szolgáltatásukat a munkahelyükön kívül nyújtják, nem kell a beirják
bevételüket azonnal a pénztárgépbe. Ezt megteheti akkor is, amikor visszaért a
munkahelyére. Fontos viszont ebben az esetben a vendégnek egy számlát kiállítani és ennek
a másolatát megtartani.

Hogy lesz ez ellenőrizve?
A vendégnek kötelessége a kiállított számlát a helység ( studió, bár, bordélyház,…)
elhagyásáig megtartani. A vendéget ellenörizhetik a kijáratnál is. Amennyiben van megfelelö
számla nálla, az utal arra, hogy a megtörtént fizetés hivatalos módon be lett vezetve.
Amennyiben a vendég nem tud számlát felmutatni, ellenörizhetik, hogy erröl a fizetésről van
bevétel a apénztárgépben regisztrálva vagy van a számlatömben másolat a kiállított
számláról.
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Biztosítás:
A „ Versicherungserklärung für Freiberufler“ formanyomtatvánnyal kell a biztosítóhoz
bejelentkeznie.
Az adóhivatal elküldi az évi adóbevallását a biztosítónak. Ezáltal kérheti a biztosító
visszamenöleg is a biztosítási járulékot, amennyiben a bejelentkezés nem történt meg..

A kötelezöbiztosítás a következö részekböl tevödik össze:

 Nyugdíjbiztosítás
 Balesetbiztosítás

 Betegbiztosítás
 Elötakarék

A biztosító hozzászámolja a az adóhivatalnál megadott nyereségéhez azt az összeget, amelyet
ők (SVS) önnek abban az évben előírtak. Ez lessz az ön biztosítási alapja, ami után a pontos
fizetési összeg kiszámolódik.
A kötelező biztosítás 5.830,20€ (2022) fölött lép érvénybe, akkor is ha már egy másik
biztasítás Ausztriában vegy egy másik országban meg lett kötve. Ellentétben az adóval, itt
nincs szabad összeg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben e határ fölött keres egy évben, akkor kb.
28 % (2020- os érték) a jövedelmének kell biztosítási összegként kifizetnie. Ehhez még
hozzájön havi 10,64 € (2022- os érték) a balesetbiztosításra.
Amennyiben a bevétele a biztosítási határt nem haladja meg, lehetösége van egy önkéntes
biztosításra („Opting In“)az ipari dolgozók biztosítási hivatalánál. Ez beteg- és
balesetbiztosítást foglal magába és költsége kb. 43,- € havonta.
Példa:
Az adóhivatalnál megállapított € 7.000,- nyerség
= túllépi a biztosítási határt
= kötelezö biztosítás
Adóhivatalnál megállapított € 3.000,- nyereség
= nem haladja meg a fenti összeget
= nem lép életbe a kötlezö biztosítás
= lehetösége van egy önkéntes biztosításra, pl. az SVS- nál az Opting In
Wichtig: A biztosítónál való bejelentkezéskor önnek kell megadnia, hogy elöreláthatólag a
biztosítási határ alatt vagy felett lesz a bevétele. Amennyiben hibás adatokat ad meg,
következménye lehet és akár büntetést is vonhat maga után.
Erstellt von den Beratungsstellen:
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Kiszámolási lehetöségek:
Adó
Önnek lehetőségében áll az előrelátható évi adófizetését a pénzügyminisztérium honlapján
kiszámolni vagy egy adótanácsadóval fizetés ellenében kiszámoltatni.

