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ÖNSÖZ

İyi hazırlık yapmak fark ettiriyor: Avusturya'da yeni kurulan 
şirketlerin %68'inin kuruluşlarının beşinci yılında hala faal 
olması, girişimcilerimizin kendi işini kurma konusunda kapsamlı 
bir şekilde hazırlandığının bir göstergesi. Bu durum sadece 
kişinin kendi ekonomik başarısını desteklemekle kalmıyor, ayrıca 
Avusturya'nın tamamına da fayda sağlıyor. Başkaları yeni istih-
dam olanakları üzerine sadece konuşurken, yeni kurulan her şirket, ortalama 2,4 iş pozisyonu 
sağlıyor. Bu durumda yılda 30.000 yeni kuruluşun gerçekleşiyor olmasının, sadece nicelik açısından 
değil, aynı zamanda nitelik açısından da tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.

Hazırlamış olduğumuz bu rehberle, girişimcilere, profesyonel şirket kurma hazırlıklarında müm-
kün olan en iyi şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Bu rehberde tüm önemli alanlar için yöntem bilgisi 
ve tavsiyeler bulacaksınız: Kendi işinizi kurmak için gerekli olan kişisel koşullara sahip olup 
olmadığınızı kontrol edebilecek, fikrinizin ne kadar iyi olduğunu değerlendirebileceksiniz. Şirket 
kuruluşuyla ilgili dikkate almanız gereken hukuki çerçeve konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Eko-
nomik başarı sağlayabilmeniz için pazarlamadan muhasebeye ve finansmana, size somut tavsiyel-
erde bulunacağız. Sosyal sigorta, çalışanlar ve iş planı konularındaki önemli noktalar hakkında bilgi 
sahibi olacaksınız. Rehberimiz, iş kurma fikrinizden, şirketinizin başarılı bir şekilde kurulmasına 
kadar size somut adımlarla eşlik edecek. Daha fazla bilgi için Ekonomi Odası'nın Avusturya'nın 
tamamındaki 90 Gründerservice departmanına doğrudan başvurabilirsiniz.

WKO olarak girişimcilere, ihtiyaçlarına en uygun hizmeti sağlamakla kalmıyor, ayrıca çerçeve 
koşulların iyileştirilmesi için de çalışıyoruz. Amaç, "kendi patronu olma" hedefinizi en iyi şekilde 
gerçekleştirebilmenizi sağlamak. 

Bu bağlamda, Kendi işinizi kurma girişiminizi seri ve enerjik bir şekilde başlatın! Ekonomi Odası 
güvenilir ortağınız olarak her zaman yanınızda. 
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İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ FİKİRLERLE 
BAŞARIYA DOĞRU1  | İş kurmaya nasıl karar verdiniz? 
 |  Gerçek bir girişimci olduğunuzu  

düşünüyor musunuz? 
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 | 1.1 İŞ KURMA FİKRİ  

1.1.1  Sınır tanımayan fikirler

Şirket kurmaya dair fikirlerinizin önünde her-
hangi bir engel bulunmuyor. Algılarınızı açıp 
dünyayı dolaştığınızda her zaman bir sinyal ve 
motivasyona rastlayabilirsiniz. 

   Yeni fikirler: Teknolojik ve toplumsal 
gelişmeler sayesinde her zaman yeni ürün-
ler ve hizmetler geliştirilmektedir. Bu trend-
leri zamanında fark edip hayata geçirirseniz 
rekabette avantajlar elde edebilirsiniz. 

   Denenmiş fikirleri geliştirmek: Ancak 
tekerleği yeniden icat etmenize gerek yok. 
Ürünlerde veya hizmetlerde yapılan küçük 
değişiklikler ya da başka teklifler sunmanıza 
gerek bırakmayan daha iyi bir müşteri ser-
visi genellikle yeterli olmaktadır. Bu nedenle 
iş geliştirme fikriniz güvenilir fikirleri ilerlet-
mek, iyileştirmek, başka şekilde sunmak 
veya yeni ya da başka pazarlara aktarmak 
çerçevesinde de olabilir.

   İşletmeyi devralmak: Bunların dışında  
mevcut bir işletmeyi de devralabilirsiniz. 
Önümüzdeki 10 yılda Avusturya genelinde 
50.000 işletme devredilecek. Artık şirketler 
otomatik olarak aile içinde devam ettirilmek 
yerine birçoğu dışarıdan uygun varislere 
bırakılmaktadır. Bu nedenle yeni bir şirket 
kurmak veya mevcut bir şirketi devralmak 
arasında bir karar verin. Bu konuyla ilgili 
ayrıntılı bilgilere “Leitfaden zur Betriebs-
nachfolge” (İşletmeyi Devralma Rehberi) 
broşürümüzden veya www.gruenderservice.
at/nachfolge adresinden ulaşabilirsiniz. 
www.nachfolgeboerse.at adresinden şirket 
devir borsamızı da ziyaret edin. Aradığınız 
şirketi belki de bir tık sayesinde bulabilirsiniz.

   Franchising: Franchising size hemen her 
branşta kendi işinizi kurma olanağı sağlar. 
Bu yöntemle geçerlilik onayı almış bir şirket 
konseptini üstlenirsiniz. Hem yerleşik bir 
markadan ve franchising veren tarafın bilgi-
lerinden, hem de karşılıklı fikir ve deneyim 
alışverişinden kazanç sağlamış olursunuz. 
Ancak franchising ücretsiz bir sistem 
değildir. Know-how için belirli ücret ödeme-
niz gerekir. “Leitfaden zum Franchising” 
(Franchising Rehberi) broşürümüz ve www.
gruenderservice.at/franchise adresindeki 
platformumuz sizi kapsamlı şekilde bilgilen-
direcektir. Avusturya içindeki franchising 
tekliflerini aramak için franchise borsamızın 
adresi: www.franchiseboerse.at

   Dış kaynak kullanımı: Birçok firma, şirket 
içinde uygulanan hizmetleri dış kaynak  
olarak kullanmaktadır. Sözgelimi çalışan 
bazında yapılan hizmetler, önceki çalışan-
lardan, kendi işinde çalışma temelinde 
sunulmaktadır. Dış kaynak kullanımı hem 
şirket hem de çalışan için riskli olduğu kadar 
fırsat da barındırmaktadır. Bu nedenle avan-
tajlar ve dezavantajlar doğru tartıl malıdır. 
Dikkat: Personel benzeri çalışan olarak bir 
işverenin yanında çalışıyorsanız, kendi 
işinizde ticaret lisansı ile çalışıyor olsanız 
bile bölge sağlık sigortası kurumu (Gebiets-
krankenkasse) tarafından personel katego-
risinde sınıflandırılırsınız. 

1.1.2 İş kurma fikriniz ne kadar iyi?

Yeni bir fikri hayata geçirseniz de, mevcut bir 
fikri geliştirseniz de veya bir işletmeyi 
devralsanız da kendi işinizi kurmak, her zaman 
hem fırsat hem risk anlamına gelir. Amacınıza 
inanmanız, başarı için önemli bir koşuldur. An-
cak her şeyden önce gelecekteki müşterilerinizi 
ve ortaklarınızı fikrinize ikna etmeniz gerekir. 
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Bu nedenle ürünleriniz veya hizmetleriniz 
yerine bunlarla ilgili çözümleri ve müşteri men-
faatlerini ön plana koyun. Bir müşteri, sadece 
kendisini ikna eden bir çözüm sunmanız duru-
munda sizden alışveriş yapar. 

Bu nedenle özeleştiri yaparak iyi düşünün:

   Ürün veya hizmetiniz kime yarar sağlar?
   Bir müşteri neden sizden alışveriş 

yapmalıdır?
   Sunduğunuz hizmetleri mevcut seçenek-

lerden ayıran nedir?
   Pazar ne büyüklükte ve nasıl gelişiyor?
   Rakipleriniz kimler?
   Müşterilerinize nasıl ulaşırsınız?
   Şirketinizin konumu ne kadar iyi veya  

konumu için hangi faktörler önemli?
   İş için hangi finansal araçlara ihtiyacınız 

var?
   Hangi giderleri karşılamanız gerekiyor?
   Kazanç beklentileriniz neler?
   Hangi yasal koşullar dikkate alınmalıdır?
   vs. 

Bu soruları olumlu yanıtlayabiliyorsanız doğru 
yoldasınız demektir. Başarının garantisi yoktur 
ancak şirketinizi kurma aşamasında iyi 
düşünme ve planlama ile maksimum güvence 
altına alabilirsiniz.  

 |  1.2  KİŞİSEL KOŞULLAR

Kendi işinizi kurduğunuzda, ücreti ödenen bir 
pozisyondan feragat etmiş olursunuz. İş 
bakımından açık şekilde öngörülemeyen bir 
gidişatı beraberinde getiren bir belirsizliği göze 
almış olursunuz. Sürekli yeni talepleri ve görev-
leri yerine getirmeniz gerekir. Aslında kendi 
işini kurmanın hırsı tam da burada gizlidir ve  
bu görevlerin üstesinden gelmek özgüven  
tazeler. İş memnuniyeti, kendi fikirlerini hayata 
geçirmek, karar alma ve uygulama özgürlüğü, 
bağımsız ve kendi başına bir şeyler başarmak 
ve tesis etmek, kendi şirketini kurmanın 
avantajlarındandır.

Girişimci niteliği taşıyor musunuz?
Kendi işinizi kurma aşamasına geçmeden önce 
kişisel hedeflerinizi açık bir şekilde belirlemiş 
olmanız gerekir. Girişimci mi olmak istiyor-
sunuz? Evet ise en önemli koşulları yerine  
getiriyor musunuz?

Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz, ancak 
 hakikatli bir şekilde özeleştiride bulunmak, 
şirket kurma aşamasında akıllıca bir 
davranıştır. Başarılı girişimciler bazı temel  
becerilere veya kişisel özelliklere sahiptir.

Geliştirilen fikre inanmak, kendi güçlerine  
güvenmek, risk almaya hazır olmak, bağımsız 
çalışma arzusu, iletişim kabiliyeti, kesintisiz 
motivasyon, düşünme ve tasarlama hevesi,  
hayal gücü ve tutku, başarınız için belirleyici 
özelliklerdendir. Mesleki nitelikler, alan tecrü-
besi ve temel ticari bilgiler de aynı şekilde 
şirket kurulumu için kesinlikle mevcut olması 
gereken unsurlardır. Hayat arkadaşınızın ve  
ailenizin şirket kurma girişiminizi onaylıyor 
olması ve uygulama aşamasında destek  
vermesi son derece önemlidir. Girişimcilikle 
ilgili tüm özellikleri ve vasıfları taşımanız  
elbette gerekmiyor. Birçok şey zamanla 
öğrenilebilir ve tecrübe edilebilir.



Bazı görevleri de uzmanlara (örn. muhasebeci, 
vergi danışmanı) yönlendirebilirsiniz. Ancak 
yine de kendi işinizi kurmayı tamamen 
onayladığınızı, gerekli özellikleri ve becerileri 
taşıdığınızı samimiyetle kendinize sormanız  
gerekiyor.
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Girişimci niteliği taşıyor musunuz?

Kişisel koşullar
  Baskı ve stresten çekinmemek
  Kriz ve uyuşmazlıklardan çekinmemek
  Kendi işinde çalışmaya hevesli olmak
  Sıradanlıktan uzak durmak
  Esnekliğe hevesli olmak
  Organizasyonlardan keyif duymak
  Başarı istekli olmak
  Risk ve tehlikeden çekinmemek
  Değişikliğe hevesli olmak
  Sorumluluk almaya hazır olmak
  İşbirliği yapmaya hevesli olmak
   Başkaları arasında ön plana çıkmayı 

istemek
  Durmak ve gerilemeye sıcak bakmamak

Mesleki nitelikler
   Mesleki bilgiler
   Sektör tecrübesi
   Temel ticari bilgiler

Aile
  Aileniz şirket kurulumunu onaylamalıdır
   Aileniz planınızı uygulamada destek 

sunmalıdır

Ayrıca karş. Magyar K., Pioniermanagement, Yayınevi:

E. Löpfe-Benz AG, CH-9400 Rorschach



YASAL KOŞULLAR2  | Hangi ticaret ruhsatına ihtiyacınız var?
 | İşletme tesisi ruhsatına ihtiyacınız var mı?
 | Sizin için uygun hukuki yapı hangisi?
 | Ne kadar sosyal sigorta ödemeniz gerekiyor?
 | Şirket sahibi olarak hangi vergileri ödemeniz gerekiyor?
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 |  2.1 TİCARET HUKUKU

2.1.1   Ticaret ruhsatı ne zaman  
gereklidir?

Her ticari faaliyet için, ticaret ruhsatı kurumu 
(bölge komisyonu - BH, bölge idaresi - Magi-
strat) tarafından düzenlenen bir ticaret ruhsatı 
gereklidir (eski adı Ticaret Lisansı - Gewerbe-
schein, yeni adı Ticaret Sicil Kaydı - Auszug aus 
dem Gewerberegister). Ticaret, bir faaliyeti 
bağımsız, düzenli şekilde ve kazanç elde etme 
amacıyla uyguladığınızda söz konusudur. 
Bağımsız (selbstständig) çalışma, faaliyetinizi 
kendi hesabınıza ve tehlikelerini göze alarak 
uyguladığınızda geçerlidir. Faaliyeti düzenli 
olarak uygulama ise, kişinin yaptığı işi 
tekrarlamayı veya uzun süre göze almayı kabul 
etmesi durumunda geçerlidir.

İhtiyacınız olan ticaret ruhsatı da uyguladığınız 
faaliyete bağlıdır. Tipik zanaat faaliyetlerinde 
bulunacaksanız ilgili zanaat için bir ticaret 
ruhsatına ihtiyacınız vardır (örn. otomobil 
onarımı = motorlu araç teknisyenliği, mobilya 
üretimi = marangozluk). Ancak bu kadar kolay 
sınıflandırılamayan faaliyetler de vardır. Bu 
faaliyetlerde öncelikle hangi ticaret ruhsatının 
gerekli olduğu denetlenmelidir. 

ÖNEMLİ: Belirtildiği gibi bir ticari faaliyet  
uygulamak istiyorsanız ticaret ruhsatına 
ihtiyacınız vardır!

Ticaret ruhsatı, ticari faaliyet uygulayıcısı  
olarak sizin hak ve yükümlülüklerinizi düzenle-
mektedir. Ticaret yasasının uygulama alanından 
açık şekilde hariç tutulan bağımsız meslekler, 
sadece diğer yasalar tarafından düzenlenenler 
(örn. doktorlar, eczacılar, noterler, çiftçiler vs.) 
veya “yeni bağımsız” mesleklerdir (örn.  
psikoterapistler, fizyoterapistler, konferans 
konuşmacıları vs.). Faaliyetinizin ticari faaliyet 
olmadığını düşünüyorsanız yine de eyaletiniz-
deki Gründerservice (bölge veya semt merkezi) 
departmanına başvurun. Bu departmandan 

düşüncenizin yerinde olup olmadığına dair 
ücretsiz ve kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.  
Başka yasal düzenlemeler (örn. muhasebecilik) 
nedeniyle yine de WKO üyesi olup olmadığınız 
burada belirlenmektedir.

2.1.2   Hangi ticari meslek türleri  
mevcuttur?

Dört adet ticari meslek türü söz konusudur: 
 
1. Serbest ticari meslekler (yeterlilik bel-
gesi gerektirmez, 2013'ten itibaren Avusturya 
genelinde yasal olarak düzenlenmiştir), örn. 
   Otomatik veri işlemesindeki hizmetler 
   Büro hizmetleri
   Akaryakıt istasyonları 
   Ticaret işletmesi 
   Reklam ajansı 

2.  Yönetmelikle düzenlenen ticari meslekler 
ve zanaatlar  (yeterlilik belgesi  
gereklidir), örn. 

   Kasaplık 
   Şirket danışmanlığı 
   Sigorta acentesi 
   Marangozluk 
   Kozmetik 

3.  Yönetmelikle düzenlenen ticari  
meslekler (özel izin zorunluluğuna tabi 
olan, yasal güvencesi bulunanlar) örn. 

   İnşaatçılık 
   Piroteknik şirketi 
   Ahşap ustalığı (marangozluk) 
   Ticari sermaye danışmanlığı
   Gaz ve sıhhi tesisat teknolojisi

4. Kısmi ticari meslekler (yeterlilik belge-
sine kısmen tabi olan meslekler) örn.
   Terzilik
   Otomotiv camcılığı
   Bisikletçilik
   Tırnak modelciliği
   Mobilya takımlarının montajı
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Şirket kurulum planınızın dışına çıkmamak 
için, faaliyetinizin hangi ticari mesleğe karşılık 
geldiğini bilmeniz gerekir. Bu sorunun cevabını 
en kısa sürede bulun! 

2.1.3 Yeterlilik belgesi

Yeterlilik belgesi ile, bağımsız ticaret yapabil-
meniz için gereken ticari ve sektörel bilgileri, 

becerileri ve tecrübeleri kanıtlamış olursunuz. 
Ustalık sınavı, yeterlilik sınavı (önceki adı kabul 
sınavı) gibi klasik sınavlarla veya uygulama 
saatleriyle bağlantılı olarak mesleki eğitim 
okullarına (HTL, HAK vs.) gitme gibi bir dizi  
alternatiflerle belgeyi alabilirsiniz. Yeterlilik 
belgesi bir kişi için bağlayıcıdır ve başkasına 
devredilemez. Yeterlilik belgesi için koşulları 
yerine getiremezseniz bağımsız çalışmak için 
başka alternatifler mevcuttur.

Yeterlilik belgesi yoksa ne yapılmalıdır?

Genel koşulları yerine getirdiğiniz halde yeterlilik belgeniz yoksa aşağıdaki alternatifler 
mevcuttur:

   Kısmi ticari meslekler: Yönetmelikle düzenlenen bazı ticari mesleklerde, o mesleğin kısmi 
alanlarını yürütmek için kısmi yeterlilik belgesi yeterli olmaktadır.

   Bireysel yeterlilik (§ 19 GewO): Bireysel becerinin belirlenmesinde ticaret ruhsatı kurumu, 
mesleki tecrübenizi dikkate almaktadır. Bunun için tüm eğitim ve çalışma belgelerinizi 
(çalışma onayları) ve sosyal sigorta dökümünü mutlak ibraz etmeniz gerekir.

   Yeterlilik veya ustalık sınavı: WKO veya WIFI, sınavlara hazırlanmanız için kurslar 
sunmaktadır. Yeterlilik veya ustalık sınavları genellikle WKO tarafından organize edilmekte 
ve yapılmaktadır.

   Ekip oluşturma (örn. kolektif şirket, komandit şirket): Ekip oluştururken, sınırsız sorumlu 
bir şirket ortağı (komandite ortak), yeterlilik belgesini ibraz edebilmelidir.

   Ticaret yasası uyarınca yasal bir genel müdür atama: Yasal genel müdür, şirket için yeter-
lilik belgesini ibraz eder. Kendisi haftalık normal iş süresinin en az yarısı kadar işletmede 
faaliyet gösterir ve en az toplu sözleşmeye (Kollektivvertrag) göre ücretlendirilmesi gereken 
tam sosyal sigorta yükümlülüğüne sahip çalışandır. Bunun için bu ticari mesleğin ilgili yasal 
direktiflerini uygulayacak olanağa sahip olmalıdır.

Bu hassas konu ile ilgili mutlaka Gründerservice departmanından bilgi alın. Böylelikle güvenliğiniz 
için kapsamlı uzmanlığımızdan yararlanmış olursunuz.



2.1.4 Ne gibi koşullar mevcuttur?

Bir ticaret ruhsatını, belirli ticari meslekler  
için gerekli yeterlilik belgesinin yanı sıra 
aşağıdaki koşulları yerine getirdiğiniz takdirde 
alabilirsiniz:

  18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir.  
   Bir AB üye ülkesinin veya AEA sözleşmesine 

taraf ülkelerin ya da bu gibi bir sözleşme 
yapılmış bir ülkenin vatandaşı olmanız veya 
istenen bağımsız işi yapmanıza yetki veren 
bir oturma izni almış olmanız gerekir.

Avusturya’da çalışmak için gerekli koşullar ile 
ilgili önceden bilgi alın (örn. çevirisi onaylanmış 
yeterlilik belgeleri, AB/AEA bölgesi uyruklu  
olmayan kişiler için oturma izni vs.). Bu konuyla 
ilgili Gründerservice ile irtibata geçin.

DİKKAT: Ticaret yasasında çeşitli değişiklik-
lerin yapılması planlanmaktadır. Rehberin re-
daksiyon aşamasına gelindiğinde, planlanan 
değişikliklerin neler olduğu ve bunların ne za-
man yürürlüğe gireceği konusunda kesin, 
detaylı bir bilgi mevcut değildi. Detaylı ve güncel 
bilgi için lütfen size en yakın Gründerservice 
uzmanlarına danışın (sayfa 135).

   İkametinizin Avusturya'da, herhangi bir AB 
üye ülkesinde, AEA sözleşmesine taraf  
bir ülkede olması gerekir veya ikamet edilen 
ülkedeki idari cezanın uygulanmaması için 
anlaşma yapmış olmanız gerekir. Yasal genel 
müdür, işletmede gerektiği gibi çalışabilecek 
durumda olmalıdır.

   Hakkınızda herhangi bir mahrumiyet kararı 
bulunmamalıdır (örn. para cezası ihlali, 
yargılanma, bazı özel durumlarda ödeme aczi 
davaları).  
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Ticari meslek türleri     Yeterlilik belgeleri     Faaliyet başlangıcı    

Serbest ticari meslekler: Yeterlilik belgesi Ticari iş kaydı yapılır
  gerektirmez, ancak 
  ticaret ruhsatı almanız gerekir 
Yönetmelikle düzenlenen Yeterlilik belgesi  Yeterlilik belgesi mevcutsa
ticari meslekler: almanız gerekir ticari iş kaydı 
   yapılır 
Yasal güvenceli ticari Yeterlilik belgesi  Yetkili ticaret kurumu
meslekler: almanız ve güvenilirlik denetimi  yasal belgeyi verdikten
  yaptırmanız gerekir  sonra

2.1.5  Serbest ikamet ve çalışma

AEA sözleşmesi ile Avusturya’da, serbest  
ikamet ve hizmet ile ilgili AB düzenlemeleri 
geçerlidir.

Serbest ikamet düzenlemesi ile ticari işletmeci 
olarak diğer tüm AEA/AB ülkelerinde bir firma 
veya şirket kurup işletebilirsiniz. Serbest 
çalışma düzenlemesi de mesleki faaliyetlerinizi 
diğer üye ülkelerde devam ettirme olanağı 
sağlamaktadır.
Ticari faaliyet göstermek ya da sipariş olarak 
verilen ticari işleri yerine getirmek amacıyla 
Avusturya'ya yerleşen AEA/AB ülkeleri 
vatandaşları, vatandaşlık hakları bakımından 
Avusturyalılarla aynı konumdadırlar. Ancak 
Avusturya’da ticari faaliyet yürütmek için gere-
kli olan yeterlilik belgesini getirmeniz gerekir. 

TAVSİYE: Ticari meslek ile ilgili tüm  
yasal soruları önceden açıklığa 
kavuşturun. Bu, firmanızın başarısı için 
temel bir koşuldur.
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2.2.1 Yer

Yer seçimi ve planlaması, firmanızın başarısı 
için önemli faktörlerdir ve bunda çeşitli kriter-
ler önemli rol oynar:
   Alan tahsisi
     Trafik durumu (firma girişi, park yerleri, 

yükleme olanakları)
   Hammaddelere yakınlık
   Mevcut iş gücü
   Tedarikçilere ve müşterilere olan uzaklık
   Destek ve teşvikler
   Çevre kısıtlamaları
   Arsa giderleri
   Rekabet durumu
   Alım gücü
Uzun vadeli başarıyı finanse edebilmek için 
olası işletim yeriniz için tüm faktörleri dikkate 
alın.

