КОРПОРАТИВНА
МІГРАЦІЯ

ПОСВІДКА НА
ПРОЖИВАННЯ
ТА ГРОМАДЯНСТВО

СТВОРЕННЯ
КОМПАНІЙ/
СТАРТАПИ

ПЕРЕМІЩЕННЯ
АКТИВІВ

АВСТРІЯ В ВАШИХ ПЛАНАХ?
ВІДМІННА ІДЕЯ!
МИ ПРЕДСТАВЛЯЄМО ІММІГРАЦІЮ В
АВСТРІЮ В КРАЩОМУ СВІТЛІ

КОРПОРАТИВНА МІГРАЦІЯ
ПОСВІДКА НА ПРОЖИВАННЯ ТА ГРОМАДЯНСТВО
СТВОРЕННЯ КОМПАНІЙ/СТАРТАПІВ
РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОМПАНІЙ ТА КОРПОРАТИВНА
МІГРАЦІЯ В АВСТРІЮ
ПЕРЕМІЩЕННЯ АКТИВІВ

МИ ПРОПОНУЄМО ПІДТРИМКУ
ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ПРОЦЕСУ
Посвiдка на проживання, доступ на австрійський ринок праці, створення компаній, переміщення активів,
придбання австрійскої нерухомості, компаній або банків, подача заяви на отримання австрійського
грамадянства - довіртесь консультанту, котрому ви довіряєте!

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ
Складення
індивiдуального плану
Ми супроводжуємо Вас на шляху
до австрійського громадянства

Отримання відповідного
дозволу
Отримання австрійськоï посвiдки на
проживання та дозволу на работу

Створення бiзнесу
запуск, реструктуризація
та корпоративна мiграція,
переміщення активів

ВАРІАНТИ ІММІГРАЦІЇ

„Червоно-білочервона“ карта
Синя карта-ЄС
для (рабітники,
підприємці, приватні
особи, випускники
австрійских
університетів)

Синя карта-ЄС

Посвідка на
проживання
приватні особи окрім трудової
занятості

австрійске
громадянство

отримання документів
(легалізація, апостилі)

Отримання посвiдки
на проживання члени
сім ї та інші родичі/учні
та студенти

ВИБІР ТИПУ КОМПАНІЇ

Відкрите
господарське
товариство
(OG)

Австрiйське товариство
з обмеженою
відповідальністю
(GmbH)

Австрійське
акцiонерне
товариство (AG)

Австрiйське
командитне
товариство
(KG)

Австрiйське
негласне
товариство
(stGes)

просте
товариство
(GesnbH)

Індивідуальне підприємництво в Австрії. Самою простою формою підприємства, котре може бути засноване
в Австрії, є індивідуальне підприємництво. Воно може бути засноване однiϵю особою. Іноземні громадяни
можуть відкрити індивідуальне підприємство в Австрії після отримання посвiдки на проживання. Вони також
несуть індивідуальну відповідальність за борги та зобовʾязання підприємства, тому даний тип структури
рідко використовується в Австрії. Індивідуальне підприємництво найкраще підходить для позаштатних видів
діяльності, таких як бухгалтерський облік та медична діяльність.

ОТРИМАННЯ
АВСТРІЙСЬКОÏ ПОСВIДКИ
НА ПРОЖИВАННЯ

ОТРИМАННЯ
АВСТРІЙСЬКОГО
ГРОМАДЯНСТВА

Збір даних

Збір даних

Рішення щодо подальшої процедури

Рішення щодо подальшої процедури

Початок процедури

Початок процедури

Подача заявки

Разгляд заявки компетентним відомством

Розгляд заявки

Надання австрійського громадянства

Надання посвiдки на проживання
Обовʾязкові вимоги щодо реєстрації

СТВОРЕННЯ КОМПАНІЙ/СТАРТАПИ
Створення
Перед тим, як розпочати свій бізнес, необхідно
обрати організаційно-юридичну форму. В Австрії
існує обмежена кількість можливостей, всі вони
встановлені законом. Кожен з цих варіантів
має свої переваги та недоліки, котрі Ви повинні
зважити, перед тим як обрати той варiант,
котрий найкраще відповідає Вашим потребам.
Наприклад, однiϵю з найбільш розповсюджених
юридичних форм є товариство з обмеженою
відповідальністю (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH), котре забезпечує широкий
захист активів компанії, але потребує більше
зусиль при створенні.
Будете Ви єдиним засновником компанії чи є
співзасновники? Хто буде керувати бізнесом
компанії ?
Який обсяг капіталу Ви можете залучити?
Як буде розподілятись відповідальність?
Чи готові Ви відповідати своїми особистими
активами чи відповідальність повинна
обмежуватись активами компанії?
Наскільки високими можуть бути витрати на
подальше заснування?
Скільки часу необхідно для заснування компанії?

Ми консультуємо Вас по всіх аспектах створення
компанії та роз‘яснюємо важливі питання, котрі
торкаються статуту, юридичних зобовʾязань,
розподілу прибутку та збитків, оподаткування,
призначення керуючих директорів чи, якщо
застосовно, ради директорів, та багато іншого.