Biztosítás:
Itt lehetőségében áll telefonon keresztül információt kérni, vagy a biztasító (SVS) honlapján a
havi biztosítási járulékat kiszámolni

Àttekintés az adóval és a biztositással kapcsolatos felkerekített évi és havi
kiadásról:
Évi
nyereség

4.000 €
5.000 €
6.000 €
7.000 €
8.000 €
9.000 €
10.000 €
11.000 €
12.000 €
13.000 €
14.000 €
15.000 €
16.000 €
17.000 €
18.000 €
19.000 €
20.000 €

Évente
fizetendö
adó

200 €
400 €
600 €
800 €
1.000 €
1.200 €
1.400 €
1.725 €
2.050 €

Havonta
fizetendö
adó

17€
34 €
50€
67 €
84 €
100 €
117 €
144 €
171 €

Évente
fizetendö
biztosítási
összeg

Havonta
fizetendö
biztosítási
összeg

Évente Havonta
öszzesen összesen

1.509 €
1.789 €
2.069 €
2.349 €
2.629 €
2.909 €
3.189 €
3.469 €
3.749 €
4.029 €
4.309 €
4.589 €
4.869 €
5.149 €
5.429 €
5.709 €

126 €
149 €
172 €
196 €
219 €
242 €
266 €
289 €
312 €
336 €
359 €
382 €
406 €
429 €
452 €
476 €

1.509 €
1.789 €
2.069 €
2.349 €
2.629 €
2.909 €
3.189 €
3.669 €
4.149 €
4.629 €
5.109 €
5.589 €
6.069 €
6.549 €
7.154 €
7.759 €

126 €
149 €
172 €
196 €
219 €
242 €
266 €
306 €
346 €
386 €
426 €
466€
506 €
546 €
596€
647 €

*az évi nyereséghez nem lett a táblázatban a biztositási összeg ismét hozzáadva.
Ez az információs lap a 2022 juliusi adatok szerint lett összeállítva. Èvi 20.000,- € feletti nyereség nem lett
figyelembe véve. A tartalmát az adóhivatal és a biztosító oldalain megadott adatok alapján számoltuk ki.

Az aktualitásért, teljességért és pontosságért nem vállalunk felelöséget.
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Fontos címek:



Burgenland & Niederösterreich:

Linz (Oberösterreich):

SOPHIE Bildungszentrum für
Sexarbeiter*innen
Oelweingasse 6-8
A-1150 Wien
 0043/1/897 55 36
@ sophie@volkshilfe-wien.at
 www.sophie.or.at

Beratungsstelle LENA
Steingasse 25/II. Stock
A-4020 Linz
 0043/732/775508
@ lena@caritas-ooe.at
 www.lena.or.at

Graz (Steiermark):
SXA Info - Information und Beratung für
Sexarbeiterinnen und Multiplikator*innen
Lendplatz 38, A- 8020 Graz
 0316 / 71 60 22
@ office@frauenservice.at
 www.frauenservice.at

Innsbruck (Tirol):
iBUS – Innsbrucker Beratung und
Unterstützung für Sexarbeiter_innen
Schöpfstraße 19
A-6020 Innsbruck
 0043/660/4757345
@ ibus@aep.at
 www.aep.at/beratungsstelle/ibus/

Kärnten:
Aids Hilfe Kärnten - Beratungsstelle für
Sexarbeiter*Innen
Tel.: 0660 / 535 42 82
E-Mail: sexworkinfo@hiv.at
http://hiv.at/sexworkinfo

maiz - Autonomes Zentrum von und für
Migrantinnen
Scharitzerstraße 6-8
A-4020 Linz
 0732 / 77 60 70 12
@ sexwork@maiz.at
 www.maiz.at

Salzburg:
PIA - Information und Beratung für
Sexarbeiterinnen
Sterneckstraße 31/3
A-5020 Salzburg
 0664/2544445, +43 662 88 07 23-10
@ projekt-pia@frau-und-arbeit.at
www.frau-und-arbeit.at

Wien:
SOPHIE Bildungszentrum für
Sexarbeiter*innen
Oelweingasse 6-8
A-1150 Wien
 0043/1/897 55 36
@ sophie@volkshilfe-wien.at
 www.sophie.or.at
LEFÖ/TAMPEP Österreich
Kettenbrückengasse 15/II/4
A-1050 Wien
 0043/1/581 18 81
@ tampep@lefoe.at
www.lefoe.at; www.tampep.eu
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