2.2.2 İşletme tesisi hukuku

GENEL
Ticari bir işletme tesisi, ticari bir faaliyete hizmet 
eden her türlü yerel kurumdur. Bu işletme tesis-
leri (yeni yapı veya elden geçirilmiş yapı dahil) 
ticaret yasasına göre izne tabidir. Yani bir işletme 
tesisi izni almak için başvuru yapmanız gerekir. 

İşletme tesisinizin, ticaret yasasının koruma 
çıkarlarını olumsuz etkilememesi durumunda 
(sadece büro işletmesi gibi) bu izne gerek yoktur. 
Tesisin inşasına ve işletilmesine, ancak yasal 
bir izin belgesinin mevcut olması halinde 
başlanabilir.

Ticari işletme tesislerine örnekler:
  Atölyeler   
  Oteller
  Barlar   
  Ağır vasıta park yerleri
  Garajlar
 

İşletme tesisi için izin alınması gereken 
durumlar:
-  İşletmenin; işletmeci, komşular veya 

müşterilerin hayatını ya da sağlığını tehlikeye 
atması,

-  İşletmenin; komşuların mülki veya başka 
eşya haklarını tehlikeye atması,

-  İşletmenin; trafiğin güvenliğini, kolaylığını ve 
akışını ciddi ölçüde etkilemesi,

-  İşletmenin; su ile ilgili yasal bir yönetmelik 
nedeniyle bir izin öngörülmediği sürece  
su üzerinde olumsuz etkiye neden olması,

-  İşletmenin; kiliselerdeki dini ayinleri,  
okullardaki dersleri, sağlık ve tedavi 
kurumlarının işletimini veya kamu yararına 
çalışan diğer kurumların işletimini olumsuz 
etkilemesi.

Bir ticari işletmenin izne tabi olmadığı 
durumlar nelerdir? 
Aşağıdaki işletme tesis tipleri, bir süredir izne 
tabi değildir:
-  200 m² altı işletme alanına sahip perakende 

işletmeleri
- Büro işletmeleri
-  Mal ve işletim araçları depolama amaçlı  

600 m² altı işletme alanına sahip kapalı  
depolar

-  Kosmetik, pedikür, kuaför, masaj salonu ve 
medikal mağaza işletmeleri

- Terzi ve ayakkabı tamircileri
- Fotoğrafçılık işletmeleri

İzne tabi olmayan bu işletme tesisleri için, 
aşağıdaki çalışma çaatleri dahilinde faaliyet  
göstermeleri ön koşuldur:
    Pazartesi - Cuma arası iş günlerinde  

saat 06:00 ile 22:00 arası (teslimat 
çalışmaları hariç)

   Cumartesi günleri saat 06:00 ile 19:00 arası 
(teslimat çalışmaları hariç)

   Pazartesi - Cuma arası iş günlerinde  
teslimat çalışmaları için saat 06:00 ile 19:00 
arası

   Teslimat çalışmaları için Cumartesi günleri 
saat 06:00 ile 18:00 arası
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İZİN ALMA YÖNTEMLERİ
2 farklı izin alma yöntemi mevcuttur ve bunların 
süreleri de farklılık göstermektedir. Bu nedenle 
başvuru yapılması gereken ideal zamanı  
söylemek güçtür. Her bir yöntemin süreçleri 
kapsamlı olabilir ve uzun sürebilir. Bu nedenle 
izin verecek kurumla olabildiğince erken  
irtibata geçmenizi öneririz. Konuyla ilgili 
başlangıç bilgilerini bizden alabilirsiniz.

STANDART YÖNTEM
Bu yöntem 4 aşamadan oluşur ve bölge komi-
syonu (Bezirkshauptmannschaft), bölge idaresi 
(Magistrat) veya idari bölge kurumu (Magistrati-
sches Bezirksamt) üzerinden yürütülür. Bu yön-
tem için aşağıdaki belgeleri getirmeniz gerekir:

Form biçiminde olmayan işletme tesisi izni için 
başvuru dilekçesi ve bu dilekçeye dört kopya  
halinde eklemeniz gereken aşağıdaki bilgiler:
   Makineler ve diğer işletme tertibatları liste-

sinin de bulunduğu işletme tanımı: Teknik 
özellikler, yerleşim planı, konum planı, ge-
rekli planlar ve taslakların yer aldığı cihaz 
ve makine listesi,

   İşletme sürecinin şeması (faaliyet, iş süreç-
leri, çalışma saatleri, ısıtma türü vs.),

   Gelecekteki gelişmeleri de göz önünde bu-
lunduran atık yönetimi konsepti; 

ve tek bir kopya halinde:
   Tesisin beklenen emisyonları için tespit sü-

recinde ve projenin değerlendirilmesi için 
gerekli olan teknik belgeler,

   İşletme mülkü sahip(ler)inin isim(ler)i ve 
adres(ler)i,

   Bu mülke doğrudan sınırı bulunan mülkle-
rin sahipleri (mülkün daire olması halinde 
ilgili yönetici(ler)in isim ve adresleri),

   İlgili kurumların, diğer yasal düzenlemeler 
uyarınca işletme tesisine verilen izinde dik-
kate alınan çıkarların korunması ile ilgili 
değerlendirme için gerekli belgeler. 

BASİT YÖNTEM
İşletme tesisine izin alma sürecinin giderlerini 
azaltmak için bazı durumlarda basit izin alma 
yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemde mahal-
linde keşif ve komşuların taraf olarak dikkate 
alınması öngörülmez.

Bu durum, işletim alanı 800 m2’yi ve makine 
bağlantı hattı (büro makineleri ve aydınlatma 
hariç işletmede kullanılan tüm makinelerin 
akım tüketiminin toplamı) 300 kW değerini 
aşmadığında geçerlidir. Bunun dışında planla-
nan tesis uygulamaları nedeniyle tehlikelerin, 
rahatsızlıkların vs. önlendiği garanti edilmelidir 
(tahmin değerleri).

DİĞER İZİNLER
İşletme tesisi izninin yanı sıra başka birçok 
izni almak da gerekli olabilir, örn.:
   Yapı izni
   Alan tahsisi değişikliği
   Atık yönetimi ile ilgili izinler (atık yönetimi 

konsepti)
   Su yasası ile ilgili izinler
   Doğayı koruma yasası ile ilgili izinler
   Federal karayolları yasası ile ilgili izinler

Burada, işletme tesisi izni ile ilgili ek bilgilen-
dirmeye ihtiyacınızın olup olmadığını hızlı 
şekilde tespit edebileceğiniz kısa bir kontrol 
listesi bulabilirsiniz:
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TAVSİYE: Projeye başlamadan, ruhsat 
kaydına başvurmadan veya kira 
sözleşmesini imzalamadan önce 
işletme izninin sizin için gerekli olup 
olmadığı hakkında her ihtimale karşı 
bilgi alın.



İşletme tesisinin yeri:
Alan tahsisi biliniyor mu  Evet/Hayır
İnşaat yönetmeliği ve işyeri  
kararnamesi biliniyor mu   Evet/Hayır
Komşuluk durumu  Pozitif/Negatif
Trafik yoğunluğu  Düşük/Şiddetli
İşletme süreçleri:
Çalışma saatleri  Gündüz/Gece
Gürültü  Evet/Hayır
Toz  Evet/Hayır
Koku  Evet/Hayır
Su üzerinde etki bırakma  Evet/Hayır
Gelecekteki aktiviteler:
Daha fazla üretim  Evet/Hayır
Daha fazla çalışan  Evet/Hayır
Daha fazla bina  Evet/Hayır
Daha fazla trafik  Evet/Hayır

Bu sorulardan birkaçını Evet ile cevaplandır-
dıysanız WKO’nun yetkili şubesiyle irtibata geç-
menizi öneririz. Ayrıca bazı eyaletlerde projeyi 
irdelemek için yapı veya işletme tesisi günlerine 
katılabilirsiniz.  

ATIK YÖNETİMİ KONSEPTİ
Tesisinizin işletiminde atık üretilmesi ve 20’den 
fazla personelin çalışması durumunda atık 
yönetimi konsepti zorunludur. Bu konsepti, 
işletmeyi üstlendikten veya 21. personeli  
işe aldıktan sonra bir yıl içinde ibraz etmeniz 
gerekir. Ayrıca bu konsept, işletme tesisi izin 
alma sürecinin bir parçasıdır. Şirket kurma 
danışmanlığı kapsamında, ek olarak bir atık 
yönetimi konsepti oluşturmanız gerektiğini de 
açıklığa kavuşturun.
İşletme tesisi konusu ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
için ayrıca bkz. wko.at

DİKKAT: İşletme tesisi hukukunda çeşitli 
değişikliklerin yapılması planlanmaktadır 
Rehberin redaksiyon aşamasına gelindiğinde, 
planlanan değişikliklerin neler olduğu ve 
bunların ne zaman yürürlüğe gireceği konu-
sunda kesin, detaylı bir bilgi mevcut değildi. 
Detaylı ve güncel bilgi için lütfen size en yakın 
Gründerservice uzmanlarına danışın (sayfa 
135).

 | 2.3 HUKUKİ YAPILAR

Girişimci olarak önünüze çıkan sorulardan biri de 
hangi şirket formunun sizin için en uygun 
olduğudur. Şirketi ortaksız mı kurmanız gereki-
yor, yoksa ortaklık daha mı avantajlı? Evet ise 
hangisi? ve şirketin adı ne olmalı?

Yalnız mı ortaklı mı?
Bu soru, almanız gereken en önemli kararlar-
dan biri. Bu ayrıca iş yapma fikrine ve planlanan 
şirket kurulumunun genel koşullarına da 
bağlıdır

Ancak buna karşın: Karar verme özgürlüğünüz 
kısıtlanır, ortaklarınızın hatalarından da 
sorumlu olursunuz ve karar verme süresi  
genellikle uzar. Buna alternatif olarak 
başkalarıyla ortak bir çalışma yürütebilen bir 
birey olup olmadığınızı test edin. Birlikte 
çalışılacak alanların yelpazesi, tüm işletme 
fonksiyonlarını kapsamakta olup hammadde, 
yardımcı madde ve işletme maddelerinin  
temininden üretim, satış ve servise veya ortak 
tesislerin kullanımına kadar uzanmaktadır. 
İşbirliğinin yoğunluğu serbest olarak 
şekillendirilebilir. Hedefe bağlı olarak bağımsız 
şirket içinde esnek işbirliği veya ortak bir şirket 
kurma alternatifleri düşünülebilir.
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Ortak(lar) ile birlikte şirket kurmanın 
avantajları

   Tecrübe, beceri ve bilgi eksikliğini 
karşılıklı kapatma

   Daha iyi iş dağılımı ve zamandan tasarruf 
sağlama

   Daha az sermaye ilavesi
   Daha düşük kurulum riski
   Daha dinamik şirket büyümesi
   Daha yüksek başarı fırsatları



Ortaklı şirket kurarken neleri dikkate almanız 
gerekir?
Ortaklı şirkette, ortağınızı seçerken tamamen 
duygusal sebepleri baz alıp gerçek düzlemden 
uzaklaşma tehlikesi vardır. Ancak bu, 
duygularınızı dikkate almamak ve iç sesinizi 
dinlemeniz gerekmediği anlamına gelmemeli. 
Şirketin başarısı için en önemli koşul, ortağınıza 
güvenmenizdir.

Ancak yine de doğru ortağı bulup bulmadığınızı 
iyi düşünün ve kendinize şunları sorun:
   Müstakbel iş ortağınızı tanıyor musunuz? 

Kendisiyle daha önce yaratıcı ve verimli bir 
ekip çalışmasında bulundunuz mu?

   Finansal açıdan düzenli koşullarda yaşıyor 
mu?

   İş ortağınız girişimcilik için gereken kişisel 
koşullara sahip mi? Çalıştığınız sektörde iyi 
bir itibara sahip mi?

   İş ortağınızla "kimyanız" uyuşuyor mu? 
   Ortağınız siz olmadan da başarılı şekilde 

şirket kurup yönetebilir mi? Ortağınızın size 
neden ihtiyacı var?

   Ortaklık bozulduğunda sizin için hangi 
sonuçları doğurur?

Bu konular çok karmaşık olduğu için her za-
man ince eleyip sık dokumak gerekir. Ayrıca 
bu meseleleri hayat arkadaşınızla da 
konuşmanızı öneririz.

Ne tür hukuki yapılar mevcuttur?
Bir şirketin hukuki yapısı, şirket dahilindeki ya-
sal ilişkileri ve şirketin çevresine olan ilişkisini 
belirler. Doğru hukuki yapıyı seçerken vergi, 
işletme, şirket hukuku ve kendi kişisel kriter-
lerinizi iyi değerlendirin.

Optimum şirket formu konusu önemli olduğu 
kadar karmaşık da bir konudur. Kararda belir-
leyici unsurlar ticaret hukuku, sorumluluk ko-

nusu, sosyal sigorta veya vergi hukukudur. Karar 
mekanizmalarının nasıl şekilleneceğini ve üze-
rinde durulan hukuki yapının kurulum ve mevcut 
giderlerin ekonomik olup olmaması bakımından 
makul olduğunu belirlemeniz gerekir.

Bu nedenle son kararınızı, bireysel amaç ve 
koşullar bakımından avantajları ve dezavantajları 
öngörebilecek uzmanlarla verin. 

Aşağıdaki karşılaştırma, mevcut hukuki yapı 
olanakları üzerine genel bir görüşe sahip 
olmanızı, aşağıdaki dört soruya vereceğiniz ce-
vaplar, ilk aşamada genel bir değerlendirme ya-
pabilmenizi sağlayacaktır:

1)  Potansiyel iş ortak(lar)ımla ne kadar yakın 
bir ilişki kurmak istiyorum?

2)  İş ortak(lar)ımın hataları için de kişisel 
sorumluluk almak istiyor muyum?

3)  Vergi yükünü veya sosyal sigorta katkı 
paylarını nasıl en aza düşürürüm?

4)  Hukuki yapı ekonomik açıdan kabul  
edilebilir mi?

İdeal hukuki yapı yoktur. Hangi amaca yönelik 
hareket edildiği önemlidir.

Her bir hukuki yapının avantaj ve 
dezavantajlarını zamanında değerlendirin ve 
hiçbir hukuki yapının bütünüyle avantajlı 
olmadığını unutmayın. Çünkü başta seçim ya-
parken etkili olan nedenler ne kadar çok ise 
zamanla aynı şekilde değişebilmeleri de dik-
kate alınmalıdır. Bu nedenle optimum hukuki 
yapı sorusunu, birkaç yıllık aralıklarla tekrar 
sormanız gerekir.
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En yaygın hukuki yapılara burada bir genel 
bakış sunuyoruz:

2.3.1 Ortaksız şirket

Şirketin sahibi, şirketi işleten tek kişidir. Bu kişi 
şirketin sahibi veya kiracısı olabilir. Ortaksız 
şirket sahibi olarak şahsi malvarlığınızla 
şirketin borçlarından sınırsız şekilde sorumlu 
olursunuz. Şirket sahibi olarak tüm riski 
taşıdığınız için, kazanç da sadece size kalır.

Bu, sadece ortaksız şirket sahibi olduğunuz için 
tek başınıza çalışacağınız anlamına gelmez. El-
bette personel çalıştırabilir ve iş sözleşmeleri 
yapabilirsiniz. Aileniz de destek bulmak için bir 
işbirliği alternatifidir.

  Şirketi kurma
Ortaksız şirket genel olarak ticari iş kaydı 
yapılarak veya izin alınarak kurulur.

  Ticaret sicili
Ortaksız şirket sahibi olarak finansal rapor-
lama yükümlülüğü altına girdikten sonra tica-
ret siciline kaydolmanız gerekir. Finansal ra-
porlama yükümlülüğünün sınırı yıllık 700.000 
Euro cirodur. Bu eşik değere ulaşılamaması 
durumunda gönüllü olarak kayıt yaptırılabilir 
ancak bilanço oluşturma zorunluluğu yoktur. 
Kayıt, şirket hukukundaki alternatifler 
açısından dikkate değer olabilir.

  Firma
Ticaret siciline kayıt defterine kayıtlı değilseniz 
işletmenin harici unvanında ve iş evraklarında, 
en az bir ön ad ile birlikte soyadınızı da 
kullanmanız gerekir. Kayıt yaptıran ortaksız 
şirket sahipleri kişisel, kurgusal veya faaliyet 
unvanlarını kullanabilir ve “eingetragener Un-

ternehmer” (kayıtlı şirket sahibi) ya da bu 
unvanın genelin anlayacağı şekilde bir 
kısaltması (örn. “e.U.”) gibi hukuki yapıya ek bir 
uzantısı kullanmalıdır. 
Örnekler: 
Şahıs firması: Springer e.U.
Faaliyet unvanı: XY Holzhandel e.U.
Kurgusal unvan: Complex e.U

İşyeri sahibinin adı ve soyadı eksiksiz olarak 
belirtilmemişse ek olarak belirtilmelidir. Aynı 
zamanda ek bir ticari unvan da (örn. “Postane 
Kafe”, daha fazlası için bkz. Böl. 2.3.7) 
kullanılabilir.
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  Ticaret ruhsatı
Ortaksız şirket sahibi olarak faaliyet 
gösteriyorsanız bir ticaret ruhsatı (ticaret lisansı) 
almanız gerekir. Ticaret ruhsatını almak için de 
genel ve gerektiğinde özel koşulları yerine getir-
meniz gerekir. Gerekli özel (sektörel/ticari) 
koşulları yerine getirememeniz halinde ticari 
mesleğe uygun bir genel müdür atayabilirsiniz. 
Bu genel müdür, işletmede faaliyet göstermeli ve 
tam sosyal sigorta yükümlülüğüne sahip, haftalık 
normal iş süresinin en az yarısı kadar çalışmalıdır.

  Sosyal sigorta
Ortaksız şirket sahibi olarak faaliyet 
gösteriyorsanız ve buna bağlı olarak ticari veya 
başka bir mesleki bakımdan WKO üyesiyseniz, 
Ticari Sosyal Sigortalar Kurumu’nda (SVA) 
zorunlu olarak sigortalandırılırsınız. Bağımsız 
çalıştığınız iş ek işiniz ise mikro ölçekli 
işletmecilik kapsamında tam zamanlı sigorta 
zorunluluğundan muaf olabilirsiniz (bkz. Sosyal 
sigorta bölümü). Bu düzenlemeden öğrenciler 
veya ev işlerinde çalışan kişiler de yararlanabi-
lir.

  Vergiler
Ortaksız şirket sahibi olarak sizden gelir vergisi 
tahakkuk edilir. Aynı şekilde satış vergisi  
ödemekle de yükümlü olursunuz (istisnai  
alternatifler için Vergiler ve hesaplamalar  
bölümündeki küçük ölçekli işletme düzenle-
mesine bakın).

Avantajları: 
–  Ortaksız şirket hızlı ve kolay şekilde ticari 

iş kaydı yapılarak kurulur
–  Yıllık 700.000 Euro ciroya ulaşana kadar 

gelir gider hesaplaması
–  Ticari zorunlu sigortadan muaf olma 

imkanı (mikro ölçekli işletme  
düzenlemesi)

Dezavantajları:
–  Sınırsız şahsi sorumluluk 
– Ticari meslek becerilerine şahsi olarak 
sahip olmak, aksi takdirde ticari bir genel 
müdür atama zorunluluğu

2.3.2   Kolektif şirket  
(Offene Gesellschaft - OG)

Kolektif şirket, en az iki ortak tarafından kurula-
bilen, ortakların şirket borçları için doğrudan, 
müteselsil ve bütün mal varlıklarıyla sorumlu 
oldukları şirket türüdür. Tereddüt durumunda  
ortaklar aynı derecede yatırım yapmalıdır.  
Ancak yatırım, hizmetleri yerine getirmekle de 
yapılabilir. 

  Şirketi kurma
Bir kolektif şirket kurabilmek için en az iki ortak 
arasında yapılmış olan bir ortaklık sözleşmesine 
ihtiyaç vardır. Ortaklık sözleşmesinin yasal ola-
rak belirlenmiş bir biçimi yoktur, sözleşmeyi 
sözlü olarak da yapabilirsiniz. Ancak yazılı formu 
önerilir. Notere veya avukata gitmenize gerek 
yoktur. Ortaklık sözleşmesinde, ortakların birbi-
rine ve ortaklığa karşı tüm hak ve yükümlülük-
leri düzenlenmelidir. Bunlar arasında şirket 
yönetimi ve temsilcileri, kazanç ve kayıp iştiraki, 
önemli kararlar için oylama oranı, ölüm ile ilgili 
düzenlemeler, istifa, şirketin tasfiyesi vs. yer 
almalıdır.

  Ticaret sicili
Ortaklık sözleşmesini imzaladıktan sonra 
ortaklığınızın kaydı için ticaret siciline 
başvurmanız gerekir. Ticaret siciline, ortaklık 
ile iş kapsamında temasları olan tüm kişiler 
için önemli olan tüm bilgiler kaydedilir (örn. 
ortakların sorumluluğu, temsil yetkisi, firma 
vs.). OG, ancak ticaret siciline kaydedildiğinde 
kurulmuş olur. 
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  Firma
Bir OG’nin firma adı şahıs, faaliyet veya kurgu-
sal unvan olabilir, ancak “Offene Gesellschaft” 
(kolektif şirket) veya genelin anlayacağı bir 
kısaltma (örn. “OG”) kullanılmalıdır. Örnekler: 
Şahıs firması: Springer OG, 
Faaliyet unvanı: XY Holzhandel OG, 
Kurgusal firma: Complex OG.

Ayrıca ek bir ticari unvan da (örn. “Postane 
Kafe”, daha fazlası için bkz. Böl. 2.3.7) kullana-
bilirsiniz.

  Temsilciler
Yasaya göre her ortak, ortaklığı temsil etme hak 
ve yükümlülüğüne sahiptir. Sınırsız sorumlu bir-
çok ortağın bulunması durumunda bir (veya 
daha fazla) ortağı, şirket yönetiminin dışında tut-
mak için ortaklık sözleşmesinde anlaşma 
yapılmalı ve ticaret siciline kaydedilmelidir. 
Sınırlı temsil ve şirket yöneticisi yetkisi, 
alacaklılar karşısında sorumluluk sınırlaması 
sağlamaz.

  Ticaret ruhsatı
Ortaklık ticari faaliyet gösterecekse, ortaklığın 
adını taşıyan bir ticaret ruhsatı için 
başvurulmalıdır. Bunun için ticaret yasasına uy-
gun bir genel müdür atamanız gerekir. Bu genel 
müdür, sınırsız sorumlu bir ortak olabilir veya 
yönetmelikle düzenlenen ticari mesleklerde 
tam sigorta yükümlülüğüne tabi bir çalışan ola-
bilir. Bu çalışanın ortaklara kıyasla çalışma 
oranı, haftalık normal iş süresinin en az yarısı 
kadar olmalıdır.

  Sosyal sigorta
Ticari faaliyet gösteren bir OG’de tüm ortaklar 
SVA kurumunca zorunlu sigortaya tabidir.

  Vergiler
OG, gelir vergisine tabi değildir, sadece 
ortakların her biri kendi kazanç paylarıyla bu 
vergiye tabidir. Satış vergisi ortaklık tarafından 
ödenir. Diğer gelirler, bir ortağın ortaklıktan 
ödeme (örn. birlikte çalışma, malların devredil-
mesi) alması durumunda bu ortak tarafından 
alınabilir. Bunlar da aynı şekilde gelir vergisine 
tabidir.

Bilanço oluşturma zorunluluğu, yıllık 700.000 
Euro ciroya ulaşıldığında başlar. 