Стартапи
Відмінне розміщення, цікаві можливості
фінансування та захоплюючі бізнес-ідеї
створюють перспективні бізнес-плани та успішні
стартапи. Сцена стартапів в Австрії переживає
великий бум, котрий несхильно зростає
протягом декількох років. Зокрема, Відень,
перетворюється в центрально-європейський
центр, привабливий для іноваційних засновників
з Австрії та з-за кордону. Вони пропонують нові
продукти та послуги, орієнтовані на глобальні
ринки, та, в свою чергу, підхоплюють імпульси
від міжнародно-активних інвесторів. Цей
динамічний розвиток проектується у збільшенні
числа стартапів та зростаючих сумах, котрі вони
заробляють, виходячи зі стадії стартапу завдяки
зʾявленню партнерів з великим потенціалом –
часто з-за кордону. Ми є підходящим партнером
для Вас, коли мова йде про заснування Вашого
стартапу!

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ
КОМПАНІЙ В АВСТРІЮ
Ви шукаєте пертнера, котрий надасть Вам
підтримку в реструктуризації/міграцiï Вашої
компанії? Партнера, що володіє компетенцією та
професійним досвідом для надання необхідних
консультацій та послуг з мінімальними затратами
часу та коштів? Когось, хто має необхідні зв‘язки
завдяки регулярним контактам до комерційного
реєстру?
Якщо Ваш продукт чи послуга користуються
успіхом у Вашій країні, Ви можете захотіти
розширити свою діяльність. Можливо Ви чули
про переваги переїзду в Австрію. Єдиний спосіб
визначити, чи готова Ваша компанія на такий
крок, - це ретельно вивчити ринок та скласти
детальний бізнес-план для Вашої австрійської

компанії. Ніколи не недооцінюйте
темперамент ринку!
Наші спеціалісти проконсультують
Вас з юридичних та податкових
питань, котрi повʾязанi з переїздом/
реструктуризацією Вашого
бізнесу. Якщо Ви роздумуєте над
переведенням свого бізнесу в іншу
країну, ми знайдемо та звʾяжемо
Вас з найкращими місцевими
консультантами.

ЧОМУ ЗАМОЖНІ ПРИВАТНІ ОСОБИ ПОВИННІ
ОБРАТИ АВСТРІЮ ?
Останнім часом вплив Covid-19 значно збільшив
інтерес заможніх приватних осіб до глобальної
міграції в звʾязку зі зростаючою важливістю
політичної стабільності та безпеки, доступу до
першокласних систем охорони здоровʾя та освіти,
а також можливості підтримування високого
рівня життя.
Австрія – прекрасна країна, котра пропонує
не лише великий бізнес-потенціал та велику
кількість можливостей (особливо із врахуванням
Brexit), але і високий рівень соціального
забеспечення, освіти та велику кількість
можливостей для відпочинку. Окрім цього в
Австрії діє дуже приваблива податкова система,
в рамках якої заможні приватні особи можуть
користуватися різними податковими пільгами.

Не дивно, що все більша кількість таких осіб
проявляє інтерес до переїзду в Австрію, оскільки
ця країна забезпечує високий рівень спокою та
стабількості, а також високий рівень життя. Вона
відома як міжнародний центр культури, історії та
мистецтва. Крім цього, власники австрійського
паспорту мають право на безвізовий доступ
чи на отримання візи після прибуття у 186
країн, включаючи ЄС, США, Канаду, Японію
та Австралію, що робить країну дуже
привабливою для заможніх приватних
осіб, котрі часто подорожують.

ІНШІ ПОСЛУГИ

Зміна
місцязнаходження
Сімейний офіс/
HoldCo/
Приватний фонд
Злиття та поглинання
Iнвестиційні
можливості

Відкриття
банківського
рахунку
Нерухомість/
Мезонін фінансування

ІНШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

МИ ДУМАЄМО КРЕАТИВНО
МИ КОНСУЛЬТУЄМО ПЕРСОНАЛЬНО.
МИ ПРАЦЮЄМО ЛОЯЛЬНО.

НАША КОМАНДА

Лукас Рьопер

Штефан Прохаска

Евгеній Родiонов

Партнер
+43 676 897 008 864
roeper@phh.at

Старший партнер
+43 676 897 008 800
prochaska@phh.at

юрконсульт

Ірен Алозіе

Ніна Тіффані Камаріт

Імміграційний експерт
+43 676 897 008 862
alozie@phh.at

Імміграційний експерт
+43 676 897 008 859
kamaryt@phh.at

THE WAY BETWEEN YOUR PLANS AND THE FINISH LINE IS CALLED PHH.

PHH Адвокати
Юліус-Рааб-Платц 4
Вхід зі сторони Франц-Йозефс-Кай 1
індекс 1010, м. Відень

Тел +43 1 714 24 40 - 0
Факс +43 1 714 24 40 - 6
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www.phh.at