Avantajları:
–  Şirket hızlı ve kolay şekilde, sözleşmede 

şekil şartı olmaksızın kurulabilir
–  Bilanço oluşturma zorunluluğuna kadar 

gelir gider hesaplaması
–  Ortaklardan birinin ticari meslek  

becerisini ortaya koyması yeterlidir

Dezavantajları:
–  Sınırsız şahsi ve müteselsil sorumluluk 

(temsil ve/veya şirket yönetim yetkisi 
sınırlaması da dahil)

2.3.3 Komandit şirket (KG)

Komandit şirket (bundan sonra KG olarak 
anılacaktır), sınırsız sorumlu bir ortak (koman-
dite ortak) ve en az bir sınırlı sorumlu ortaktan 
(komanditer ortak) oluşur.

Komandite ortak olarak alacaklılar karşısında 
şahsen, sınırsız ve doğrudan sorumlu olur-
sunuz. Komanditer ortak olarak alacaklılar 
karşısında, ticaret siciline sorumluluk yatırımı 
olarak kaydedilmiş toplam kadar sorumlu olur-
sunuz. Yatırımın miktarı isteğe göre belirlene-
bilir. Ancak yerel vergi kapsamında sınırsız 
sorumluluğunuz devam eder.
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  Şirketi kurma
Bir KG’nin kurulması, en az bir komandite ortak 
ve bir komanditer ortak arasında ortaklık 
sözleşmesi imzalanmasına bağlıdır. Ortaklık 
sözleşmesinin yasal olarak belirlenmiş bir 
biçimi yoktur, sözleşmeyi sözlü olarak da yapa-
bilirsiniz. Ancak yazılı formu önerilir. Notere 
veya avukata gitmenize gerek yoktur. Ortaklık 
sözleşmesinde, ortakların birbirine ve ortaklığa 
karşı tüm hak ve yükümlülükleri düzenlenme-
lidir. Bunlar arasında ortakların yatırım payları 
ve iştiraki, şirket yönetimi ve temsilcileri,  
kazanç ve kayıp iştiraki, önemli kararlar için 
oylama oranı, ölüm ile ilgili düzenlemeler, istifa, 
şirketin tasfiyesi vs. yer almalıdır.

  Ticaret sicili
Ortaklık sözleşmesini imzaladıktan sonra 
ortaklığınızın kaydı için ticaret siciline 
başvurmanız gerekir. Ticaret siciline, ortaklık 
ile iş kapsamında temasları olan tüm kişiler 
için önemli olan tüm bilgiler kaydedilir (örn. 
ortakların sorumluluğu, temsil yetkisi, firma 
vs.).

KG, ancak ticaret siciline kaydedildiğinde 
kurulmuş olur.

  Firma
Bir KG’nin firma adı şahıs, faaliyet veya kurgu 
adı olabilir, ancak “Kommanditgesellschaft” 
(komandit şirket) veya genelin anlayacağı  
bir kısaltma (örn. “KG”) zorunlu olarak 
kullanılmalıdır. Komanditer ortağın adı firma 
adında yer alamaz. 
Örnekler: 
Şahıs firması: Springer KG, 
Faaliyet unvanı: XY Holzhandel KG, 
Kurgusal firma: Complex KG. 

Ayrıca ek bir ticari unvan da (örn. “Postane Kafe”, 
daha fazlası için bkz. Böl. 2.3.7) kullanılabilir.

  Temsilciler
Yasaya göre sınırsız sorumlu her ortak, ortaklığı 
temsil etme hak ve yükümlülüğüne sahiptir. 
Sınırsız sorumlu birçok ortağın bulunması du-
rumunda bir (veya daha fazla) ortağı, şirket 
yönetiminin dışında tutmak için ortaklık 
sözleşmesinde anlaşma yapılmalı ve ticaret si-
ciline kaydedilmelidir. Temsil ve/veya yönetim 
yetkisinin kısıtlaması, alacaklılar karşısında 
kesinlikle bir sorumluluk kısıtlaması sağlamaz. 
Komanditer ortaklar ortaklığı dışarıda temsil 
edemez, ancak yönetim yetkisine sözleşme ile 
olanak sağlanabilir. Bu ortaklar ortaklık 
sözleşmesiyle değiştirilebilecek belirli kontrol 
haklarına sahiptir.

  Ticaret ruhsatı
Ortaklık ticari faaliyet gösterecekse, ortaklığın 
adını taşıyan bir ticaret ruhsatı için başvuru-
lmalıdır. Bunun için ticaret yasasına uygun bir 
genel müdür atamanız gerekir. Bu genel müdür, 
sınırsız sorumlu bir ortak (komandite ortak) ola-
bilir veya yönetmelikle düzenlenen ticari meslek-
lerde tam sigorta yükümlülüğüne tabi bir çalışan 
olabilir. Bu çalışanın ortaklara kıyasla çalışma 
oranı, haftalık normal iş süresinin en az yarısı  
kadar olmalıdır.

  Sosyal sigorta
Ticari faaliyet gösteren bir KG’de sınırsız sorumlu 
tüm ortaklar (komandite ortaklar) GSVG uyarınca 
zorunlu sigortaya tabidir. Sınırlı sorumlu ortaklar 
(komanditer ortaklar), ortaklıkta bir iş ilişkisi 
kurmaları durumunda düşük iştirak durumunda 
ASVG uyarınca zorunlu sigorta yaptırabilir. 
Ortaklık ile herhangi bir çalışma durumu mevcut 
değilse sadece bir sermaye iştiraki söz konusu-
dur (yönetim yetkisi veya ek sermaye koyma 
zorunluluğu yoktur) ve komanditer ortaklar için 
sigorta zorunluluğu yoktur.  Komanditer ortak 
şirket ticari risk taşıyorsa GSVG uyarınca zorunlu 
sigorta yaptırabilir. 
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  Vergiler
KG, gelir vergisine tabi değildir, sadece 
ortakların her biri kendi kazanç paylarıyla bu 
vergiye tabidir. Satış vergisi ortaklık tarafından 
ödenir. Diğer gelirler, bir ortağın ortaklıktan 
ödeme (örn. birlikte çalışma, malların devredil-
mesi) alması durumunda bu ortak tarafından 
alınabilir. Bunlar da aynı şekilde gelir vergisine 
tabidir.

Bilanço oluşturma zorunluluğu, yıllık 700.000 
Euro ciroya ulaşıldığında geçerlidir.

Avantajları:
–  Komanditer ortağın sorumluluk 

sınırlaması 
–  Şirket hızlı ve kolay şekilde, sözleşmede 

şekil şartı olmaksızın kurulabilir 
–  Bilanço oluşturma zorunluluğuna kadar 

gelir gider hesaplaması 
–  Komanditer ortağın rolünü nispeten daha 

esnek şekilde tasarlayabilme (sadece 
sermaye iştiraki, gerçek çalışan veya 
bağımsız istihdam edilme)

–  Komandite ortaklardan birinin ticari  
meslek becerisini ortaya koyması  
yeterlidir

Dezavantajları:
–  Komandite ortak(lar)ın şahsi, sınırsız 

sorumluluğu

2.3.4  Limited şirket (GmbH)

Limited şirket (bundan sonra GmbH olarak 
anılacaktır), ortaksız şirketten sonraki en 
yaygın hukuki yapıdır. Bu kadar rağbet görme-
sinin nedeni adından da anlaşılabilir: Sorumlu-
luk ortaklık ile sınırlıdır. Bu nedenle ortaklık 
içinde birlikte çalışan ancak sermaye 
yatırımındaki riski azaltmak isteyen ortakların 
bir araya gelmesi için idealdir.

Ancak unutmayın ki bu sorumluluk sınırlaması 
pratikte bozulabilir. Yani sözgelimi kredi temin 
eden bankalar, ortaklık için ortaklardan kefil 
istemektedir. Bunun dışında ortakların  
yönetimde olması durumunda, şirket yöneti-
mindeki ihmaller yönetim sorumluluğu için 
yıkıcı olabilir. 

2014 vergi düzenlemeleri değişiklik yasası  
(Abgabenänderungsgesetz 2014) ile ortaya 
çıkan yeniliklerin sonuçları dikkate alınmıştır.

  Ana sermaye
Ortaklar tarafından koyulması gereken ana 
sermayenin en az 35.000 Euro olması gerekir. 
Bu meblağın yarısı nakit olarak ödenmelidir. Bu 
nakit meblağın en az 17.500 Euro’su peşin 
ödenmelidir. 01.03.2014 tarihi sonrasında YENİ 
kurulan ve ticaret siciline kaydolmak için 
başvuran GmbH’lar, şirket kurma imtiyazından 
yararlanabilir: Ana sermaye 35.000 Euro’dur. 
Ortaklık (kuruluş) sözleşmesinde kuruluş 
imtiyazlı sermaye paylarının, 10.000 Euro'yla 
sınırlandırılması öngörülebilir. Bu meblağın 
yarısı nakit olarak ödenmelidir. Nakit olarak 
ödenecek meblağın en azından 5.000 Euro 
kadarının derhal ödenmesi gerekmektedir. Söz 
konusu kuruluş imtiyazı, şirketin ticaret siciline 
kaydı itibariyle en fazla on yıl geçerli olacaktır.

  Şirketi kurma
GmbH şirket kurarken bir ortaklık sözleşmesi 
yapmanız gerekir. Sözleşme yapmak için de 
noter tasdiki gereklidir. Bu tasdikin giderleri ana 
sermayenin miktarına bağlıdır. Tek kişilik bir 
limited şirket kurulması, yeni kurulan şirketin 
teşvik yasası (NeuFöG) uyarınca teşvik kriterleri 
yerine getirmesi ve ortaklık sözleşmesi (tüzük), 
GmbH şirketi yasasının minimum koşullarına 
yönelik olarak hazırlanmış olması durumunda 
en uygun noter tarifesinden yararlanılabilir. 
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  Ticaret sicili
Ortaklık ticaret siciline kayıt yapıldığında 
başlar. Kaydın kapsamını, Wiener Zeitung’un 
resmi gazetesinde duyurmanıza artık gerek 
yoktur.

  Firma
Bir GmbH’nın firma adı şahıs, faaliyet veya kur-
gusal unvan olabilir, ancak “Limited şirketi” 
ifadesi firma adında zorunlu olarak yer 
almalıdır. İfade kısaltma olarak da yer alabilir. 
Örnekler: 
Şahıs firması: Springer GmbH, 
Faaliyet unvanı: XY Holzhandel GmbH, 
Kurgusal firma: Complex GmbH. 

Ayrıca ek bir ticari unvan da (örn. “Postane 
Kafe”, daha fazlası için bkz. Böl. 2.3.7) kullana-
bilirsiniz. 

  Temsilciler
GmbH, tüzel kişilik olarak yasal sorumluluğa 
sahiptir, ancak yasal uygulama yükümlülüğüne 
sahip değildir. Bu nedenle şirket, ticaret yasası 
bağlamında dışarıda bir veya daha fazla genel 
müdür tarafından temsil edilebilir ve bu mü-
dürler borçlanma durumunda ilgili zarardan 
tamamen sorumludur.

  Ticaret ruhsatı
Ortaklık ticari faaliyet gösterecekse, GmbH 
adını taşıyan bir ticaret ruhsatı gereklidir. 
Ortaklık ticaret siciline kaydedildikten sonra 
hayata geçtiği için, ticari iş kaydı veya izin 
başvurusu, ticaret sicilinin nüshasını ticaret 
ruhsatı kurumuna ibraz ettikten sonra 
yapılabilir. Ticaret ruhsatı için GmbH, ticaret 

yasasına uygun bir genel müdür atamalıdır. Bu 
genel müdür tüm şahsi koşulları yerine getir-
meli işletmede uygun şekilde görev almalıdır. 
Bunun dışında, bir yeterlilik belgesi 
öngörülmüşse ortaklığın temsil yetkisi bulunan 
organına (yönetim üyesi veya genel müdür) ait 
olmalıdır veya GmbH’da tam sigortalı personel 
olarak çalışıyor olmalıdır.

  Sosyal sigorta
Bir GmbH şirketin ortağı olarak herhangi bir 
zorunlu sigortaya tabi olmazsınız. Ticari faaliyet 
gösteren bir GmbH’nın ortağı olarak aynı za-
manda ticaret yasası uyarınca genel müdürü 
olmanız durumunda GSVG uyarınca zorunlu si-
gortaya tabi olursunuz. İstisna: Genel müdür 
olan ortak, %25 altı iştirakte bile ortaklık üzerin-
den hakim bir etkiye sahip olamaz. Başka bir 
istisna da %26 ile %49 arası iştirakte ve talimat-
lara bağlı olma durumunda mevcuttur. Bu du-
rumlarda ASVG uyarınca zorunlu sigorta söz 
konusudur.

  Vergiler
Ortaklık, kazancı gereği kurumlar vergisine ta-
bidir (%25). Bir mali yılda kâr veya zarar elde 
edilmemesi durumunda yasal asgari ana ser-
mayenin %5'i değerinde yıllık asgari kurumlar 
vergisi tahakkuk edilir. 30.6.2013 tarihinden 
itibaren kurulmuş olan GmbH'lar için asgari 
kurumlar vergisi, ilk beş yıl için yıllık 500 Euro, 
sonraki beş yıl için ise yıllık 1000 Euro 
tutarındadır. Kar dağıtımları, sermaye kazancı 
vergisine (%27,5) tabidir. Ortakların, ortaklıktaki 
çalışmaları için ek olarak aldıkları ücretler, 
maaş vergisine veya gelir vergisine  
tabidir. Ödemelerde gelir vergisi zorunludur.
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Avantajları:
–  Ana sermayenin miktarı, prensipte 

sorumluluk üst sınırı olarak belirlenir, ti-
caret yasası bağlamındaki genel müdürün 
bu sınırı aşan sorumluluğu da olabilir

–  Ortaklığın adını taşıyan sadece bir ticaret 
ruhsatı gereklidir (bkz. ticaret ruhsatı)

Dezavantajları:
– Kuruluş giderleri daha fazladır 
–  Her zaman bilanço oluşturma 

zorunluluğu vardır
–  Ticaret yasası bağlamındaki genel  

müdürün şahsi sorumluluğu da  
mümkündür

–  Kredi sağlayan kurumlar karşısında 
ortakların şahsi sorumluluğu  
mümkündür

–  Vergi açısından belirli bir kazanç  
limitinden sonra makuldür

2.3.5  Adi ortaklık (Gesellschaft  
bürger lichen Rechts – GesbR)

En az iki şirketten oluşan adi ortaklık, ortak bir 
çatı olarak tanımlanabilir. Para veya ayni öde-
meleri ya da iş gücünü, ortak menfaat için bir 
araya getirme söz konusudur. 

GesbR’in diğer şahıs veya sermaye 
şirketlerinden farkı, tüzel kişilik kazanma-
masıdır. GesbR ticaret hukukuna tabi olmadığı 
için (bkz. Ticaret ruhsatı maddesi) ticaret sici-
line kaydedilemez. 

Ancak satış vergisi yasaları istisnadır ve GesbR 
bu yasalar için tüzel kişiliğe sahiptir.

  Şirketi kurma
Bir GesbR kurmak için öncelikle, en az iki ortak 
arasında imzalanmış bir ortaklık sözleşmesine 

ihtiyacınız var. Ortaklık sözleşmesinin yasal 
olarak belirlenmiş bir biçimi yoktur, sözleşmeyi 
sözlü olarak da yapabilirsiniz. Ancak yazılı 
formu önerilir. Notere veya avukata gitmenize 
gerek yoktur. Ortaklık sözleşmesinde, 
ortakların birbirine ve ortaklığa karşı tüm hak 
ve yükümlülükleri düzenlenmiş olmalıdır.  
Bunlar arasında şirket yönetimi ve temsilcileri, 
kazanç ve kayıp iştiraki, önemli kararlar için 
oylama oranı, ölüm ile ilgili düzenlemeler, istifa, 
şirketin tasfiyesi vs. yer almalıdır.

  Ticaret sicili
Ortaklık, ticaret siciline kaydedilemez.

  Firma
Ticaret siciline kaydedilmediği için ortaklık 
firma adına sahip değildir. Ancak ortaklık, “Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts” (adi ortaklık) 
veya “GesbR” gibi GesbR olduğunu belirtecek 
bir ad seçebilir.

  Temsilciler
Yasaya göre her ortak, ortaklığı temsil etme hak 
ve yükümlülüğüne sahiptir. Sınırlı temsil ve 
şirket yöneticisi yetkisi, alacaklılar karşısında 
sorumluluk sınırlaması sağlamaz.

  Ticaret ruhsatı
Ortaklık ticaret hukukuna tabi olmadığı için ti-
cari işletmenin tamamı için ortakların tümü 
başvuru yapmalıdır.

  Sosyal sigorta
Ortaklar, ticari faaliyetlerde GSVG uyarınca 
zorunlu sigortaya tabidir. Tarafların ortaksız 
firma olmaları durumunda, (kriterlerin yerine 
getirilmesi koşuluyla) “mikro ölçekli işletme 
düzenlemesi” uygulanabilir. Böylelikle ortaklar 
emeklilik, sağlık sigortası ve bağımsız çalışma 
tedbir payından muaf tutulabilir (bkz. Sosyal 
sigortalar bölümü). Ancak kaza sigortası payı 
her koşulda ödenmelidir.
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  Vergiler
GesbR, gelir vergisine tabi değildir, sadece  
ortaklar kendi kazanç paylarıyla bu vergiye  
tabidir. Satış vergisini şirket öder.

Avantajları:
–  Seri ve basit kuruluş – sözleşmede  

herhangi bir şekil şartı aranmamaktadır
– Ticaret siciline kayıt yapılmaz 
– İş komiteleri için basit yapı

Dezavantajları:
– Tüzel kişilik ve buna bağlı olarak 
–   Ticaret hukukuna tabilik ve (ortakların 

hepsinin bir ya da birden fazla ticaret 
lisansına sahip olması gerekliliği)

– Firma yok
– Şahsi, sınırsız, müteselsil sorumluluk 

2.3.6 Diğer hukuki yapılar

Dernek
Dernekler yasası bakımından dernek, tüzel bir 
kişiliktir. Kendisi tüzel kişiliğe sahiptir, organları 
ile hukuki yaşamda yer alır ve fikri amaçlar 
doğrultusunda ilerler. Bir dernek, elde ettiği ge-
lirler, fikri dernek amacının gerçekleştirilmesine 
hizmet ettiği sürece, ekonomik açıdan da faaliyet 
gösterebilir. Dernek kendi başına, yani üyelerin-
den bağımsız olarak kendi haklarına ve yüküm-
lülüklerine sahip olabilir. Mal ve mülk edinebilir, 
sözleşmeler yapabilir, hizmet görevleri verebilir, 
işveren olarak hareket edebilir vs. Ancak aynı 
zamanda vergi mükellefidir, tazminat ödeme 
yükümlülüğüne sahiptir, iflas edebilir ve 
derneğin malvarlığından sorumludur. Diğer tü-
zel kişiliklerde olduğu gibi dernek de ticaret 
ruhsatına ihtiyaç duyar ve kendisi ile birlikte faa-
liyet gösteren organlar ve çalışanlar sosyal si-
gorta mükellefidir. Birçok insanın fikri bir amacı 
gerçekleştirmek için uzun süreliğine bir araya 
geldikleri her yerde, bu hukuki yapı müşterek 

faaliyetler için öngörülmektedir. Bir dernek 
kurma kararı almadan önce, dernek amacının 
izin verilen kapsamda olduğunu ve derneğin 
gerçekten amaçlanan hedef için en uygun ku-
rum şekli olduğunu kesin olarak kontrol etmeniz 
gerekmektedir.

Kazanç ve ekonomi kooperatifleri 
Kooperatifler, üyelerinin kazançlarının veya 
ekonomilerinin teşvik edilmesini sağlayan be-
lirli olmayan üye sayısına sahip derneklerdir. 
Pratikte kredi, alışveriş, satış, tüketim, 
değerlendirme, hizmet, yapı, konut ve yerleşim 
kooperatifleri gibi çok farklı türde kooperatif 
mevcuttur. Kooperatif tüzel bir kişiliktir ve ken-
dine ait yasal bir kişiliğe sahiptir. Kooperatifin 
organları yönetim kurulu, denetleme kurulu ve 
genel kuruldur. Şirket, yönetim kurulu 
tarafından yönetilir ve temsil edilir. 

ÖNEMLİ: Hiçbir hukuki yapı bütünüyle 
avantajlı değildir. Başta seçim yaparken etkili 
olan nedenler ne kadar çeşitliyse zamanla 
bir o kadar değişebilmeleri de dikkate 
alınmalıdır. Bu nedenle, en uygun hukuki 
yapı konusunu düzenli aralıklarla gözden 
geçirin.

2.3.7 Şirketin unvanı

Er ya da geç şirketinize hangi adı vereceğiniz 
sorusu karşınıza çıkacaktır.

FİRMA ADI  
Firma adı, bir şirketin ticaret siciline kaydedilen 
adıdır. Firma adı, şirketin nitelendirilmesine 
uygun ve ayırt edici özelliğe sahip olmalıdır. 
Hitap edilen ticaret çevreleri için önem taşıyan 
ticari ilişkileri yanlış yola sevk edecek bilgiler 
içermemelidir. Tür, kapsam ve sektör ile ilgili 
önemli yanılgılar oluşmamalıdır.

26 2.3 HUKUKİ YAPILAR www.gruenderservice.at



Firma adının ayırt edici özelliği, bir şirketin 
bireyselleştirilmesini veya teşhis edilmesini 
amaçlamaktadır. Ayrıca firma adı ayırt edici bir 
özellik temin sağlamalı ve kesin olarak belirli 
bir şirket ile bağlantı kurabilmelidir. 

Firma adı, özellikle aynı şehirde veya aynı bel-
dede mevcut ve ticaret sicilinde kayıtlı firmalar-
dan belirgin bir biçimde ayırt edilebilir özelliğe 
sahip olmalıdır. Böylelikle genel kapsam 
güçlendirilmiş olur. 

Kişisel, kurgusal veya faaliyet unvanlarına izin 
verildiği gibi firmanın ana hedefine yönelik  
ticari unvanlar da kullanılabilir. Telaffuz edile-
meyen anlamsız işaretler veya harf 
kombinasyonları uygun değildir. Firma adı 
prensip olarak Latin harfleriyle yazılmalıdır. 
Ortaksız bir şirketin veya kayıtlı bir şahıs 
şirketinin adında, ortaksız şirketi kuran şahsın 
veya sınırsız sorumlu ortağın isminden başka 
bir isim kaydedilmemelidir. 

Buna karşılık faaliyet unvanı, şirketin faaliyet 
alanını taşımalıdır, aksi takdirde kurgusal bir 
unvan söz konusu olur. Bireysel nitelik 
kazandıran ilaveler olmadan salt sektör veya 
branş açıklamalarının ayırt edici özelliği 
bulunmamaktadır. Bu bakımdan faaliyet 
unvanı, prensip olarak bir isim veya kurgusal 
unvan ile bir araya getirilmelidir. 

Somut firma unvanları için bkz. Bölüm Ortaksız 
şirket, OG, KG ve GmbH.

Bu tanım hem iş evrakları (örn. mektup 
kağıtları, fatura ve sipariş formları vs.) üzerinde 
hem de işletmenin (mağazanın) harici unvanı 
için kullanılmalıdır. İş evrakları üzerinde uygu-
lanacak yazının şekli, ebadı ve konumu ile ilgili 
yasalar, detaylı saptamalar öngörmemektedir. 
Bilgiler sayfanın üst veya alt bilgi bölümünde 
okunaklı bir şekilde belirtilmelidir. Ortaklı 
şirketlerde, iş evraklarının üzerine ek olarak 

ticaret sicili numarasının, ticaret sicil mahke-
mesinin ve şirket merkezinin (şirketin adresi ile 
aynı olmasa bile ) belirtilmesi gerekmektedir. 
Böylelikle firma adını ticaret sicil mahkeme-
sinde veya ekonomi odasının yetkili danışma 
merkezinde önceden kontrol ettirebilirsiniz.

TİCARİ UNVAN
Daha iyi bir pazarlama için unvana ek bir 
açıklama yapmak istemeniz durumunda mües-
sese unvanı (ticari unvan) kullanmanız söz ko-
nusudur. Bu unvan da aynı şekilde yanıltıcı 
olmamalı veya karışıklıklara yol açmamalıdır. 
Sözgelimi ticaret siciline kayıtlı olmayan 
ortaksız şirket sahibi Susanne Maier, adı ve 
soyadına ek olarak aşağıdaki ticari unvanı 
kullanabilir: Wollstube Susi bei Betreiben eines 
Strickwarenhandels (Trikotaj sektöründen yün 
mağazası sahibi Susi). 
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Buna ek olarak zorunlu hukuki yapı 
uzantıları da kullanılmalıdır:

   Ortaksız şirket: Ticaret siciline kayıtlı 
olmayan: Ad ve soyad, Ticaret siciline 
kayıtlı olan: Şahıs,  
faaliyet veya kurgusal unvana ek olarak 
“eingetragener Unternehmer” veya 
“e.U.”

   Adi ortaklık (GesbR): Bu ortaklığa dair 
bilgi notu; örn. Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts veya GesbR. 

   Kolektif şirket (OG): Şahıs, faaliyet  
veya kurgusal unvana ek olarak “offene 
Gesellschaft” veya “OG”.

   Komandit şirket (KG): Şahıs, faaliyet 
veya kurgusal unvana ek olarak “ 
Kommanditgesellschaft” veya “KG”.  
Komanditer ortağın adı yer almamalıdır.

   Limited şirket (GmbH): Şahıs, faaliyet 
veya kurgusal unvana ek olarak“ 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung” 
veya “GmbH”, “GesellschaftmbH”,  
“GesmbH”.
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2.3.8 Hukuki yapılara genel bakış

Tek kişilik şirket

Adi ortaklık
(GesbR)

Sınırsız sorumlu
ortaklık (OG)

Komandit şirket
(KG)

Kişisel mal varlığı
ile birlikte tam
yasal sorumluluk

Tüm hissedarların
kendi kişisel
mal varlığı ile tam
yasal sorumluluk

Tüm hissedarların
kendi kişisel
mal varlığı ile tam
yasal sorumluluk

Komanditenin tam
yasal sorumluluğu,
komanditer
yalnızca koyduğu
komandit sermaye
(= istendiği şekilde
biçimlendirilebilir)
karşılığında yasal
olarak sorumlu-
dur

Girişimci veya
sınai hukuka
dayalı atanan
genel müdür vasfa
sahip olmalı.

Her bir hissedar
bilumum
ruhsatlara sahip
olmalıdır

Ruhsat hak sahibi
şirkettir; tam-
sorumlu
bir hissedar
veya sınai hukuka
dayalı atanan
genel müdür, vasıf
belgesini 
kanıtlamak
zorundadır.

Ruhsat hak sahibi
şirkettir; tam-
sorumlu
bir hissedar
veya sınai hukuka
dayalı atanan
genel müdür, vasıf
belgesini 
kanıtlamak
zorundadır.

Azami %50'ye
kadar kârdan,
gelir vergisi

Her bir hissedarın
gelir vergisi
mükellefiyeti

Her bir hissedarın
gelir vergisi
mükellefiyeti

Her bir hissedarın
gelir vergisi
mükellefiyeti

Serbest meslek
sahibinin sağlık,
kaza ve emeklilik
sigortası (GSVG =
Ticari Sosyal Si-
gortalar
Yasası)*

Tek kişilik şirkette
olduğu gibi – her
bir hissedar sınai
ekonominin sosyal
sigortalar kuru-
munda
sigortalıdır*

Tek kişilik şirkette
olduğu gibi – her
bir hissedar sınai
ekonominin sosyal
sigortalar kuru-
munda
sigortalıdır*

Komandite: 
serbestmeslek
sahibi zorunlu 
sigortası (GSVG)
Komanditerler:
Şirkette çalışan
olarak faaliyet
gösterdiğinde
ASVG sigortası,
onun haricinde her
ne olursa olsun
GSVG uyarınca
zorunlu sigorta.

Muhasebe tutma
yükümlülüğüne
ulaşıldığı andan
itibaren tescil,
öncesinde isteğe
bağlı

Tescil yapılmaz

Tescil gereklidir –
ortaklık ancak
tescil yapıldıktan
sonra geçerlik
kazanır

Tescil gereklidir –
ortaklık ancak
tescil yapıldıktan
sonra geçerlik
kazanır

Tescilli olmayan
serbest girişimci:
Adı ve soyadı;
Tescilli serbest
girişimci: Şahıs,
nesnel veya fantezi
şirket unvanı

Böyle bir ortaklığın 
mevcut olacağına 
dair not, örn. adi 
ortaklık.

Ekinde “OG”
tanımı olan şahıs,
nesnel veya fantezi
şirket unvanı

Ekinde “KG”
tanımı olan şahıs,
nesnel veya fantezi
şirket unvanı.
Komanditerin
adının 
kullanılması
yasaktır.

Yasal
sorumluluk

Ticaret
hukuku

Vergi
hukuku

Sosyal
sigorta

Ticaret
sicili

Şirket adı /
Girişim tanımı

* Düşük gelirler ve cirolarda sağlık ve emeklilik sigortasından muaf tutulmaya dair başvuru mümkündür.



29www.gruenderservice.at  2.3 HUKUKİ YAPILAR

Sessiz ortaklık
(1) tipik

(2) A tipik

Limited şirket
(GmbH)

Limited & Co KG 

Sessiz ortak
yasal olarak so-
rumludeğil, ak-
sine yalnızca kâr
ve zarar iştiraki
vardır (son an ı-
lan sessiz kon-
ulan sermayenin
meblağı kadar)

Tüm hissedarla-
rın kendi kişisel
mal varlığı ile
tamyasal
sorumluluğu

Hissedarların
esas sermayeye
koydukları ser-
maye ile sınırlı
tam yasal 
sorumluluğu
(en düşük ana 
sermaye 35.000 
euro veya kuruluş 
imtiyazı ile 10.000 
euro). Bunun  
haricinde ticaret 
hukukuna dayalı
atanan genel
müdüre ve  
bank aya karşı 
sorumluluk
mümkündür

Komanditenin
tamyasal 
sorumluluğu
(= ortaklık mal 
varlığına
sahip limited
şirket), 
komanditer
yalnızca
koyduğu  
komandit
sermaye 
karşılığında
yasal olarak
sorumludur

Yalnızca şirket
sahibi ya da tam
sigorta mükel-
lefi çalışan
ruhsat sahibidir

Her bir hissedar
bilumum
ruhsatlara sahip
olmalıdır

Ruhsat hak
sahibi limited
şirkettir; vasıf
belgesine sahip
ticaret huku-
kuna
dayalı atanan
genel müdür
de, sınai
hukuka dayalı
atanan genel
müdür veya tam
sigorta 
yükümlülüğüne
sahip çalışan 
olmalıdır

Ruhsat hak sa-
hibi komandit
şirkettir; vasıf
belgesine sahip
sınai hukuka
dayalı atanan
genel müdür de,
komandite  
limited
şirketin ticaret
hukukuna
dayalı atanan
genel müdürü
veya tamsigorta
yükümlülüğüne
sahip çalışan
olmalıdır

Sessiz ortağın
kâr payı için
gelir vergisi
mükellefiyeti
(menkul  
sermaye
gelirleri)

Her bir 
hissedarın
gelir vergisi
mükellefiyeti

Limited şirket 
için kurumlar 
vergisi (geri  
tutulan ve 
dağıtılan kârın 
%25'i), dağıtılan 
kârın şirket 
ortaklarında  
nihai vergilen-
dirmesi (maks. 
%25); İlk 5 yılda 
asgari kurumlar 
vergisi yıllık 500 
euro

Komanditer-
lerde gelir
vergisi; kurum-
lar vergisi  
limited şirketin 
(limited
şirketin
kârları için);
hissedarlarda
dağıtılan
kârların nihai
vergilendiril-
mesi

Serbest meslek
zorunlu 
sigortası
sadece
ruhsat sahibi ile
ilgilidir

Tek kişilik
şirkette olduğu
gibi – her bir
hissedar sınai
ekonominin
sosyal sigortalar
kurumunda
sigortalıdır*

ASVG’ye göre
düşük iştirakte
şirket yöneti-
minde
bulunan
hissedar, onun
haricinde
GSVG’ye göre
sigorta
yükümlülüğü

Komandite limi-
ted şirketin, şir-
ket yönetiminde
bulunan hisse-
darının serbest
meslek sahibi
zorunlu sigor-
tası (GSVG);
komanditerler
ASVG’ye göre
çalışan olarak
faaliyet göster-
diklerinde,
her ne olursa  
olsun GSVG’ye 
göre zorunlu  
sigorta

Tescil yapılmaz

Tescil yapılmaz

Limited şirket,
ticaret sicil kaydı
ile oluşur; 
ortaklık
sözleşmesi
noterlik 
tarafından
düzenlenmelidir

Limited şirketin
ve komandit
şirketin tescili
gereklidir

Sessiz ortaklık
dışarıya yönelik
ortaya çıkmaz

Bilumum
hissedarın
şirket unvanı

Şirket unvanı:
Ekinde “GmbH”
tanımı olan 
şahıs,
nesnel veya
fantezi şirket
unvanı

Tamsorumlu
hissedarın 
soyadı
[GesmbH] +
“& Co KG” eki
[örn.Müller
GmbH & Co KG]

Ortaklığın
feshedilmesi
halinde, konulan
sermaye iade
edilir

Ortaklığın
feshedilmesi
halinde yine
kendi payına
düşen gizli
rezervler ve
şirket değeri
iade edilir

Küçük ölçekli
şirketler için
yüksek kuruluş
masrafları çoğu
zaman vergisel
açıdan 
dezavantajlıdır

Kurulması
gereken iki
şirket vardır,
bununla
bağlantılı olarak
da daha yüksek
kuruluş 
masrafları
ve daha
yüksek süreli
masraflar

Yasal
sorumluluk

Ticaret
hukuku

Vergi
hukuku

Sosyal
sigorta

Ticaret
sicili

Şirket adı /
Girişim tanımı Diğer



 | 2.4 SOSYAL SİGORTA

Ticari işletmeci olarak sağlık, emeklilik ve kaza 
sigortası yapma zorunluluğunuz vardır. Sağlık ve 
emeklilik sigortası, Ticari Sosyal Sigortalar 
Yasası (GSVG) ile düzenlenirken kaza sigortası 
Genel Sosyal Sigortalar Yasası (ASVG) ile düzen-
lenmektedir. 

2.4.1 Kişiler

Zorunlu sigortaya tabi olanlar
  Ortaksız şirket sahibi
  Bir OG’nin ortakları 
  Bir KG’nin komandite ortakları
   Bir GmbH'nın şirket yönetimindeki 

ortakları (bu pozisyonda ASVG ile sigorta 
yaptırmamış olmaları durumunda)

Ortaksız şirketler, ticaret ruhsatını alarak ticari 
açıdan sigortalı olur. Şirketin ticaret ruhsatına 
sahip olması ve WKO üyesi olması durumunda, 
şahıs şirketinin şirket yöneticisi ortağı ya da 
kişisel sorumlu ortağı, zorunlu sigortaya tabii-
dir.

Şirket yönetimindeki ortaklar 
için özel hususlar 
Bir GmbH’nın şirket yönetimindeki %25 altı iştirake 
sahip ve yönetici maaşına tabi olan ortaklar, diğer 
koşullardan bağımsız olarak ASVG uyarınca 
sigortalıdır. %26 ile %49 arası bir iştirak halinde, 
şirket yönetiminde bulunan ortağın talimatlara 
bağlı olup olmadığı veya tam aksine bloke edici 
azınlık gibi geniş kapsamlı haklara sahip olup 
olmadığı kontrol edilir. Çalışana eşdeğer bir pozi-
syonda ASVG sigortası, yönetici pozisyonunda ise 
GSVG sigortası mevcuttur. %50 üstü bir iştirakte, 
şirket yönetiminde bulunan ortaklar her koşulda 
GSVG uyarınca sigortalıdır.

Komanditer ortaklar için özel hususlar
Sadece komandit yatırımı ile KG’ye sermaye 
bazında iştirak eden komanditer ortaklar, so-
syal sigortaya tabi değildir. Şirkette ücret 
karşılığı çalışan komanditer ortaklar, bağımsız 
olmayan bir faaliyette ASVG sigortasına,  
serbest mesleğe dayanan bir işbirliğinde ise 
“Yeni bağımsız çalışan” sıfatıyla GSVG 
sigortasına tabidirler.

2.4.2 Zorunlu sigortanın başlangıç tarihi

Zorunlu sigorta prensip olarak ticaret ruhsatını 
aldığınız veya WKO’daki üyeliğinizin başladığı 
günden itibaren başlar. Ticaret ruhsatı kurumu, 
ruhsat kaydını Ticari Sosyal Sigortalar Kuru-
muna bildiriyor olsa da, ticari işletmeci de bir ay 
içerisinde kaydolmakla yükümlüdür.

Sağlık sigortasının ve emeklilik sigortasının 
istisnaları
Ticaret ruhsatlarını inaktif duruma geçirenler, 
GSVG (Ticari Sosyal Sigortalar Yasası) uyarınca 
zorunlu sigortadan ve ASVG (Genel Sosyal Si-
gortalar Yasası) uyarınca kaza sigortasından 
muaftır.

2.4.3 Sosyal sigorta primleri

Sağlık ve emeklilik sigortası primleri 
Prim yüzde oranı ile prim tabanı arasında fark 
vardır. Sağlık sigortasında prim tabanının 
%7,65’i, emeklilik sigortasında da prim 
tabanının %18,50’si prim olarak ödenmektedir.

Prim tabanı
Prim tabanı, ticari işletmeden elde edilen gelir-
ler (işletme giderleri düşüldükten sonraki 
işletme gelirleri) ve varsa gelir vergisi tebliği 
bazında bağımsız çalışmadan elde edilen gelir-
lerdir. Bu gelirlere, ticari sağlık ve emeklilik 
sigortasına ilişkin öngörülen primler eklenir. 
Güncel vergi tebliği genelde bir iki yıl sonra 
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oluşturulacağından, ödenecek primler, üç sene 
öncenin takvim yılındaki vergi tebliği esas 
alınarak geçici olarak hesaplanır (2014 yılı vergi 
tebliği, 2017 yılı geçici prim hesaplanmasında 
kullanılır). Vergi idaresi 2017 vergi tebliğini 
gönderdiğinde ise hesap kesinleştirilir (vergi 
dairesince geri ödeme ya da vergi mükellefinin 
ödeme yapması). Genç girişimcilerde ilk iki yıl, 
sağlık sigortası priminde bir avantaj uygulaması 
söz konusudur (bkz. "2.4.4. Genç girişimciler" 
bölümü).

En düşük prim tabanı
GSVG yasasında bir en düşük prim tabanı mev-
cuttur. Yani gelirleriniz düşük olsa veya zarar 
etmiş olsanız bile primleri ödemeniz gerekir. 
Sağlık sigortasındaki en düşük prim tabanı, 
2016 yılından itibaren mikro istihdam sınırına 
çekilmiştir. Buna göre 2017 en düşük prim 
tabanı, yıllık 5.108,40 Euro'dur (aylık 425,70 
Euro). Söz konusu indirim, hem yeni şirket kur-
anlar için hem de mevcut ekonomi odası üyeleri 
için geçerlidir. Emeklilik sigortasındaki en 
düşük prim tabanı, yıllık 8.682,24 Euro'dur 
(aylık 723,52 Euro). Emeklilik sigortasındaki en 
düşük prim tabanının mikro istihdam sınırına 
çekilmesine 2018 yılında başlanması ve 2022 
yılında ulaşılması hedeflenmektedir. Bu du-
rumda yıllık asgari olarak, 390,84 Euro (aylık 
32,57 Euro) tutarındaki yüzde 7,65'lik sağlık 
sigortası primini ve 1.606,20 Euro (aylık 133,85 
Euro) tutarındaki yüzde 18,50'lik emeklilik 
sigortası primini ödüyor olacaksınız.

En yüksek prim tabanı
GSVG yasasında aynı şekilde bir en yüksek prim 
tabanı mevcuttur. Bu da yıllık 69.720 Euro (aylık 
5.810 Euro) tutarındadır. Bu da, bu sınırın üze-
rindeki kazançlar için ek sosyal sigorta primi 
ödemeyeceğiniz anlamına gelmektedir.

Kaza sigortası primi
Kaza sigortası primi yıllık 111,96 Euro (aylık 9,33 
Euro) tutarındadır.

2.4.4 Genç girişimciler

Ticari işletmeci olarak ilk defa iş kuruyorsanız 
ya da son on yıl içerisinde GSVG yasası uyarınca 
sigortalı olmadıysanız, kurduğunuz işin ilk iki 
yılı boyunca, ödeyeceğiniz sağlık sigortası 
primlerinde size bir tasarruf sağlayacak 
avantajlı bir uygulama söz konusu. Böylelikle 
yeni kuruluş aşamasında finansal durumunuz 
dikkate alınmakta ve şirket kurma süreciniz 
dolaylı olarak teşvik edilmektedir.

Emeklilik sigortası primi, ilk iki takvim yılında 
geçici olarak yıllık 1.606,20 Euro tutarındadır 
(aylık 133,85 Euro). İlgili yıl gelir vergisi vergi 
tebliğindeki vergilendirilecek gelir tutarıyla pri-
min ödeneceği yıl öngörülmüş olunan emeklilik 
ve sağlık sigortaları primleri toplamının, yıllık 
8.682,24 Euro'dan fazla olması durumunda, tu-
tar yeniden hesaplanacaktır.

Sağlık sigortasında en düşük prim tabanının 
mikro istihdam sınırına çekilmesiyle, ilk iki tak-
vim yılında sağlık sigortası primi yıllık 390,84 
Euro (aylık 32,57 Euro) tutarında olmaktadır. Bu 
primle ilgili yeniden hesaplama söz konusu 
değildir. Üçüncü takvim yılında, üçüncü yılın 
vergilendirilecek gelir tutarıyla, primin 
ödeneceği yıl öngörülmüş olunan emeklilik ve 
sağlık sigortaları primleri toplamının, yıllık 
5.108,40 Euro’yu aşması durumunda, tutar 
yeniden hesaplanacaktır. 

Ekonomik zorlukların söz konusu olması duru-
munda bağımsız ticari faaliyetin ilk üç yılına 
tekabül eden primlere uygulanan ek artışların, 
dilekçe verilerek (dilekçenin, nihai primin 
belirlendiği yılı takip eden takvim yılının 31 
Martına kadar verilmesi gerekmektedir) üç 
yıllık bir zamana yayılması talep edilebilir. 
Bunun için ön koşul, öncesinde GSVG zorunlu 
sigortasının yaptırılmış olmamasıdır.

Gelir düzeyinden bağımsız olan kaza sigortası 
primi, 2017'de 111,96 Euro (aylık 9,33 Euro) 
tutarındadır.



2.4.5  Küçük ölçekli işletme düzenlemesi 
(Zorunlu sigortadan muafiyet)

Belli koşullar altında ortaksız şirket sahibi  
olarak ticari sağlık ve emeklilik sigortasının 
yanı sıra bağımsız çalışma tedbir payından 
muaf tutulabilirsiniz. Bu uygulama, şahıs 
şirketi ortakları ve yönetici ortaklar için geçerli 
değildir.

Küçük ticari işletmeciler, yıllık
    kazancı net 5.108,40 Euro'yu ve
    yıllık net cirosu 30.000 Euro’yu aşmayan 

kişilerdir.

Bunun için Ticari Sosyal Sigortalar Kurumuna 
(SVA) tam sigorta yükümlülüğünden muaf tutul-
mak için bir başvuruda bulunun.

DİKKAT: Bu başvuruyu önceki takvim yılı için 
geriye dönük olarak yapamazsınız. Her iki 
sınıra (ciro ve kazanç) riayet edip etmediğiniz, 
sonradan bir gelir ve satış vergisi vergi tebliği 
aracılığıyla kontrol edilecektir.

Muafiyet başvurusunu sadece son 60 takvim ayı 
içerisinde GSVG uyarınca on iki aydan fazla bir 
süre boyunca zorunlu sigortaya tabii olmamış 
kişiler yapabilir. Bu ön koşul, 60. yaşını 
doldurmuş kişiler için ve 01.07.2013 tarihi itiba-
riyle küçük ölçekli işletme istisnası, çocuk 
bakım parasının tahakkuk edildiği süreyi 
kapsıyor olsa bile geçerli değildir.

ÖNEMLİ: Tam sigortalı olma yükümlülü-
ğünden muaf tutulmanız durumunda 
mesleğiniz nedeniyle sağlık ve emeklilik 
sigortası güvencesinden yararlanamazsınız. 
Öte yandan kaza sigortasının sağladığı ko-
ruma devam edecektir. Ödeyeceğiniz kaza 
sigortası primi aylık 9,33 Euro (111,96 Euro/
yıllık) tutarındadır. Zorunlu sigortadan mua-
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1.-3. yıllar için sosyal sigorta değerleri (2017 değerleri)
 
1. ve 2. takvim yılındaki primler: Ay Çeyrek Yıl
Emeklilik sigortası (%18,50)*) 133,85 401,55 1.606,20
Sağlık sigortası (sabit)                    32,57 97,71 390,84
Bağımsız çalışma tedbir payı (%1,53) 6,51 19,53 78,12
Kaza sigortası (sabit) 9,33 27,99 111,96
Toplam (€) 182,26 546,78 2.187,12
*) Aylık gelir € 723,52'yi geçerse ek prim ödemeleri 
 
3. takvim yılındaki primler: Ay Çeyrek Yıl
Emeklilik sigortası (%18,50)*) 133,85 401,55 1.606,20
Sağlık sigortası (%7,65)**) 32,57 97,71 390,84
Bağımsız çalışma tedbir payı (%1,53) 6,51 19,53 78,12
Kaza sigortası (sabit) 9,33 27,99 111,96
Toplam (€) 182,26 546,78 2.187,12
*) Aylık gelir € 723,52'yi geçerse ek prim ödemeleri
**) Aylık gelir € 425,70'i geçerse ek prim ödemeleri

Aşağıdaki tablodan, kuruluştan sonraki 1.-3. yıllar için sosyal sigorta değerlerine 
ulaşabilirsiniz:



fiyet uygulamasından on iki aydan daha uzun 
bir süre faydalanmanız durumunda, var olan 
işsizlik parası alma hakkınızı kaybedersiniz.

2.4.6  Ticari sosyal sigortanın sunduğu  
hizmetler

    Sağlık sigortası
En önemli hizmetler, tıbbi yardım, diş tedavisi, 
hastanede tedavi, ilaçlar, kür tedavileri vs.dir. 
Ayni ve maddi ödeme hak sahipleri arasında 
belirli farklar vardır.

Ayni ödeme hak sahipleri, gelirleri en yüksek 
prim tabanı altında (2017: 69.720,– Euro yıllık) 
olan kişilerdir. Bu bağlamda ayni yardım 
hakkına sahipsinizdir ve doktor muayenesi için 
bir e-card alırsınız. Tedavi, yerinde ücret 
alınmadan yapılır. Ancak genel ücret sınıfı üze-
rinden belirlenen hastane bakımı hariç sonra-
dan %20'lik bir konservasyon mahsup edilir. Bu 
düzenleme genç girişimciler için de geçerlidir.

Maddi ödeme hak sahibi olarak, -prim tabanı 
69.720,– Euro üzeri-, doktor ziyaretinde özel 
sigortalı hasta olarak doktor masrafını kendi 
cebinizden ödersiniz, daha sonra doktor 
faturasını ibraz ederek masrafın belli bir 
kısmını, doktor tarifesinin yaklaşık %80'ini geri 
alırsınız. Hastanede tedavi olma durumunda, 
genel ücret sınıfındaki bakım ücreti iadesinin 
yanı sıra, özel sınıf için ilave ödeme alır. Ayni 
ödeme hak sahipleri, talep halinde ilave bir 
prim karşılığında hastane özel sınıfı için bir hak 
elde edebilir. Buna karşın maddi ödeme hak 
sahipleri de e-card ile doktorda tedavi hakkını 
elde edebilir.

“Serbest ve sağlıklı çalışan” – 
Konservasyonu %10’a düşürün
01.01.2012 itibariyle, aktif sağlık katkı payıyla 
sağlık sigortasındaki konservasyonu %10’a 
düşürebilirsiniz. Bunun için devletin tahsis 
ettiği yetkili doktorda sağlık kontrolünden geç-
meniz gerekir. Sağlık kontrolünün sonuçlarına 

dayalı olarak bireysel sağlık hedefleri belirlenir. 
Bunlar iyi değerlerin korunması veya her bir 
alanda yapılacak iyileştirmeler olabilir. En er-
ken altı ay sonra bir değerlendirme görüşmesi 
yapılır ve bunda, sağlık hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığınız kontrol edilir. Ulaşmanız duru-
munda doktor pozitif bir belge hazırlar ve 
bununla SVA’da konservasyonun düşürülmesi 
için başvuruda bulunabilirsiniz. Kişinin yaşı göz 
önünde bulundurularak bir sonraki muayene 
iki ya da üç yıl sonra gerçekleşir.  
  
    Müşterek sigorta
Sağlık sigortasında çocuk yetiştiren eşler ve 
çocuklar primden muaf olarak müşterek 
şekilde sigortalıdır. Üstelik çocuklar için doktor 
konservasyonunun ödenmesine gerek yoktur. 
Çocuksuz aileler de, ana sigortalının prim 
tabanı üzerinden %3,4 tutarında bir ilave prim 
ile sigortaya iştirak edebilirler.

    Kaza sigortası
Buradaki en önemli hizmetler, bir iş kazasından 
sonra ya da meslek hastalığı durumundaki tıbbi 
tedavi, veyahut meslekte %20'yi geçen sürekli 
bir kazanma gücü kaybı durumundaki kaza 
tazminatıdır. Aylık 9,33 Euro (yıllık 111,96 Euro) 
tutarında bir kaza sigortası primi ödemesi 
yapılmalıdır; gönüllü olarak daha üst bir sevi-
yede sigortalı olmak mümkündür.

    Girişimciler için işsizlik sigortası
01.01.2009 itibariyle bağımsız çalışanlar için 
işsizlik sigortası ile ilgili yeni düzenlemeler 
yürürlüğe girmiştir. Bağımsız ticari faaliyetle-
rine 01.01.2009 öncesinde başlamış olan 
girişimciler, bir yere bağlı ticari faaliyetleri so-
nucunda kazanmış oldukları işsizlik parası 
haklarından artık zamansal bir kısıtlama olma-
dan faydalanabilirler. Bu durum, bağımsız ticari 
faaliyetlerine 01.01.2009 sonrasında başlamış 
ve bağımsızlıkları öncesinde en azından beş yıl 
boyunca bir yere bağlı olarak çalışmış 
girişimciler için de geçerlidir. İşsizlik 
sigortasına gönüllü üyelik sayesinde bu 
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girişimciler belli şartlar altında işsizlik parası 
alma süresini uzatabilir veya daha yüksek bir 
işsizlik parası alma hakkını elde edebilir. 

Bağımsız ticari faaliyetlerine 01.01.2009 
sonrasında başlamış ve bağımsızlıkları önce-
sinde beş yıldan az bir süre boyunca bir yere 
bağlı olarak çalışmış girişimciler, işsizlik parası 
alma hakkına en fazla beş yıl boyunca sahiptir. 
Bu durumda, yeni modele göre bu süreden 
daha uzun bir süre için sigortalı olma (yine 
gönüllü olarak) olanağı mevcuttur. 

Sosyal sigorta kurumu (SVA) gönüllü dahil olma 
("Opting-in") konusunda sigortalıları bilgilen-
dirmektedir. Bu konuyla ilgili aşağıdaki zaman-
sal kısıtlamalar geçerlidir: Bağımsız ticari faa-
liyetlerine 01.01.2009 sonrasında başlamış 
olan girişimciler, SVA tarafından gönüllü işsizlik 
sigortası olanakları ile ilgili bilgilendirmenin 
yapılmasından sonraki altı ay içerisinde, 
gönüllü olarak dahil olma kararını vermek 
zorundadır.

Verilen karar sekiz yıl süresince bağlayıcıdır. 
Zamanında "Opting-in" kararını vermeyen 
girişimciler, en erken sekiz yıl sonra işsizlik 
sigortasına dahil edilebilme imkanına sahiptir. 

Primler: Bağımsız çalışanlar üç sabit aylık prim 
tabanından birini seçebilir. Prim tabanı, GSVG 
uyarınca en yüksek prim tabanının (2017: 5.810,– 
EUR), çeyreği, yarısı ya da dörtte üçüdür. Prim 
oranı da %6’dır.

 Aylık prim  İşsizlik parası 
  Günlük
 87,15 EUR   23,36 EUR
 174,30 EUR   37,42 EUR
 261,45 EUR   51,74 EUR

ÖNEMLİ: Zorunlu sigortadan muafiyet 
uygulamasından (küçük ölçekli işletme dü-
zenlemesi) on iki aydan daha uzun bir süre 
faydalanmanız durumunda var olan işsizlik 
parası alma hakkınızı kaybedersiniz.

  Bağımsız çalışma tedbir payı
1 Ocak 2008 tarihi itibariyle mesleki emeklilik 
sigortasının yanı sıra yaşlılık maaşının ikinci bir 
sütunu olarak, girişimciler için bir tür “Yeni 
Kıdem Tazminatı” olan bağımsız çalışma tedbir 
payı mevcuttur. Bağımsız çalışma tedbir payı, 
zorunlu ticari sağlık sigortasına tabi tüm ticari 
işletmecileri ve Yeni Bağımsız Çalışanları 
kapsamaktadır. 2014'den beri, bağımsız ticari 
çalışmalarına emekliliklerinde de devam eden 
emekliler, bağımsız çalışma tedbir payı 
uygulamasından muaftır. Öte yandan "Opting-
in" imkanı da mevcuttur. Serbest meslek 
çalışanları, çiftçi ve orman işçileri, bağımsız 
çalışma tedbir payı modeline dahil olabilirler 
(Opting-in).

Primler: Bağımsız çalışma tedbir payı için geçici 
prim tabanının %1,53 oranında bir prim, sağlık 
sigortası kapsamında karşılanacaktır. Prim 
tabanı, en yüksek prim tabanı (2017: 69.720 
Euro) ile sınırlıdır. Primler diğer sosyal sigorta 
primleri ile birlikte SVA tarafından tespit edilir 
ve girişimcinin seçmiş olduğu işyeri tedbir fo-
nuna (Betriebliche Vorsorgekasse) aktarılır.

Tedbir fonunun seçilmesi: Bir girişimcinin 
çalışanları için bir tedbir fonu seçmesi duru-
munda, bu seçim kendisi için de bağlayıcıdır. 
Çalışan eksikliği yüzünden henüz bir tedbir 
fonu seçilmemiş ise girişimci, altı ay içerisinde 
bir tedbir fonu seçmek zorundadır. Girişimci 
tarafından bir seçim yapılmaması durumunda 
SVA bir fon tayin eder.

Geri ödeme: Geri ödeme talep hakkı, başka bir 
ifadeyle fona ödenmiş olan primler üzerinde 
tasarruf hakkı, en az 36 aylık primin ödenmiş 
olması durumunda ve ticari ruhsatın inaktif du-
ruma geçirilmesinden ya da askıya 
alınmasından veyahut ticari faaliyetin sona er-
dirilmesinden (Yeni Bağımsız Çalışanlarda) en 
erken iki sene sonra mümkündür. Emekliliğin 
başlamasıyla da ödeme talep hakkı söz konusu 
olmaktadır. Hatta prim ödenmiş üç yıl henüz 
mevcut olmasa bile. Sigortalının vefatı duru-
munda sermaye bedeli yasal varise ödenir.
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Diğer tasarruf olanakları: “Kıdem 
tazminatının” sermaye bedeli olarak geri 
ödenmesini istemiyorsanız

–  tedbir fonunda değerlendirilmesine devam 
edebilirsiniz (emekli olma durumunda 
geçerli değildir), 

–  bir kerelik prim olarak bir ek emeklilik 
sigortasına ömür boyu emeklilik için  
ödeyebilirsiniz, 

–  bağımsız olmayan bir çalışmaya başlanması 
durumunda “sırt çantası prensibine göre” 
başka bir tedbir fonuna aktarabilirsiniz, 

–  olası bir yetki sağlama durumu mevcut ise 
bir emeklilik fonuna havale edebilirsiniz veya

–  kazanılmış hakların sahibi tarafından 
kanıtlanabilir ek emeklilik sigortası için  
bir kerelik prim olarak bir sigorta şirketine 
havale edebilirsiniz. 

Vergi işlemleri: Çalışan personel için geçerli 
tüm vergi olanakları, bağımsız çalışanlar için 
de geçerlidir. Bağımsız çalışma tedbir payının 
primi, vergiye tabi işletme gideri sayılır. Tedbir 
fonunda değer belirlemesi vergiden muaf 
şekilde yapılır. Bir kerelik geri ödeme, %6’lık 
vergi imtiyazı ile yapılır. Emekli maaşı olarak 
yapılan ödeme vergiden muaftır.
 
    Emeklilik sigortası
En önemli hizmeti, erkekler için 65, kadınlar için 
60 yaşında uygulanan yaşa bağlı emeklilik hizme-
tidir. Bunun için en az 180 ay prim ödemeniz gere-
kir. Koridor emekliliği için gerekli hak etme 
koşullarının yerine getirilmesi ve 2017'ye kadar 
sona erecek olan (ve özellikle de kadın sigortalılar 
için önemli olan) uzun sigorta süresinde yaşa 
bağlı erken emeklilik, bugün 480 ay (2017) sigorta 
priminin ödenmiş olmasına bağlıdır. 

Söz konusu hak talebi koşulları, uzun sigorta sü-
resinde yaşa bağlı erken emeklilikte, zorunlu si-
gortada 450 (2017) ay prim ödenmiş olmasıyla da 
yerine getirilebilir. İki emekliliğin hak koşulları 
2012 istikrar yasasıyla, 2017’ye kadar hakka ge-
rekçe oluşturan sigorta veya prim aylarının yıllık 
altı ay artırılması şeklinde ağırlaştırılmaktadır. 
2017'de koridor emeklilikte 474 yerine en az 480 
sigortalı ayın bulunması gerekmektedir. 

Uzun sigorta süresinde (biten) yaşa bağlı erken 
emeklilik için 2017’de 474 yerine en az 480 
sigortalı ayın veya vadenin dolduğu tarihte 444 
yerine en az 450 ödenmiş prim ayının bulunması 
gerekir. Böylelikle emeklilik başlangıcı kademe 
halinde daha geç gerçekleşir.

ÖNEMLİ: Hedeflenen emeklilik başlangıcından 
önce, beklenen emeklilik maaşı hakkında so-
syal sigorta kurumundan bilgi talebinde 
bulunu lmalıdır. 

Hastalık nedeniyle bağımsız faaliyetlerini yerine 
getiremez hale gelen ticari işletmeciler için, ma-
lulen emeklilik seçeneği bulunmaktadır. 
Sigortalı şahıs bu emeklilik için talepte bulun-
ursa, malulen emeklilik hakkının kendisine 
tanınabilmesi için tıbbi bilirkişi raporları 
alınmaktadır. Aleyhte bir rapor sunulması duru-
munda iş mahkemesinde dava açılabilir. Emekli 
maaşı prensip olarak sigortalı olunan yıl 
sayısından ve çalışma hayatı boyunca ödenen 
ortalama prim tabanı tutarlarından hesaplan-
maktadır. Bağımsız olmayan (ASVG) ve bağımsız 
(GSVG) çalışmaların süreleri birlikte hesaplan-
maktadır. Çok fazla ayrıntı bulunması nedeniyle 
emeklilik başlangıcı için Ticari Sosyal Sigortalar 
Kurumundan danışmanlık yardımı alınması 
yararlı olur.
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2.4.7 Zorunlu sigortanın bitiş tarihi

Her bir ayın sonunda zorunlu sigortadan
    ticaret ruhsatınızı askıya alarak,
    işletmenizin faaliyette olmadığını inaktif 

duruma geçme bildirimi ile meslek  
grubuna veya WKO’nun semt veya bölge 
merkezine bildirerek,

    bir şahıs firması şahsi sorumlu ortağı 
olduğunuzu belirten maddenin ticaret  
sicilinden silinmesini talep ederek ya da 
OG/KG'nin ticaret ruhsatının askıya 
alınmasıyla,

    GmbH'nın ticaret ruhsatının askıya 
alınmış olmasıyla, ya da bir GmbH'nın 
müdürü olarak atanmanızın ticaret  
sicilinden silinmesi başvurusunu 
yapmanız, yani söz konusu GmbH'nın 
artık bir ortağı olmamanızla, ayrılmış 
olursunuz.

Ayrıntılı bilgi ve destek için eyaletinizdeki WKO 
uzmanları size yardımcı olacaktır.

ÖNEMLİ: Ruhsat kaydından sonra Ticari So-
syal Sigortalar Kurumuna başvurun. Adres: 
www.svagw.at. Bu adresten prim meblağı, 
sigorta kapsamı, küçük ölçekli işletme dü-
zenlemesi, fark koşulları vs. hakkında tüm 
bilgileri edinebilirsiniz. Yaptığınız hesa-
plarda, oldukça önemli bir meblağ tutacağını 
dikkate alarak sosyal sigortalar için 
ödeyeceğiniz masrafları da dikkate alın.  

Sosyal sigortalar yükümlülüğüne ilişkin 
kapsamlı bilgiler için adres: 
wko.at/sozialversicherung
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 | 2.5  VERGİLER VE  
FATURALAR

Bir girişimci olarak vergi uzmanı olmanız  
gerekmez ancak sağlam bir temel bilgiden de 
kimseye zarar gelmez. Vergi açısından temsil 
ediliyor olsanız bile vergileri ödemek için 
sorumluluk şahsınıza aittir. Vergi uzmanınızı 
(muhasebeciniz, mali müşaviriniz veya vergi 
danışmanınız) vergi çıkmazında size yol göste-
ren kılavuz olarak kabul etmeniz yararlı olur. 

ÖNEMLİ: Sabit gider optimizasyonu gere-
ğince hangi görevleri bizzat üstleneceğinizi 
(makbuzların toplanması, temel kayıtların 
tutulması, …) ve vergi uzmanının sizin 
yerinize hangi görevleri yerine getireceğini 
(örn. yıllık bilanço) önceden düşünüp belir-
leyin. Muhasebenin organize edilmesinde, 
zaman ve maliyetten tasarruf sağlayacak bir-
çok optimizasyon seçeneği bulunmaktadır 
(elektronik faturalar, faturanın önceden  
tanzim edilmesi, ...). Şirket denetim 
evraklarından yararlanın veya bir WIFI kur-
suna katılın. WKO uzmanları vergi hukuku 
hakkında sizi bilgilendirecektir.

VERGİLERLE İLGİLİ BAŞLICA 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ
    İşletme açılış formunu kullanarak faaliyete 

başladığınız günden itibaren bir ay içe-
risinde, ticari işletmeyi açtığınızı ve 
işletmenin yerini bildirme.

    Vergi dairesi tarafından öngörülen üç aylık 
gelir vergisi ön ödemelerini (veya sermaye 
şirketlerinde kurumlar vergisini) 
zamanında ödeme.

    Satış vergisi mükellefiyetinde, aylık ya da 
çeyrek yıllık satış vergisi ön bildirimlerini 
zamanında teslim etme ve bunlardan 
doğacak tutarları ödeme.

    Yıllık vergi beyanlarını oluşturma ve teslim 
etme.

Yükümlülüklerinize ilişkin ayrıntılar, ileriki 
sayfalarda yer almaktadır.

VERGİ DAİRESİ İLE İLK İRTİBAT
Bir girişimcilik fikriniz var ve bunu 
gerçekleştirmek istiyorsunuz. WKO ve Grün-
derservice ile ilk irtibattan sonra gideceğiniz 
yer vergi dairesidir. Çalışmalarınıza başlamanı-
zdan sonraki bir ay içinde vergi dairesine, ticari 
işletmeyi açtığınızı ve işletmenin yerini bildir-
meniz gerekir. Prensip olarak vergi uzmanınız 
ile birlikte, vergi dairesinde düzenlenen bir 
işletme açılış formu doldurmanız gerekir. 
İşletme açılış formunu Federal Maliye 
Bakanlığı’nın Web sitesinden indirebilirsiniz 
(www.bmf.gv.at). Konuyla ilgili önemli bilgilere 
de şirket servisi portalından ulaşabilirsiniz 
(www.usp.gv.at). 

Doğru işletme açılış formu hangisidir?
Bu, tamamen seçilen hukuki yapıya bağlıdır. 
Planlanan amaç için hangi hukuki yapının seçil-
mesi gerektiği sorusu, bölüm 2.3 Hukuki yapılar 
başlığı altında cevaplandırılmıştır. Ortaksız 
şirket sahibi olarak gerçek kişiler formunu 
(Verf24 olarak adlandırılan) doldurmanız gere-
kir. Şahıs şirketi kurmanız durumunda ortaklar 
formunu (Verf16) kullanın. Sermaye ortaklığı 
kurarken anonim şirket veya limited şirket for-

TAVSİYEMİZ: “Bağımsız çalışanlar için 
el kitabı” - Federal Maliye Bakanlığı’nın 
hazırladığı “Yeni kurulan şirketler için 
vergi rehberi”, size konu hakkında  
genel bir fikir sunmaktadır. Bu rehberi 
eyaletinizdeki Gründerservice 
departmanından edinebilir veya  
internetten indirebilirsiniz. Adres:  
www.bmf.gv.at/Publikationen > Down-
loads > BroschuerenundRatgeber
WKO’nun hazırladığı “Steuerinfo für 
Betriebsgründer” (Girişimciler İçin 
Vergi Bilgisi) bilgilendirme broşürü de 
aynı şekilde konu hakkında bilgi 
sunmaktadır.
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munu (Verf15) doldurun. Firma kuruluşunuzu 
ilgili vergi dairesine yazılı ya da sözlü olarak (te-
lefon üzerinden) bildirebilir ve uygun formun 
adresinize gönderilmesini talep edebilirsiniz.

İşletme açılış formunun vergi dairesi tarafından 
işleme konulması ve gerekli işlemlerin 
yapılmasının ardından, size ya da şirketinize bir 
vergi numarası ve icabında bir vergi kimlik 
numarası (kısaca UID numarası) verilir. Vergi 
dairesi, vergi numarasını vermeden önce 
işletmenize bir ziyaret yapmak da isteyebilir. 

İşletme açılış formu doldurulurken nelere 
dikkat edilmelidir?
İşletme açılış formundaki bazı sorulara 
vereceğiniz cevaplar, vergi ön ödemelerinizin ne 
kadar yüksek olacağını, belli bazı vergilere tabi 
olup olmayacağınızı belirleyecektir. Bu da liki-
ditenize ve buna bağlı olarak faaliyetlerinize 
önemli ölçüde etki edebilir. Bu nedenle işletme 
açılış formu, dikkatlice doldurulmalıdır.

Ortaksız şirket sahibi veya şahıs şirketinin 
ortağı olarak faaliyete başladığınızda, işletme 
açılış formunda ilk iki yılın gelirlerini (kazanç) 
öngörmeniz gerekir. Öngörünüz, vergi dairesi 
tarafından üç aylık gelir vergisi ön ödemelerinin 
belirlenmesi için kullanılacaktır. Buna göre ilk 
iki yıl için sonuçların tahmininde son derece 
dikkatli ve gerçekçi olmanız gerekir. Zira yük-
sek bir kâr tahmini, aynı zamanda yüksek bir 
peşin ödemeye neden olur. Daha kötüsü de 
kârınızı düşük tahmin etmeniz durumunda mü-
teakip yıllarda yüksek bir ek ödeme yapmak 
durumunda kalırsınız.

İlk iki yılın beklenen satışlarına (gelirlerine) 
ilişkin soru, vergi dairesi tarafından beklenen 
satışlar nedeniyle ve ardından satış vergisi ön 
kayıtlarını periyodik olarak teslim etmek için 
yükümlü olup olmadığınızı belirlemeye yönelik 
olarak kullanılmaktadır. UID numarası için 
başvurulduğunda, ek olarak satış vergisi ön 
kayıtları teslim edilmelidir. Satışa ilişkin mua-

fiyetlerin ne zaman uygulandığını ve bir UID 
numarasına ihtiyacınızın olup olmadığını bölüm 
2.5.1.1. Satış vergisi başlığından kontrol edebi-
lirsiniz. 

ÖNEMLİ: Özellikle kâr tahmininde bulunur-
ken son derece dikkatli olmanız gerekmek-
tedir, zira bu rakam gelir vergisi veya kurum-
lar vergisi ön ödemesinin hesaplanması için 
esas alınacaktır.

Hangi vergi dairesi benden sorumlu?
Bu durum, seçtiğiniz hukuki yapıya bağlıdır. 
Ortaksız şirket sahiplerinden (gerçek kişiler), 
gelir ve satış vergisi için bulunduğu bölgenin 
vergi dairesi sorumludur. Sermaye şirketi (örn. 
GmbH veya AG) kurulmuşsa tüzel kişilik söz ko-
nusudur. Sermaye şirketi merkezinin 
(işletmenin vergi dairesi) bulunduğu yerin yet-
kili vergi dairesi, kurumlar vergisini ve sermaye 
kazancı vergisini tahsil eder. Şahıs ortaklıkları 
(örn. KG veya OG) için de aynı şekilde işletmenin 
vergi dairesi yetkilidir.

TAVSİYEMİZ: Vergi dairesinin formunu 
doldururken “Fragebogen des Finanz-
amtes zur Betriebseröffnung” (İşletme 
Açılışına İlişkin Vergi Dairesi Formu) 
bilgi broşürü yararlı bir asistandır.  
Eyaletinizdeki Gründerservice 
departmanından edinebilir veya
www.gruenderservice.at >  
Publikationen > Infoblätter adresinden 
indirebilirsiniz
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İşletmenizi açtınız. Şimdi ne yapacaksınız? 
Bağımsız çalışmanız süresince karşınıza sayısız işletme kavramı çıkacak. En yaygın kavramlar 
aşağıda açıklanmıştır:

İşletmenin açılışından önce yapılan yatırımlar
Müstakbel girişimci olarak gelecekteki 
şirketiniz için, işletme açılışından önce çeşitli 
giderleriniz olacaktır. İşletmeniz için makine ve 
cihaz satın alma, işyerinde yapısal değişiklik 
yapma gibi hazırlık çalışmalarına 
başladığınızdan itibaren girişimci sayılırsınız. 
Bu harcamaların vergi olarak saydırılması için, 
işletme açılışına yönelik olarak belirgin bir 
hazırlık yapılmış olması anlaşılabilir olmalıdır. 
Bu kapsamda, harcamaların, gerekli işletim 
malzemelerinin edinilmesi için yapılmış olması 
yeterlidir. İşletmenin “resmi” açılışından önce 
yapılan harcamalar da bu nedenle kabul edil-
mektedir. Bu size hem satış vergisi hem de gelir 
vergisi açısından avantajlar sağlamaktadır. Ön 
vergi kesintisi hakkına sahip girişimci olarak 
faturalandırılmış satış vergisini düşebilir ve 

ayrıca giderleri gelir vergisi beyannamesi 
kapsamında kârı azaltıcı unsurlar olarak 
saydırabilirsiniz. (Ayrıntılara ileriki bölümler-
den ulaşabilirsiniz.) Bazı giderler (örneğin 
eğitim masrafları) sadece ve sadece öden-
dikleri yıl saydırılabilirler.

Kavram Açıklama/Örnek
Gelir girişleri  Şirkete yapılan ödeme akışıdır. Düzenlenmiş faturalar için yapılan ödeme 

girişleri, komisyonlar, satılan malların veya hizmetlerin cirosu buna  
örnektir.

Harcamalar  Şirketten dışarı doğru ödeme akışıdır. Örneğin kira, telefon, sosyal  
sigortalar, reklam, ofis mobilyaları, taşıt giderleri, personel vs.

Kâr  İşletme gelirleri ve işletme giderleri arasındaki pozitif farktır.
Zarar İşletme gelirleri ve işletme giderleri arasındaki negatif farktır.
Gelirler  Vergi mükellefinin yedi gelir türü kapsamında elde ettiği kâr veya zarardır. 

Yedi farklı gelir türü vardır. Tüm gelirlerin toplamı yıllık gelire tekabül eder. 
Gelir, gelir vergisinin hesaplanması için esas teşkil eder.

Gelir ile Mesleki uygulamada ortaya çıkan ve vergiye tabi gelirin belirlenmesinde,  
bağlantılı çalışan personel değerlendirmesi kapsamında kesilen giderlerdir. Gelir ile 
kesintiler   bağlantılı kesintiler, şirket gelirlerini elde etme, sigortalama veya korumaya 

yönelik harcamalardır. Gelir ile bağlantılı kesintiler kavramı, işletme dışı ge-
lirler (kiralama ve leasing, bağımsız olmayan çalışmalar, sermaye gelirleri, 
diğer gelirler) için kullanılmaktadır. Gelir ile bağlantılı kesintiler kavramı, 
işletme giderleri (işletme geliri türlerinde) kavramı ile eşdeğerdir.

İşletme İşletmeye bağlı olarak oluşan harcamalardır. Üç farklı işletme gelir türü 
 giderleri   vardır: Tarım ve ormancılık, ticari işletme ve bağımsız çalışma. Harcamalar, 

işletme açılışından önce de yapılabilir. İşletme açılışı için belirgin bir hazırlık 
yapılmış olmalıdır. Harcamaların, gerekli işletim malzemelerinin edinilmesi 
için yapılmış olması yeterlidir.

TAVSİYEMİZ: Şirket servisi portalına 
(USP) şimdi kaydolun: www.usp.gv.at 
USP ile bilgi alma ve kurum ziyaretlerini 
gibi işlemleri TEK BİR merkezi platform-
dan yapabilirsiniz. Resmi makamlardaki 
işlemlerinizi oturum açarak (tekli otu-
rum açma) güvenli, hızlı ve verimli bir 
şekilde her zaman online olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.
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2.5.1.1 Satış vergisi (USt)

Satış vergisi katma değer vergisi olarak da 
adlandırılır. Satış vergisine, bir girişimcinin yurt 
içinde, şirketi kapsamında ücret karşılığında 
gerçekleştirdiği teslimatlar ve hizmetler, kendi 
tüketimi ve malların ithali (üçüncü ülkeden ithal 
edildiğinde ithalat vergisi, AB’den ithal 
edildiğinde kazanç vergisi) tabidir. 

Genellikle girişimci olarak müşterilere 
sunduğunuz hizmetlerin satış vergisine tabi 
olduğunu hesaba katabilirsiniz. Teslimatı 
sağlayan veya hizmet veren firma olarak, sadece 

2.5.1 En önemli vergiler
İşletmenizi açmanız ve vergi dairesine gerekli bildirimi yapmanızla, ödemeniz gereken zorunlu 
gelir ve kurumlar vergisi ön ödemeleri vergi dairesi tarafından belirlenir. Ödemekle yükümlü 
olduğunuz diğer vergilerin (özellikle satış vergisi, maaş vergisi, işveren primi vd.), tarafınızdan 
hesaplanması ve zamanında ödenmesi gerekmektedir. Bu vergiler için vergi dairesi tarafından bir 
ön ödeme tutarı belirlenmez. Aşağıdaki vergi takvimi size en önemli vergilerin miktarı ve tarihleri 
hakkında bir genel bakış sunmaktadır. Satış, gelir ve kurumlar vergileri ayrıntılı şekilde 
açıklanmıştır.

mutemet fonksiyonunu yerine getirirsiniz: 
Müşteriden, verdiğiniz hizmete veya sunduğunuz 
teslimata ilişkin satış vergisini (USt) tahsil edip 
vergi dairesine aktarırsınız. 

ÖNEMLİ: Şirket vergiyi vergi dairesine zaman-
ında ödeme sorumluluğunu taşımaktadır. 

Ancak maliyet faktörü olarak satış vergisi, sa-
dece son tüketicilerde (tüketiciler; B2C) kalır. 
Şirket alanında (B2B), normal koşullarda ve ya-
sal ön koşulların mevcut olması durumunda, 
şirket olarak “ön tedarikçilerinize” ödediğiniz 
satış vergileri, vergi dairesi tarafından ön vergi 

En önemli vergiler için vergi takvimi

Vergi türü Meblağı Vadesi Ödenecek kurum
Satış vergisi Net meblağın  Bir sonraki   
 %0, %10 veya %20’si ayı takip eden ayın 15’i  
Gelir vergisi Gelirin %0-55 'i 15.2., 15.5.,  
  15.8., 15.11. 
   
Kurumlar vergisi Kazancın %25’i  15.2., 15.5.,  
  15.8., 15.11. 
Maaştan kesilen vergi Sosyal sigortalar ve muaf Bir sonraki ayın 15’i
 meblağlar düşüldükten sonra  
 ücretin/maaşın %0-%55'i  
Yerel idare vergisi Brüt maaş toplamının  Devam eden ayın 15’i  
 %3’ü
İşveren katkı payı 
Aile yükünü  Brüt maaş toplamının Devam eden ayın 15’i  
dengeleme fonu +  %4,5 + 0,36 ile %0,44’ü  
işveren katkı payına ek 
(işveren katkı payı eki 
eyalete bağlıdır)
 

Vade tarihinin cumartesi, pazar veya tatil gününe rastlaması durumunda ödeme yapılabilecek son gün, bir 
sonraki iş gününe kaydırılır.

Yerel vergi dairesi veya 

işletme vergi dairesi

Yerel vergi dairesi

İşletme vergi dairesi

Yerel vergi dairesi 
veya işletme vergi 
dairesi Belediye

Yerel vergi dairesi 
veya işletme vergi 
dairesi
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olarak iade edilir. Bu şekilde B2B alanında satış 
vergisine bağlı masraf yükü söz konusu olmaz. 

Örnek: Marketinizden alışveriş yaptığınızda, son 
tüketici olarak sizden fiyatın bir kısmı satış ver-
gisi olarak mahsup edilir. Satıcı vergi mükellefi 
olarak bu satış vergisini vergi dairesine öde-
mekle yükümlüdür. Aynı zamanda satıcıya mal 
alımı, işyeri kirası veya ofis malzeme masrafları 
gibi ön ödemeler için satış vergisi fatura edilir. 
Bu ön ödemelerin satış vergisi (ön vergi), ödene-
cek satış vergisine karşılık sayılır. Aradaki fark 
ön bildirim süresinde vergi dairesine bildirilme-
lidir ve tahakkuk eden vergi ödenmelidir.

Aylık veya üç ayda bir olarak ödenen satış vergi-
sinin meblağı, ödemelerin mahsup edilen satış 
vergisi veya ön vergilerinden daha yüksek olması 
durumunda girişimci olarak sizden satış vergisi 
tahakkuk edilir.

Satış vergisini kendiniz hesaplamanız gerekir. 
Genelde aylık düzenlenen satış vergisi ön beyanı 
(UVA) girişi temelde FinanzOnline üzerinden 
gerçekleştirilebilir. Yeni şirket kuranlar, satış 
vergisi ön beyanını üç aylık periyotlarda 
hesaplayıp ödeyebilir. Bu avantajdan yıllık cirosu 
100.000 Euro altındaki şirketler ileriki yıllarda da 
yararlanabilir.

Vergi oranları
Satış vergisi genellikle net ücretin %20’si 
tutarındadır. Bunun yanı sıra %10’a (örn. gıda ve 
kitap için) ve %13’e (01.01.2016 tarihinden itiba-
ren örn. odun, canlı hayvan vs. için, 01.05.2016 
tarihinden itibaren örn. kültürel ve sportif etkin-
likler için konaklama ve biletler için) düşürülmüş 
vergi oranları da mevcuttur. Yurt dışına teslimat, 
“inşaat hizmetleri”, hurdaların teslimatı veya 
işlenmesi gibi özel teslimatlarda ve hizmetlerde, 
ciroların muaf tutulmasından ya da vergi bor-
cunun hizmeti alana yüklenmesinden dolayı, 
satış vergisi belirlenmez. 

Satış vergisi yükümlülüğü
Genel olarak bir girişimcinin yurt içinde, şirketi 
kapsamında ücret karşılığında gerçekleştirdiği 
tüm teslimatlar ve hizmetler. Ticari işletmeci, 
konferans konuşmacısı, mülkünü kiraya veren 
şahıs gibi ticari veya mesleki faaliyetini bağımsız 
olarak yürüten herkes girişimcidir. 

Satış vergisi muafiyetleri
Satış vergisinden muaf olan, ancak ön vergi ke-
sintisi uygulanan satışlar (ihracat teslimatları 
gibi tam muaf satışlar) ve satış vergisinden muaf 
olan ve ön vergi kesintisi uygulanmayan satışlar 
(banka ve sigorta satışları veya bu tip aracılıklar 
gibi yapay muafiyetli satışlar) mevcuttur. 

Küçük ölçekli işletme düzenlemesi    
En önemli yapay satış vergisi muafiyeti, “küçük 
ölçekli işletme düzenlemesidir”. Yıllık cironuz 
maksimum 30.000 Euro net tutarında ise satış 
vergisinden otomatik olarak muaf tutulursunuz. 
Beş yıl içerisinde bu sınırı bir kereliğine %15'ini 
geçmeyecek şekilde aşabilirsiniz. Yerine 
getirdiğiniz hizmetleriniz için satış vergisi 
faturalandıramazsınız ve vergi dairesine satış ver-
gisi ödemenize gerek yoktur. Buna karşılık size 
yapılan ön ödemeler için ön vergi kesintisi 
yapılmaz. Satış vergisini yine de faturada belgele-
mek isterseniz faturalama nedeniyle vergi 
meblağını vergi dairesine karşı borçlanmış olur-
sunuz. Küçük girişimci olarak vergi muafiyetin-
den feragat edebilirsiniz. Bu da, girişimci olarak 
yılda 30.000 Euro ciro limitinin altında kalmanıza 
rağmen “gönüllü olarak” satış vergisi mahsup 
edip vergi dairesine ödeyeceğiniz anlamına gelir. 
Bu seçenek, size ön vergi kesintisi yetkisi de 
sunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi B2B 
alanında efektif olarak satış vergisi bulunmadığı 
için, bu düzenleme müşterileriniz de ağırlıklı ola-
rak ön vergi kesintisi yetkisi bulunan şirketler 
(B2B) olduğunda avantajlıdır.
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Vergi dairesinin küçük ölçekli işletme  
düzenlemesi ile Sosyal Sigortalar Kurumunun 
küçük ölçekli işletme düzenlemesinin 
karşılaştırılması
En önemli hususu peşinen söyleyelim: Küçük 
ölçekli işletme düzenlemesi, sadece satış vergi-
sine ilişkin bir düzenlemedir. Ancak bu düzen-
leme, sosyal sigortaya ilişkin avantajlar sağlayan 
“Sosyal sigortalar Kurumu küçük ölçekli işletme 
düzenlemesi” ile karıştırılmamalıdır. Bu düzen-
leme, Sosyal Sigortalar Kurumunun (SVA) 
zorunlu sigorta yükümlülüğünden muaf 
olmanızı sağlar, ancak zorunlu kaza sigortası 
istisnadır. Ayrıntıları Bölüm 2.4 Sosyal sigorta 
başlığından öğrenebilirsiniz.

Vergi yükümlülüğünün 
alıcıya transferi (Reverse Charge)
Hizmetlerde, iş teslimatlarında ve yurtiçindeki 
inşaat çalışmalarında satış vergisi borcunu, alıcı 
girişimciye aktarmayı öngören Reverse Charge 
System’i de (vergi yükümlülüğünün alıcıya 
transferi) dikkate alın. Bu durumlarda hizmet 
alıcısı, hizmet veren şirket tarafından sadece net 
tutar üzerinden bir fatura (vergi gösterilmez) ve 
vergi borcunun aktarılmasına ilişkin özel bir 
uyarı alır. Bu kapsamda hizmete veya teslimata 
tahakkuk eden vergiyi borçlanır. Ancak bunları 
ön vergi hak sahibi girişimci ön vergi olarak tek-
rar düşebilir.

Satış vergisi tebliği hukuki geçerlilik kazanana 
kadar vergi dairesine yazılı başvuruda bulunarak 
küçük ölçekli işletme düzenlemesinden vazgeçe-
bilirsiniz. Bu beyan sizin için en az beş yıl 
bağlayıcıdır. Genel olarak ciro elde edildikten 
sonra teslimatlarınız ve hizmetleriniz için fatura 
düzenlemekle yükümlüsünüzdür. Usulüne uygun 
bir faturanın özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Bir girişimci olarak hangi sonuçları ve düşünceleri 
dikkate almanız gerekir? Küçük ölçekli işletme 
düzenlenmesinden yararlandığınızda satış vergisi 
ödemeniz gerekmez ve ön vergi kesintisine tabi 
olmazsınız. Ancak başlangıç yatırımlarınızın du-
rumu nedir? Girişimci olarak nasıl bir müşteri 
yapısına sahipsiniz? Müşterileriniz de girişimci mi 
yoksa bireysel bir faaliyet mi söz konusu? Söz ko-
nusu model girişimciye uymalı, ciro limiti tek 
başına bu karar için yeterli değildir. 

TAVSİYEMİZ: Gründerservice 
departmanının ücretsiz danışmanlık  
hizmetinden işletme açılış formunu 
teslim etmeden ÖNCE yararlanın ve 
küçük ölçekli işletme düzenlemesinin 
sizin için makul olup olmadığını 
netleştirin.

Euro cinsinden yıllık ciro

> 100.000: Aylık beyan

< 100.000: 3 aylık beyan

< 30.000
  Talep edildiğinde (opsiyon) 

30.000'in altında da satış 
vergisi yükümlülüğü

< 34.500

5 yıl sonra bir defa

n  Girişimci - Satış vergisi yükümlülüğü var           n  Küçük ölçekli işletme - Satış vergisi yükümlülüğü yok
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Usulüne uygun bir faturanın özellikleri

Usulüne uygun bir faturanın ön vergi kesintisi hakkına sahip olması için, aşağıdaki özelliklere 
sahip olması gerekir:

1. Teslimatı veya hizmeti üstlenen girişimcinin adı ve adresi 
2. Hizmet alıcısının adı ve adresi 
3. Düzenleme tarihi 
4. Teslimatı yapan veya hizmeti veren girişimcinin vergi kimlik numarası (UID numarası)
5. Alıcının UID numarası (satış vergisi dahil 10.000 Euro üstü toplam tutar faturalarına)
6. Sıralı fatura numarası
7. Malların miktarı ve ticari adları veya hizmetlerin türü ve kapsamı
8. Teslimatın veya başka bir hizmetin günü/zamanı
9. Teslimat/başka bir hizmet için ücret
10. Satış vergisi tutarı 
11.  Uygulanacak vergi oranı veya uygulanabilir bir vergi muafiyetine ilişkin uyarı (örn. “§ 6 (1) 

Z 27 UStG yasası kapsamında satış vergisinden muaftır” > küçük ölçekli işletme düzenle-
mesi) veya vergi borcunun hizmet alıcısına transferine ilişkin uyarı (örn. § 19 (1) uyarınca 
vergi borcunun hizmet alıcısına transferi)

Ayrıca yabancı bir girişimcinin, hizmet yeri dü-
zenlemesi nedeniyle söz konusu hizmetini 
Avusturya içinde gerçekleştirmesi ve yurtiçinde 
şirketini işletmemesi veya bir hizmet sunan iş 
yerine ortak olmaması durumunda, vergi 
borçlanması hizmet alıcısına alıcıya transfer edi-
lebilmektedir.

Ön vergi kesintisi  
Ön vergi tutarını düşebilmeniz için, alınan fatu-
ralarda belirli özelliklerin (bkz. aşağı) bulunması 
gerekir. Faturanın alıcısı olarak, her faturayı 
aldıktan sonra doğru ve eksiksiz olduğunu kon-
trol etmeniz gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde 
ön vergi kesintisi hakkınız bulunmamaktadır. 

Mali idare tarafından kabul edilen otomobillere 
kadar olan tüm otomobiller ön vergi kesinti 
hakkının kapsamı dışındadır. Bunun için bkz: 
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinfor  
mation/Umsatzsteuer/Listedervorsteuerab_ 
5549/_start.htm

Küçük meblağ faturaları (brüt maksimum  
400 Euro fatura değerine sahip faturalar) için 
şu bilgiler yeterlidir:
1. Hizmeti veren şirketin adı ve adresi
2. Düzenleme tarihi
3. Yerine getirilen hizmetin miktarı ve tanımı
4. Teslimatın/hizmetin günü
5. Brüt ücret
6. Yüzde olarak uygulanacak vergi oranı

Ön verginin götürü usulü hesaplanması
Önceki yıllarda hesaplanan en fazla 220.000 
Euro cirolar için, net ciroların (en fazla 3.960 
Euro) %1,8’lik götürü usulü ön vergi hesaplaması 
için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu götürü 
meblağa ek olarak net 1.100 Euro üzerinde 
yıpranabilir sabit varlıklara yapılan yatırımların, 
malların, hammaddelerin, yarı mamullerin, 
yardımcı maddelerin, katkı maddelerinin ve 
üçüncü şirketlerden kiralanan malzemeler için 
yapılan harcamaların da indirilebilir vergileri 
dikkate alınabilir.
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UID numarası
Vergi kimlik numarasını (kısaca UID numarası), 
HER faturada (400 Euro üstü) belirtmeniz gere-
kir. UID numarası, teslimatlar veya hizmetler ya 
da başka bir AB ülkesindeki girişimcilere yönelik 
olarak belirli başka hizmetlerin yerine getiril-
mesi durumunda, AB girişimcisinin kimliği gö-
revini görmektedir. Şirket kurucuları, vergi dai-
resinden UID numarası ile birlikte vergi 
numarasını almaktadır. Küçük ölçekli işletmeler 
genellikle UID numarası almaz. İstisna: eşik ge-
lir sahipleri veya AB bölgesindeki belirli hizmet-
lerin satın alınması istisnadır. Şirketiniz için AB 

ülkelerinin dışından tüketim vergisi alınan ürün-
ler (şarap, köpüklü şarap, yüksek alkollü içecek-
ler, bira, tütün ürünleri, mineral yağ) satın almak 
istiyorsanız, ek bir kimlik numarasına ihtiyacınız 
olacaktır. Bunun için yetkili kurum gümrük ge-
nel müdürlüğüdür.

2.5.2 Gelir vergisi
Gelir vergisi, bağımsız çalışan kişinin “ücretten 
kesilen vergisidir”. Bu verginin temeli yılda elde 
ettiğiniz kârdır ve götürü usulü hesapların, gelir 
gider hesaplarınızın veya çift taraflı muhasebe-
nizin yardımı ile, diğer gelirler (örn. hizmet oranı) 

Kurallara uygun bir faturanın özelliklerini taşıyan örnek fatura
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Firma
Musterfrau KG
Musterstraße 4
A-1030 Viyana

Ödeme koşulları: 10 gün %2 iskonto
  30 gün net

Adet %20

%20

%20

Birim Ürün Ürün No. Birim fiyatı

Birim fiyatıTutar (KDV hariç)             10.960,00
+%20 KDV                       2.192,00

Toplam tutar (KDV dahil)    13.152,00

Miktar KDV € cinsinden 
tutar

Yazıcı 
kartuşu

Adet Not defteri

Adet Tükenmez 
kalem

Fatura 1/014/17

Mustermann GmbH
Handelsgesellschaft

Mustergasse 1a
A-9020 Klagenfurt

Telefon: +43 463 12345
Faks: +43 463 12345-78

Klagenfurt, 01.02.2017 tarihinde

Sipariş tarihi: 10.01.2017
Teslimat tarihi: 01.02.2017

Başvurunuz için teşekkür eder, yukarıda belirtilen tutarın AT 423456789 IBAN numaralı 
hesabımıza havale edilmesini rica ederiz.

Mustermann GmbH | FN 12345w | Klagenfurt Asliye Hukuk Mahkemesi | Sicil No: 0123456 | ATU 87654321

Müş. No.: 1456
UID No.: ATU 12345678

1
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dahil edilerek tespit edilir. Vergi oranı %0 ile %55 arasında bulunmaktadır ve (yıllık) gelir 11.000 
Euro’yu aşmışsa gelir vergisinin ödenmesi gerekir. 

Gelir tutarının € 11.000,–'den düşük olması durumunda gelir vergisi ödenmez. Gelir tutarının  
€ 11.000,– üzeri olması durumunda ise uygulanacak vergi oranı, gelir miktarı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde artar. Gelir vergisi progresif bir vergi türü olduğundan, %0'dan başlayarak, uygulanacak ilgili 
vergi oranı gelirinizin bir kısmına uygulanacaktır.

ÖNEMLİ: Gelir vergisini üç aylık periyotlarla peşin ödersiniz. Kuruluş yılınızda işletme açılış for-
muna göre yaptığınız tahmin, hesaplama esasınız olarak kabul edilir. Ön ödemeniz sadece tahmin-
lere veya beklentilere dayanmaktadır. Gelir vergisi ön ödemeleriniz, beklenen kazanca kıyasla 
orantısız olduğunda, o yılın 30 Eylül tarihine kadar ön ödemede düzenleme için başvuruda bulun-
abilirsiniz. 
Mali yıl tamamlandıktan sonra gelir vergisi ve tahakkuk edilmesi durumunda satış vergisi için, en 
geç 30 Nisan tarihine kadar matbu evraklarla, en geç 30 Haziran tarihine kadar da elektronik 
şekilde vergi dairesine yıllık vergi beyanı başvurunuzu iletmeniz gerekir. Vergi beyanları genel 
olarak elektronik olarak FinanzOnline üzerinden vergi dairesine iletilmelidir. Ancak istisnai durum-
larda, vergi dairesinden temin edebileceğiniz matbu formlar teslim edilebilir. Bir vergi danışmanı 
size vekalet ediyorsa bu süreler daha da uzar.

Vergi belirlenirken yapılan hesaplamalar: Çok yüksek ön ödeme yapmış olmanız durumunda alacak 
dekontu alırsınız, çok düşük ön ödeme yaptıysanız ek ödeme yapmanız gerekir. Ek iş olarak yeni şirket 
kurulumlarında genellikle ilk yıl ek ödemeler yapılır. 

Vergiye tabii olacak gelir, gelir vergisinin hesaplama esası olup, en basit haliyle şu şekilde 
hesaplanmaktadır:

1.  Tarım ve ormancılıktan elde edilen hasılat
2.  Bağımsız faaliyetten elde edilen hasılat
3.  Ticari işletmeden elde edilen hasılat
4.  İşverene tabi faaliyetten elde edilen hasılat (örneğin çalışanlar, işçiler ya da emekliler)
5.  Varlıklardan elde edilen hasılat (örneğin tasarruf hesabı, hisse senetleri)
6.  Kira hasılatı
7.  Diğer hasılat (örneğin ömür boyu gelir, spekülasyon kazançları)
 = Hasılat toplamı
 – Özel harcamalar (vergiden düşülebilen bazı özel harcamalar)
 – Olağanüstü harcamalar (örneğin hastalık masrafları)
 – Vergiden muaf meblağlar (örneğin çocuk yardımı)
 = Gelir (= vergi matrahı)
 – Gelir vergisi oranının uygulanması
 = Gelir vergisi
 – Vergi ön ödemeleri (örn. ücret vergisi, gelir vergisi ön ödemesi)
 = Vergi dairesinden alacak/Munzam ödeme
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Gelir vergisinde dikkate alınacak bir diğer husus da hobi statüsüdür. Bu faaliyetler, kazanç odaklı 
olmayan faaliyetlerdir. Şirketinizin uzun yıllar zarar etmesi ve bu zararları gelir vergisi beyanında 
diğer gelirlerle birlikte vergi indirimi için hesaplamanız durumunda vergi dairesi, şirketinizin ticari 
durumunu soruşturmaya tabi tutabilir. Bu durumda hobi statüsü baz alınır ve zararlarda indirim 
yapılması söz konusu olmaz. Bunu önceden engellemek için şirketi kurmadan önce makul bir bütç-
eleme yapılmalıdır. Gründerservice departmanı bu konuda da danışmanlık hizmeti vermektedir. 

ÖNEMLİ: Vergi dairesi, vergi borcunun oluştuğu yılı takip eden yılın 1 Ekim tarihi itibariyle, ilgili yılın 
vergi tebliği kendisine ulaşana kadar alacak veya borç faizlerini vergi bakiyesine veya oluşan vergi 
alacağına mahsup etmektedir. Bir vergi beyanının ibraz edilmesine ilişkin süre, münferit durum-
larda gerekçelendirilmiş bir başvuru üzerine uzatılabilir. Gerçek veya götürü işletme giderlerinizin 
yanında serbest kâr meblağı, bir şahıs şirketindeki ortaksız girişimcilerin ve şirket ortaklarının 
gelir vergisi hesaplama esasını da düşürür (GmbH ve AG’lerde geçerli değildir). 

Gelir vergisi tarifesi (01.01.2016 itibariyle)

11.000,–

7.000,–

13.000,–

29.000,–

30.000,–

910.000,–

Bu 
değerden 
itibaren

Gelir vergisi

 %0 11.000,– 0,– %0

 %25 18.000,– 1.750,– %9,72

 %35 31.000,– 6.300,– %20,32

 %42 60.000,– 18.480,– %30,80

 %48 90.000,– 32.880,– %36,53

 %50 1.000.000,– 487.880,– %48,79

 %55 > 1.000.000,– 

 Gelir Vergi Vergi
 e e oranı

VERGİDEN MUAF
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Vergiden muaf meblağ
İşletme giderlerinin yanı sıra vergiden muaf 
meblağ da (vergi bakımından imtiyazlı kurgusal 
işletme gideri), bir şahıs şirketindeki ortaksız 
girişimcilerin ve şirket ortaklarının gelir vergisi 
hesaplama esasını da düşürür (GmbH ve 
AG’lerde geçerli değildir). 

Burada her girişimci için maksimum 30.000 
Euro (yani en fazla 3.900 Euro vergiden muaf te-
mel bir meblağ) kâra kadar, kârın %13’üne teka-
bül eden vergiden muaf temel bir meblağ payı 
vardır. Vergiden muaf bu meblağ, götürü usulde 
çalışan işletmeler için de mevcuttur. Bunun 
dışında, belli taşınmaz ve değerli evraklara 
yapılan yatırımlara bağlı olarak, 30.000 Euro 
üzerindeki kârlar için, yatırıma bağlı, vergiden 
muaf %13’lük ek bir meblağ geçerli olabilir. Bu 
vergiden muaf meblağ, 175.000 Euro’nun üstün-
deki yüksek gelirlerde kademeli olarak azalır. 
Böylece vergiden muaf yıllık meblağ, yatırımcı 
başına toplam 45.350 Euro ile sınırlıdır.

Unutmayın: 
Sorularınız için WKO’ya (eyaletinizdeki Gründer-
service semt veya bölge merkezine) 
başvurabilirsiniz.

11.000 Euro altındaki gelirler gelir vergisine tabi 
değildir. 11.000 Euro üzeri gelirde, uygulanacak 
vergi oranı gelirin miktarı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde artar. Gelir vergisi progresif bir vergi türü 
olduğundan, %0'dan başlayarak, uygulanacak 
ilgili vergi oranı gelirinizin bir kısmına 
uygulanacaktır. 

Gelir vergisi tarifesi  
Aşağıda belirtilen her iki örnekte de, temel geli-
rin 20.000 veya 40.000 Euro olması durumunda 
gelir vergisinin ne kadar olduğunu görebilirsiniz. 
20.000 Euro gelir için vergi 2.450 tutarındadır. 
40.000 euro gelirde vergi 10.080 tutarına yüksel-
mektedir. Artışın bu denli seri olması, gelirin 
11.000 EUR üzerindeki kısmının tamamen ver-
giye tabi olmasından kaynaklanmaktadır.

Örnek 1: Gelir 20.000,00 Euro
Gelir % olarak vergi Euro olarak vergi
11.000 %0 0
7.000 %25 1.750
2.000 %35 700
20.000 %12,25 2.450

Örnek 2: Gelir 40.000,00 Euro
Gelir % olarak vergi Euro olarak vergi
11.000 %0 0
7.000 %25 1.750
13.000 %35 4.550
9.000 %42 3.780
40.000 %25,2 10.080

TAVSİYEMİZ: Federal Maliye Bakanlığı’nın Web sitesinden gelir vergisi hesaplaması 
yapılabilir: https://www.bmf.gv.at/Steuern/Berechnungsprogramme/start.htm
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TAVSİYEMİZ: Şirket servisi portalı çerçevesindeki (www.usp.gv.at) FinanzOnline  
hizmetinden faydalanın (https://finanzonline.bmf.gv.at/). FinanzOnline sayfasını  
özellikle satış vergisi ön beyanının (U30) yanı sıra satış vergisi, gelir vergisi ve  
kurumlar vergisi beyanlarını göndermek için kullanabilirsiniz.

Bunun dışında yakınınızdaki WKO’da birçok vergi konusunda ayrıntılı bilgi veren bilgi 
broşürleri de mevcuttur

İsteklilik

Gayrimenkul gelir vergisi
2012'den beri hem özel hem de ticari faaliyet 
alanındaki gayrimenkul satışları, %30'luk maktu 
bir vergi oranıyla vergilendirilmektedir (1.1.2016 
itibariyle %30 olan bu oran daha önce %25 idi). 
Bu gibi gelirler nihai olarak vergilendirilmiştir ve 
ilerleyici bir artış göstermemektedir (yani diğer 
gelirlerin hesabına dahil edilmemekte ve kalan 
gelire uygulanan vergi oranını da artırma-
maktadır). 

2.5.3 Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi, GmbH gibi sermaye 
şirketlerinin gelir vergisidir. Kâr miktarından 
bağımsız şekilde bu verginin oranı %25'tir. 

Her bir çeyrek için minimum vergi ön ödemesi, 
her zaman asgari ana sermayenin %5’idir.  
35.000 Euro ana sermaye için yıllık asgari ku-
rumlar vergisi 1.750 Euro’dur. Ancak yeni kuru-
lan sermaye şirketleri için vergi bakımından bir 
kuruluş imtiyazı yürürlüğe girmiştir. Kuruluşu 
takip eden ilk beş takvim yılında, düşürülmüş 
yıllık asgari kurumlar vergisi 500 Euro'dur (bu 
tutar çeyrek dönem başına 125 Euro'luk bir ön 
ödemeye denk gelmektedir). Bu dönemi takip 

eden beş takvim yılında ise yıllık asgari kurumlar 
vergisi 1000 Euro'dur (bu tutar çeyrek dönem 
başına 250 Euro'luk bir ön ödemeye denk gel-
mektedir). Buna göre 2016 yılında yeni kurulmuş 
bir GmbH şirketi, 2017 yılında her çeyrek dönem 
için 15 Şubat, 15 Mayıs, 16 Ağustos ve 15 Kasımda 
olmak üzere toplam 500 Euro ödemekle yüküm-
lüdür. 

Kârın ortaklıklara dağıtılması durumunda tekrar 
%27,5 sermaye kazancı vergisi uygulanır.

2.5.4 Diğer vergiler
Bunların dışında başka vergiler de söz konusu 
olabilir. Personel istihdam etmeniz halinde, 
maaş vergisi (işverenin, çalışana ödediği maaşa 
dahil ettiği ve çalışan adına vergi dairesine 
ödediği vergi), mahalli idare vergisi, işveren 
primi ve işveren katkı payı ödemekle yükümlü 
olursunuz.  Mutlaka ödemeniz gereken bir 
diğer vergiyse turizm harcıdır (eyalet harcı). 
Faal olduğunuz branşa göre de taşıt vergisi (3,5 
ton üzeri kamyonlarda), reklam vergisi (basılı 
yayınlarda reklamlarda), standart tüketim ver-
gisi (araç ticaretinde) ya da mahalli vergi (tu-
rizm) yükümlülüğü söz konusu olabilir.



EKONOMİNİN 
TEMEL ESASLARI3  | Pazarlama, işinizi nasıl hızlandırabilir?
 | Muhasebenizi nasıl tasarlamanız gerekir?
 |  Başarı odaklı vaat edecek şekilde nasıl hesaplama  

yapmanız gerekir?
 | İş kurma fikriniz için ne kadar sermayeye ihtiyacınız var?
 | Ne tür finansman ve teşvik olanakları mevcut?
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Kalıcılık

Vizyon Organize olma

İsteklilik

İletişim

Heyecan

İlham verme

Çevre oluşturma



 | 3.1 PAZARLAMA

3.1.1 Fikirden konsepte

Siz de pazarlamanın reklam olduğuna dair yanlış 
anlamanın kurbanı olduysanız geç de olsa bu-
rada reklamın, pazarlamanın bileşenlerinden biri 
olduğunu göreceksiniz. 

Sizi heyecanlandıran ve müşterilerinizin talep 
göstereceğine inandığınız ticari bir fikriniz var 
ise ve ürününüz teknik bir başyapıt, çeşitleriniz 
olağanüstü veya hizmetiniz rakiplerinize fark 
atacak kadar orijinal ise başarı için en iyi ön 
koşulları sağlamışsınız demektir. Ancak şu 
soruların cevabını da iyice düşündünüz mü?

   Ürününüz kime yarar sağlayacak? 
   Bir müşteri ürününüz için ne kadar ücret 

ödemeye hazır?
   Sizin için hangi müşteri grupları önemli?
   Hangi bölgelerde veya nüfus katmanlarında 

bu müşteri gruplarını bulabilirsiniz?
   Müşterilerinize nasıl ulaşırsınız?
   Müşterilerinize hangi kanallar üzerinden 

ulaşabilirsiniz?
   İleriki yıllarda satış fırsatlarınız nasıl 

gelişecek?
   Hangi ek sunumlar şansınızı fırsatlarınızı 

arttıracak? 
   Rakipleriniz kimler, güçlü ve zayıf noktaları 

neler?

Girişimci olarak dinamizmi sürekli artan bir or-
tamda faaliyet gösterirsiniz. Ortaklık trendleri, 
yeni kültürler, değişen kullanıcı ve tüketim 
alışkanlıkları, Web 2.0’daki yeni teknolojileri 
kullanarak gelecekteki müşterilerinizle 
iletişiminizi değiştirmektedir. İnternet artık tek 

taraflı bir mecra değil, satıcı ve alıcı arasında 
sürekli bir diyalog yaşanıyor. Mobil internet 
artık günlük yaşamın bir parçası haline geldi.
Bu bakımdan pazarlama stratejinizde Web 2.0’ı 
ve dijital ağlarını mutlaka göz önünde bulundu-
run. Ancak birkaç kanal ile iştigal etmeden 
önce bazı temel pazarlama sorularını 
cevaplamanız gerekir. 

Müşteri, pazar ve ortam odaklı yönetim olarak 
pazarlama 

Yani ürün yerine gelecekteki müşterilerin 
sorunları, istekleri ve ihtiyaçları fikirlerinizin en 
başında yer almalıdır. 

Müşterinize, gerçek ihtiyaçlarına ve 
alışkanlıklarına olabildiğince odaklanmanız 
gerekir. Müşterinizi tanıyın! Hedef gruba yöne-
lik dil ve alaka, pazarlamada önemlidir (anahtar 
sözcük: Content Marketing).

Başka önemli bir hususu da aklınızdan 
çıkarmamanız gerekir. Her pazarlama kararı, 
kendi başlangıç durumuna, rakiplerin 
değerlendirilmesine ve kendi kaynaklarına 
bağlıdır.

Pazarlama konseptinizi, bir pazarlama 
kararının aşağıdaki bileşenlerini açıklığa 
kavuşturarak ve sonuçları kaydederek 
oluşturun. Burada “kaydetmek” sözcüğü 
önemli bir anlam taşıyor. Konseptinizi kafada 
şekillendirmekle yetinmeyin ve kağıda dökün. 
Yazarken düşüncelerinizi tam olarak formüle 
etmek zorunda kalırsınız. Böylelikle konsepti-
niz üzerinde bir süre daha düşünebilir ve olası 
iyileştirmeleri uygulayabilirsiniz.
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Bu kontrol sisteminin amacı size konsept oluşumu sürecinin hiçbir zaman tamamlanmadığını, 
aksine kendini sürekli çevrenin koşullarına olduğu kadar dahili koşullara da uyarlamak zorunda 
olduğunu açıklamaktır.

Konseptinizi ilk kez hazırlarken, başlangıç durumunuzun analizi ile başlayın. Bunun ötesinde so-
mut pazarlama faaliyetleri saptamazsanız, yakın geleceğinizin nasıl gelişeceğini tahmin etmeye 
çalışın.

Devam eden süreç olarak konsept oluşturma

Pazarda şirketiniz

Durumu analiz edin

Hedefleri ve stratejileri saptayın

Tedbirleri planlayın ve
gerçekleştirin

  Müşteriler
 Pazar Rakipler
  Çevre

Şirket (güçlü ve zayıf
yanlarını tespit edin,
olasılıkları tanımlayın)

Kontrol 
(hedef-gerçek karşılaştırması)



3.1.2  Başlangıç durumunun analizi ve  
tahmini

Pazar ortamı  
   Pazarım hangi coğrafyaya yayılıyor (bölge, 

eyalet, Avusturya, Avrupa)?
    Genel ekonomik gelişme ve sektörümdeki 

gelişme ne durumda?
    Konjonktürel dalgalanmalar gelecekte 

kuracağım şirketimi nasıl etkiler?
   Yakın gelecekte hangi yasa ve standart 

değişiklikleri hesaba katılmalıdır (örn. re-
kabet hukuku, çevre koruma, vergiler, AB, 
genel gelişim, …)?

   Hitap ettiğim müşteri gruplarının alım gücü 
nasıl görünüyor?

   Hangi trend değişiklikleri hesaba 
katılmalıdır?

   Piyasa talepleri (karşılanmayan ihtiyaçlar) 
mevcut mu?

Müşteriler 
    Müşterilerinizi tanıyor musunuz?  

(yaş, sosyal konum…)?
   Müşterilerinizin alışveriş motivasyonlarını, 

alışveriş alışkanlıklarını ve modern tekno-
lojiden yararlanma alışkanlıklarını biliyor 
musunuz? 

   Yeni müşteri gereksinimleri dikkate alınıyor 
mu (örn. artan çevre bilinci, yüksek kalite 
bilinci, sağlık ve refah trendleri)?

   Danışmanlık ve hizmet ihtiyacı ne  
durumda?

   Müşterilerinizi etkileyen güncel trendler var 
mı?

Rakipler  
   Başlıca rakiplerim kimler (sayı, büyüklük, 

pazar payı)?
   Bu rakipler hangi fiyat aralığı ve hangi kalite 

seviyesinde faaliyet gösteriyor?
   Teknik standartları ve finans güçleri ne du-

rumda?
   Yeni rakipler göz önünde bulundurulmalı 

mı?

   Hem mevcut hem de yeni rakiplerden ciddi 
ürün yenilikleri bekleniyor mu?

Rekabet analizinin kontrol listesine www.gru-
enderservice.at (Pazar/Marketing) adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Pazar araştırması 
Tüm bu bilgilerin elde edilmesine pazar 
araştırması denir.
Bu bilgileri nereden veya nasıl edinebilirim?
   Yetkili WKO uzman grubundan (Gremium)
   Sektör dergilerinden
   Müşteri anketlerinden
   Gözlemlerden (örn. fuarlarda)
   İnternet araştırmalarından
   Statistik Austria (www.statistik.at)  

üzerinden vs.

Ayrıca sizin için ilgi çekici veriler toplayacak pa-
zar araştırması kurumuna da başvurabilirsiniz. 
Ancak bunun giderlerini de göz önünde 
bulundurmanız gerekir.

3.1.3 Pazarlama hedefleri

İkinci aşamada, başlangıç noktası analizinden 
ve tahminlerden ortaya çıkan bilgilere dayana-
rak, temel pazarlama modeliniz (temel yöneli-
miniz) ve pazarlama hedefleriniz ortaya kona-
bilmektedir.

Hangi hedefler düşünülebilir?
   Ciro, kâr, rantabilite, ... 
   Pazar payı ("Beş yılda Avusturya'nın 

batısındaki en büyük ahşap merdiven  
üreticisi")

   İmaj oluşturma
   Popülerliği arttırma
   Çalışanları bir arada tutma/bulma
   Müşteri bağlılığını arttırma
   İmajı güçlendirme
   Yeni müşteriler bulma
   Güvenlik
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Bu hedef listesi isteğe göre uzatılabilir. Genellikle tek bir hedefe değil, aksine birçok hedefin kom-
binasyonuna yöneleceksiniz. Önemli olan, temel hedefleri hiç gözden kaçırmamanızdır.

Koyduğunuz hedefleri harfiyen tanımlamanız da aynı derecede önemlidir. Bu hedeflere ulaşıp 
ulaşmadığınızı ancak bu şekilde saptayabilirsiniz (örn. %9 kâr artışında yıllık %12’lik ciro büyümesi, 
…). Bunun dışında örn. SMART formülünü de dikkate alın. SMART, “Specific Measurable Accepted 
Realistic Timely” (özel, ölçülebilir, kabul edilen, gerçekçi, zamana bağlı) biçimlendirilen hedefler 
içindir.  Önceden belirlenen parametrelerle kalite hedefleri de ölçülebilir. 
Pazarlama hedeflerinizi planladıktan sonra ikinci adım, bu hedeflere ulaşmak için araçlar, yollar 
ve strateji aramaktır. Bunun için, pazarlama politikasına ilişkin enstrümanlar mevcuttur. Rakip-
lerinizden pozitif bir şekilde ayrılmanız için bu enstrümanları olabildiğince eksiksiz ve içerik 
bakımından koordine edilmiş bir pazarlama bileşiminde bir araya getirin.
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3.1.4 Pazarlama araçları

Bu rehberde pazarlama bileşiminin detaylarını tasvir etmek çok uzun sürebilir, ancak en önemli 
kavramlar ile ilgili bir taslak mevcuttur. Pazarlama bileşiminin kontrol listesine www.gruenderser-
vice.at (Pazar/Marketing) adresinden ulaşabilirsiniz.

Pazarlama enstrümanları

Teklifin biçimlendirilmesi (Ürün ve mal çeşidi politikası)

Malın dağıtılması (dağıtım politikası)

Mal çeşidi

Ürün kalitesi

Halkla ilişkiler

Kişisel satış

Satış teşviki

Reklam

Satış kanalları

İskonto

İndirim

Kredi

Fiyat

Müşteri hizmetleri

Marka

Lojistik
(Depolama, nakliye, teslim süresi)
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Piyasa



Sunulan seçeneklerin tasarlanması 
(ürün ve çeşitlilik politikası)
Ürün politikası, sunulan ürünlere ve hizmetlere 
dayanan tüm konuları kapsamaktadır. Ürün 
politikasının özellikle ilgilendiği alanlar:

   Çeşitliliği tasarlarken dikkate alınacak 
müşteri beklentileri: Ürün/hizmet, 
müşterinin gereksinimlerini karşılamalıdır! 

  
   Ürün yenilikleri: Yeni ürünleri veya ürün 

gruplarını piyasaya sürmek kısmen gerekli-
dir.

  
   Ürün varyasyonu: Bu bağlamda piyasadaki 

mevcut ürünler veya ürün grupları 
değiştirilir.

  
   Ürün eleme: Ürün çeşitliliği kapsamında 

yer alan ürünler veya ürün grupları 
çeşitlerin arasından çıkarılır.

  
   Ek fayda: Örn. müşteri hizmetleri, satış 

sonrası müşteriye danışmanlık.
  
   Ambalaj: Satışı etkileyecek ve amaca uygun 

bir ambalaj üretilmelidir.
  
   Marka: Diğer ürünlerin arasında ön plana 

çıkmak için bir marka geliştirilmelidir. 
Marka hakları ile ilgili bilgi için bkz.:  
www.patentamt.at 

  
   USP – Özgün satış önerisi: Özgün satış 

önerisinin (USP - Unique Selling Proposi-
tion) başarı potansiyeli, sattığınız ürüne/
verdiğiniz hizmete/imajınıza ilişkin 
benzersizliğin müşteri tarafından fark edil-
mesine, müşteri için ayrı bir önem 
taşımasına ve rakipler tarafından zor 
ulaşılacak olmasına bağlıdır. USP 
şirketinizin başarısına önemli bir katkıda 
bulunur!

Fiyatın belirlenmesi (fiyat politikası) 
Fiyat politikası, “doğru” fiyatı bulmak ve bunu 
sonuçta piyasaya en uygun şekilde kabul ettir-
mek gibi tüm kararları kapsar. 

Ulaşılabilecek fiyat üzerinde aşağıdakilerin et-
kileri vardır:
  İndirimler, 
  Teslimat koşulları,
  Ödeme koşulları,
  Kredilendirme,
yani fiyatın bu bileşenlerini hesaplamada dik-
kate almanız gerekir. Hangi fiyata yönelebilirsi-
niz?
   Kendi hesaplamanız (giderler artı kâr 

marjı),
   Rakip ürünler,
   Müşterilerinizin değer beklentisi (nispeten 

düşük fiyatlı lüks ürünler çoğu zaman 
müşterinin ilgisini kaybeder).

Fiyatı kararlaştırma için kontrol listesine www.
gruenderservice.at (Markt/Marketing) adresin-
den ulaşabilirsiniz.

Mal dağıtımı (dağıtım politikası) 
Dağıtım politikası, ilgili ürünü
   doğru koşullarda, 
   doğru zamanda, 
   istenen yerde,
   talep edilen miktarda
sunmak için gerekli tedbirleri almaktır.

Bu bağlamda ürününüzü (hizmetinizi), kendi-
nize ait bir dış servis aracılığı ile mi yoksa 
toptancı ve perakendeci üzerinden mi dağıtmak 
istediğinize karar vermeniz gerekir. Depolama 
ve taşıma konularını da açıklığa kavuşturmanız 
gerekir. 
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Pazar geliştirme (iletişim politikası) 
Şirketiniz için bütünsel bir imaj, bütünsel bir 
davranış biçimi ve bütünsel bir iletişim şekli 
oluşturun (kurumsal kimlik). Tavsiyemiz: 
Çalışanlarınızın da reklamınızı yaptığını 
unutmayın.

Bir reklam kampanyası planlamadan veya bir 
reklam ajansı ile irtibata geçmeden önce lütfen 
şunları düşünün:
   Reklam sayesinde hangi hedeflere ulaşmak 

istiyorum (örn. belirli bir popülerlik derece-
sine erişmek, cironun %10 artması, vs.)?

   Kime hitap etmek istiyorum (hedef grubun 
kesin tespiti)?

   Elimde hangi finans araçları mevcut? Re-
klam bütçesi kontrol listesine www.gruen-
derservice.at (Pazar/Marketing) adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

   Reklamda vermek istediğim mesajı nasıl 
şekillendireceğim? 
(Sattığım ürünün ya da verdiğim hizmetin 
yararını müşteriye nasıl ulaştıracağım?) 

   Hangi reklam araçlarını ve iletişim 
kanallarını kullanacağım? 
– İlan 
– El ilanı 
– Afiş, poster 
–  Doğrudan pazarlama (telefon, müşteri 

mektubu, müşteri kulüpleri, müşteri 
kartları, SMS pazarlamacılığı vs.) 

      – Televizyon, radyo, sinema
      –  Online (Web sitesi, e-mail pazarlama, 

arama motoru reklamı, banner, mobil  
pazarlama, sosyal medya vs.)  

      – Bireysel satış
      –   Satış teşviki (kampanyalar, tadımlık  

denemeler, promosyon, el ilanları)
      – Etkinlikler, sponsor olma
   Sonuçları nasıl ölçeceğim?

Doğrudan pazarlama, gayet yerleşik bir reklam 
tipidir. Bu yöntemde, kendi adresinizle belirli 
bir hedef grubuna reklam mektupları (mailing) 
gönderirsiniz. Bu kişileri daha sonra telefonla 

da arayabilirsiniz. Bu şekilde amaçlı bir hitap, 
istenen hedef grubuna büyük vergi kayıpları ol-
madan erişimi sağlar. 

Hedef grubuna özel olarak hitap etmeyi sağlayan 
bir iletişim şekli de elektronik “Newsletter” (e-
mail pazarlamacılığı).
Bu kanal son derece cazip:
   Hızlı ve fiyatı (daha) uygun
   Erişim olanağı yüksek 
   Ürünler ve/veya PR için kullanılabilir 
   Hedef grubuna özel hale getirilebilir 
   Web sayfalarında bağlantı oluşturur 
   Elektronik müşteri gazetesi, verimli  

pazarlama ve müşteri bağlılığı aracı 
   Faaliyetler çok iyi ölçülebilir 

E-mail pazarlamacılığı ucuzdur ancak ücretsiz 
değildir. En yüksek gider faktörü, içeriklerin 
oluşturulmasıdır. Bu içerikler müşteri için his-
sedilir bir yarar sağlamalıdır. Başarı faktörleri: 
İlgi ve müşteri özel seçenekler sunma. News-
letter yazılım araçları (piyasadaki ücretsiz 
ürünler de dahil), sayfa düzeni taslaklarının 
yanı sıra tıklama ve açma oranlarında da iyi 
istatistikler sunmaktadır. Bu istatistiklerden 
sonraki gönderimler için çıkarım yapabilirsiniz. 
Ancak şunu unutmayın: Dağıtımcının büyüklüğü 
değil, aktif alıcı önemlidir. Bunun için müşteri 
veritabanından e-mail adreslerini toplayın ve 
güncel tutun. 

İfşa etme ve kayıt dilme seçenekleri bağlamında 
yasal faktörler de önemlidir (örn. Opt-in veya 
Opt-out)! 

Doğrudan pazarlama önlemlerinde güncel hu-
kuki çerçeveyi mutlaka göz önünde bulundurun 
(ayrıca bkz. 4.6.2.).
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TAVSİYEMİZ: Bu konu ve e-marketing 
hakkında genel bilgilere WIFI girişimci 
servisinin “e-marketing rehberi”  
bölümünden ulaşabilirsiniz (wko.at) 



Profesyonel bir internet oluşumu (Web sitesi) 
son derece önemlidir. Reklam mesajlarınızın, 
konuya ilgi duyan müşteriler tarafından inter-
nette hızlı ve kolay şekilde nasıl bulunabileceğini 
iyi düşünün. Kullanıcı dostu tasarım, başarı 
faktörlerinden biridir. Web sitenizi oluştururken 
kurumsal kimliğinizin arka planda her zaman 
mevcut olmasına özen gösterin (bütünsel 
imajınız, otantik ve gerçekçi). Küçük veya büyük 
işletme olsun, internette sınır yoktur ve dünya 
çapında temsil edilirsiniz. Bu nedenle sayfanızı 
en az İngilizce olmak üzere çok dilli olarak 
tasarlayın. Web sitenizi mobil cihazlar için de 
optimize edin (uyumlu). Web sitesinin bir kez 
kurulduktan sonra devamlı geliştirilmesi ve 
güncel içeriklerle donatılması gerektiğini 
unutmayın. Web sitenizde ne şekilde ziyaretçi 
ve tıklanma elde edeceğinizi düşünün. Web si-
tenizi bir satış aracı olarak kullanın.  Bu konuda 
çeşitli alternatifler mevcuttur. 

Arama motorlarında üst sıralarda çıkabilmeniz 
için tasarım ve programlamada aram motoru 
optimizasyonuna (SEO) dikkat edin. Arama mo-
toru reklamı (örn. Google Adwords, banner re-
klam, newsletter linkleri, ortak çalışmalar vs.) 
gibi ücretli tıklanmalar da sitenizdeki ziyaretçi 
sayısını geliştirebilir. Özellikle bu alanda uz-
manlarla çalışılmalıdır. 

İnternetteki ilk adımlarınız için WKO Firmen 
A-Z pek çok olanak sunmaktadır.
Baştan “Mini Web sitesi” veya erişimi yüksek 
sunum platformu olarak faydalanabilirsiniz. 
Editörlük hizmetleri ücretsizdir.

Ürün resimleri, firma logosu, irtibat yetkilisi, e-
mail ve ana sayfa adresleri, QR kodu dahil olmak 
üzere ürün portföyünüzü sunmanız gerekir. Fa-
cebook, Xing vs. gibi sosyal medya bağlantıları 
oluşturun ve ECG servisinden yararlanın. Kendi 
Web sitesinde hizmet veren her şirket, geçerli 
bir yayın hakları açıklamasına (Impressum) 
sahip olmak zorundadır. Firmen A-Z, Medya 
Yasası §25 ile ilgili tüm verileri bir link veya buton 
üzerinden Web sitenizde görüntüleme olanağı 
sunmakadır. http://firmen.wko.at

Klasik offline ve online reklamın yanı sıra 
doğrudan satış teşviki büyük önem 
taşımaktadır. Bu teşvik, cazip şekilde 
tasarlanmış mağazadan kişisel satış 
görüşmelerine kadar uzanmaktadır. Satış per-
sonelini nitelikli hale getirmeye özen gösterin. 
Sadece uzmanlık ve ürün bilgisi değil, 
müşterinin ihtiyaçlarına göre hareket etme be-
cerisi de önemlidir. Müşterilerinizle aranızda 
bir bağ oluşturun (örneğin, örnek ürünler, he-
diye çekleri, promosyon ürünleri, devamlı 
müşterilere bonuslar, hediyeli çekilişler...). 

İletişim politikasının başka bir parçası da, Pu-
blic Relations veya kısaca “PR” olarak 
adlandırılan halkla ilişkiler çalışmasıdır. He-
def: Halka ilişkilere güven duyarak olumlu bir 
firma imajı ve anlayış yaratmak. İmajınızı nasıl 
etkileyebilirsiniz? Halkla irtibat halinde olmaya 
özen gösterin. Bunu, gazetelerdeki haberler, 
halka açık günler, işletme ziyaretlerinin yanı 
sıra sosyal veya kültürel tesisleri teşvik ederek 
ve başka birçok şekilde yapabilirsiniz. Bu 
alanda yaratıcılığınızın önünde engel 
bulunmamaktadır.

Ancak tüm bunları yaparken online dünyayı da 
unutmayın. İnternette, yerel değerlendirme 
platformlarında ve sosyal medya ağlarında 
gerçekleştireceğiniz araştırmalarla gözünüz 
şirketiniz, ürününüz ya da markanız üzerinde 
olsun. 

Bu pazarlama enstrümanlarını kombine eder-
ken kalıcı bir hat oluşturmaya özen gösterin. 
Benzersiz bir görünüm (kurumsal tasarım), 
müşterileriniz veya şirketinize ilgi duyanlarda 
kolay hatırlanmayı sağlar. Bu sadece reklam ve 
iletişimde değil, tüm pazarlama bileşiminde 
geçerlidir. 

Hedef grubunuzun yaşı, cinsiyeti ve geliri gibi 
klasik parametrelerle ilgilenmek, hedefe yöne-
lik ve başarı vaat eden bir şirket iletişimi 
sağlamak için artı yeterli olmamaktadır. 
İletişim kanalları üzerinden içeriklerden 
yararlanın ve web siteniz, cazip ürün 
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kataloğunuz, ilgi çekici bültenleriniz, kullanışlı 
uygulamalarınız, sosyal medya ile uyumlu 
çalışmalarınız, interaktif infografik ve 
videolarınız, bilgilendirici araştırmalarınız ve 
müşteri dergileriniz üzerinden müşterilerinize 
cazip ürünler sunun. Kullanabileceğiniz birçok 
kanal mevcuttur. Başarıya ulaşmak için ürün, 
fiyat, dağıtım ve iletişim politikasındaki tedbir-
leri en iyi şekilde kombine etmeniz gerekir. 

Pazarlama konseptinizi tasarladıysanız sonuca 
ulaşmak için geriye son bir şey kalıyor:

ÖNEMLİ: 
Kendinize aşağıdaki pazarlama sorularını 
yöneltin: 
   Ürün/hizmet çeşitliliği: Hangi müşteri 

değerini teklif edebilirim ve teklifimi nasıl 
tasarlarım?

   Pazar analizi: Müşterilerim ve rakiplerim 
kimler? Hangi müşterileri dikkate almam 
gerekiyor? Bu müşterilerin talepleri  
neler?

   Reklam demek para demek. Reklam bana 
kaça mal olur?

   Tedbirleri belirleyin ve giderleri düşünün.
   Sonuçları nasıl ölçerim?

 | 3.2  MUHASEBE VE HESAP 
İŞLERİ

“İşletmeye ilişkin hesap işlerine”, işletmeyle 
ilgili olan her şeyi rakamsal açıdan kayda geçi-
ren ve denetim altında tutan tüm işlemler da-
hildir. Bu kayıtlar, alacaklı koruması, vergi 
hesaplaması ve işletme faaliyetlerinin yönetil-
mesi ve planlanmasını sağlar. Zorunlu olarak 
tutulması gereken kayıtlar ve gönüllü kayıtlar 
birbirinden ayrı ele alınmalıdır.
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3.2.1 Zorunlu kayıtlar

Bir işletmeci olarak makbuz toplama, bazı kayıt 
işlemlerini gerçekleştirme ve bunları en az yedi 
yıl muhafaza etme zorunluluğunuz 
bulunmaktadır. Arazi ve binalarla ilgili makbuz-
larda saklama süresi 22 yıla kadar çıkmaktadır. 
İşletmeye ilişkin muhasebe, UGB’de 
(Girişimcilik Yasası) düzenlenmiştir. Zorunlu 
kayıtlara ilişkin diğer düzenlemeleri BAO (Fe-
deral Gelirler Yasası) ve EStG’de (Gelir Vergisi 
Yasası) bulabilirsiniz. Yeni şirket kuranlara, bu 
alanda vergi uzmanlarından (mali müşavir, 
vergi danışmanı) destek almalarını öneririz.

01.01.2016 tarihinden itibaren yazar kasa ve 
fiş verme zorunluluğu
2015 yılındaki vergi reformu ile, günlük 
etkinliğin kaydını tutmak amacıyla tüm nakit 
gelirlerin elektronik yazar kasa, kasa sistemi 
veya başka bir elektronik kayıt sistemi ile kayıt 
altına alma zorunluluğu yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu yükümlülük, yıllık ciroları 15.000,00 
Euro'yu aşan ve bunun 7.500,00 Euro üzerinin 
nakit satış olduğu girişimciler için geçerlidir. 
Her iki sınırın aşılması durumunda yazar 
kasanın kullanılması gerekmektedir.

DIKKAT: Nakit ödemelere banka veya kredi 
kartı, çek veya başka hediye çekleri, fişler 
veya hediye madeni paralar ile ödemeler da-
hildir.

01.04.2017 itibariyle manipülasyonu önle-
mek üzere tüm yazar kasaların teknik bir 
güvenlik aksamına sahip olması ve fişlerin 
elektronik imzayla imzalanıyor olması gere-
kmektedir.



Aynı zamanda yazar kasa zorunluluğunun 
yürürlüğe girmesiyle fiş kesme zorunluluğu da 
hayata geçirilmiştir. Yazar kasa bulundurması 
gereken her şirket, müşteriye fiş kesmekle ve 
müşteri de bu fişi alıp en azından işletmenin 
dışına çıkana kadar muhafaza etmekle yüküm-
lüdür.

Bu temel kural (ciro > 15.000 Euro; nakit ciro > 
7.500 Euro) için aşağıdaki istisnalar 
bulunmaktadır:
   Açık alandaki cirolar: Evden eve veya ka-

muya açık cadde ve meydanlarda çevresi 
sabit şekilde çevrili olmayan alanlarda elde 
edilen yıllık 30.000 Euro’ya kadar cirolar 
(örn. kestane satıcıları, pazarcılar, Noel 
ağacı satıcıları vs.)

   Tekli cirosu 20 Euro’ya kadar olan mal  
teslim ve hizmet otomatları

   Onlineshop (nakit ödemeyle hizmet 
alıcısına doğrudan bir karşılık söz konusu 
değil)

Kolaylığın uygulanacağı işletmeler, günlük na-
kit girdilerini kolaylaştırılmış biçimde kasa 
mevcudunun hesaplanması ile belirleyebilir. 
Bunun anlamı da, kasa başlangıç ve kasa bitiş 
mevcudunun farkı olan günlük cironun, yapılan 
tüm nakit harcamalar ve özel olarak alınan ve 
tevdi edilen paralar dikkate alınarak geriye 
dönük hesaplanmasıdır. Belirtilen tutarlar her 
gün yazılmalı ve hesaplamalar anlaşılabilir 
olmalıdır.

Teşvikler
Yazar kasa zorunluluğunun yürürlüğe girmesi 
nedeniyle kasaların sıfırdan alınması veya teda-
rik edilmesi için 200,00 Euro teşvik 
sunulmaktadır. Teşvik başvurusu, vergi daire-
sine vergi beyanı ile satış ve gelir vergisi beyanı 
teslim edilirken yapılır

DIKKAT: Elektronik olarak hesaplama yapan 
bir kasa kullanıyorsanız, bu verileri elektro-
nik olarak da ibraz edebilmeniz gerekir. 
Kullanılan kasa sistemlerinin usulüne 
uygunluğu için Maliye Bakanlığı kasa 
yönetmeliğinde kriterleri belirlemiştir. Bu-
rada özellikle sonradan değişikliklerin 
yapılamaması önemlidir.

Sadece işletme gelirleri değil, tüm işletme gi-
derleri kayıt altına alınmalıdır. Gelir elde etmek 
amacıyla yaptığınız tüm giderler, işletme gider-
leri olarak düşülebilir. Bu giderlere örnekler:  
Mallar ve dış hizmetler için giderler; çalışanlar 
ve ek masraflar için giderler; kiralar, yatırımlar, 
telefon, seyahat giderleri, motorlu araç 
masrafları, faizler, şirketin zorunlu sigorta prim-
leri vs. Giderlerin işletme giderleri olarak 
düşülebilmesi için; kime, ne kadar, ne zaman, ve 
hangi hizmet veya teslimat için ödeme yapıldığı 
yazan bir makbuz mevcut olmalıdır. Bir faturada 
olması gereken özelliklere ilişkin ayrıntılı bilgi 
için bkz. Satış vergisi bölümü. 

DIKKAT:  Verilerin okunaklı olması, ve vergi 
dairesine matbu şekilde ibraz edilebilmesi 
amacıyla, faturalarınızı oluşturmak için bir 
fatura programı kullanın (faturaların yazıldığı, 
maliyet önerilerinin oluşturulduğu ve 
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TAVSİYEMİZ: 01.04.2017 itibariyle yazar 
kasaların teknik bir güvenlik aksamına 
sahip olması gerekmektedir. Bu  
tarihten önce bir yazar kasa alacak 
olursanız, satın alma işlemi esnasında 
kasanın 1.4.2017 itibariyle geçerli ola-
cak yasal standartlara uygunluğundan 
emin olun, aksi takdirde ek masrafların 
çıkması söz konusu olacaktır. 
Ayrıntılı bilgi: 
https://wko.at/registrierkassen ve
http://registrierkassenpflicht.
wkoratgeber.at



siparişlerin yönetilebildiği bir yazılım). Aynı 
durum, depo/ürün/saat kayıtlarının düzenlen-
diği programlar için de geçerlidir.

Bu genel gerekliliklerin yanı sıra 
aşağıdaki kayıtlar da tutulmalıdır:

Mal giriş defteri 
aşağıdaki bilgileri içermelidir:
   Kayıtların sıra numarası
   Mal girişinin veya faturanın düzenleme tarihi
   Tedarikçinin adı (firma) ve adresi
   Açıklama (sektöre özgü kolektif bir açıklama 

yeterlidir)
   Fiyat

Mal giriş defteri, sadece kazancınızı gelir gider 
hesaplaması şeklinde belirlediğiniz takdirde 
tutulmalıdır.

Götürü usulde kolaylık sağlama
   Tüm mal girişlerinin fişleri, sektöre özgü  

kolektif açıklamalarına göre kronolojik 
şekilde ayrılarak sıra numaraları ile 
numaralandırılır.

   Fişler her yıl geçmiş ticari yıla, ilişkilerine 
göre toplanılır ve mal giriş defterine  
kaydedilir.

   Toplamlar (hesap şeridi) ve hesaplama esası 
saklanmalıdır.

   Olası mal grupları: Mutfak, ekmek ve unlu 
mamuller, dondurma, sıcak içecekler, bira, 
şarap, yüksek alkollü içecekleri, alkolsüz 
içecekler, tütün ürünleri, yardımcı maddeler, 
diğer mal alımları.

Kasa defteri
Kasa defteri tutacaksanız her gün tutmanız gere-
kir. Nakit fişlerinin kaydı, her gün artan sırayla 
yapılmalıdır. Tüm fişler numaralandırılıp bu 
şekilde kaydedilmektedir. Kasa defterinde bu 
numaralandırma referans alınmalıdır. Kasa def-
teri doğru şekilde tutulduğunda günlük bakiye 
asla eksi olmaz ve olmamalıdır. Özel çıkış 
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yapıyorsanız bunu bir fiş ile kasada kaydetmeniz 
ve çıkış olarak kasa defterinde belirtmeniz gere-
kir. Nakit giriş yapmanız durumunda da aynı 
şekilde kayıt yapmanız gerekir.  Şirketiniz için 
muhasebe yükümlülüğü bulunması durumunda 
kasa defteri tutmanız gerekir. Aksi durumlarda 
bir zorunluluk söz konusu değildir.

Hesap tutma zorunluluğu
Temelde üç çeşit kar hesaplama yöntemi (ve 
bağlantılı kayıt zorunluluğu) mevcuttur:

  Götürü usulü, 
  Gelir-gider hesabı ve 
  Çift taraflı muhasebe. 

Hangi gelir tespit yönteminin uygulanacağı, bir 
yönden seçilen hukuki yapıya, diğer yandan da 
gelir türü ve elde edilen ciroların miktarına 
bağlıdır. Gelir tespit türleri aşağıda ayrıntılı ola-
rak açıklanmıştır.

Götürü usulü  
Gelir tespitinin en kolay şekli, temel götürü 
usulüdür. Temel götürü usulünün ön koşulu, 
faaliyet yılındaki bağımsız çalışma veya ticari 
işletmelerde gerçekleştirilen aktif faaliyetler-
den elde edilen gelirlerdir. Ancak bekleme 
süreleri veya önceki aktif faaliyetlerden daha 
sonra elde edilen gelirler bu kapsamda değildir. 
Defter tutma yükümlülüğü yoktur veya gönüllü 
olarak defter tutulmamaktadır. Temel götürü 
usulü, defter tutma yükümlülüğü bulunmayan 
kurumlar dahil her türlü hukuki yapı için uygu-
lanabilir. Ayrıca götürü usulünün kullanılması, 
vergi beyannamesinden anlaşılmalıdır. Defter 
tutma yükümlülüğü bulunmaması ve 
işletmenin önceki mali yıldaki yıllık cirosunun 
220.000 Euro’luk sınırı aşmaması durumunda, 
yasal temel götürü usulü uygulanabilir. 

Götürü usulü, işletme giderlerini, reklam  
maliyetlerini ve ön vergileri götürü şeklinde he-
saplamak için birçok alternatif sunmaktadır. 



Temel götürü usulü; lokanta ve konaklama 
işletmeleri, ilaç satıcıları, ticari temsilciler, 
sporcular, serbest meslek erbabı ile tarım  
ve ormancılıktaki götürü usullerinden 
ayrılmaktadır. 

İşletme giderleri götürü oranı %6'dır, ancak 
serbest meslek erbabı veya ticari ya da teknik 
danışmanlık, danışmanlık gibi ticari faaliyet-
lerde maksimum 13.200 Euro’dur. Ancak faali-
yetler danışmanlık kapsamı dışında ise götürü 
%12’dir. 

Tüm diğer bağımsız çalışmalar ve ticari gelir-
lerde işletme giderlerinin götürü usulü, azami 
26.400 Euro olacak şekilde %12 olarak 
uygulanmalıdır. Bu cironun yanı sıra eklenmesi 
gereken işletme gelirleri, hesaplama esasına 
dahil edilmez. İşletme giderlerinin götürüsü ile 
özellikle amortismanlar, dışa yapılan 
yatırımların geriye kalan kayıt değerleri, 
yabancı kaynak maliyetleri, kira ve leasing, po-
sta ve telefon, işletim malzemeleri, enerji ve su, 
reklam, hukuk ve danışmanlık giderleri, komi-
syonlar, ofis giderleri, işletme sigortalarının 
primleri, işletme vergileri, bakım, araç 
masrafları, seyahat masrafları, bahşişler vs. 
karşılanır.

Gelirler
– Mal satın alma 
– Personel giderleri
– Ticari sosyal sigorta primleri
–  %12 işletme giderleri  

(en fazla 26.400 Euro) = Kâr veya
–  Belli faaliyetlerde %6 işletme giderleri  

(en fazla 13.200 Euro)
 = Kâr

Gelir-gider faturası
Gelir-gider faturası, kârın belirlenmesi için 
basitleştirilmiş bir sistemdir ve 700.000 Euro 
yıllık ciroya kadar uygulanabilir. Kolay 
uygulanabilirliği nedeniyle, defter tutma yü-
kümlülük sınırlarını aşmayan (ve gönüllü defter 
tutmayan) küçük işletmeler için gelir-gider 
faturası önerilir. Mali yılda nakit veya nakit dışı 
(banka hesabı üzerinden) kaydedilen gelir ve 
giderleri tek tek ve kronolojik olarak kaydetme-
niz gerekir. Gelir gider hesaplamasında, takvim 
yılı içerisinde gerçekten aldığınız veya 
ödediğiniz gelirler ve giderler kaydedilmelidir. 
Ödenmemiş faturalar dikkate alınmamalıdır. Yıl 
sonundaki kâr veya zarar ticari işletim gelir-
lerinin ve giderlerinin arasındaki fark ile belir-
lenir. Gelirleri ve giderleri kayıt altında tutmanın 
yanı sıra; mal giriş defteri, hemen paraya çevri-
lemeyen alımlar (her mülk için sınır 400 
Euro’dur) için bir yatırım çizelgesi ve personel 
istihdam etmeniz halinde maaş hesapları 
tutmanız gerekir. 
  

  Gelirler
– Giderler 
– Amortismanlar
= Kâr
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TAVSİYEMİZ: Avusturya’daki ekonomi 
odaları “Gelir-gider faturası” ile ilgili bir 
broşür hazırlamaktadır. Gründerservice 
departmanından bilgi alabilirsiniz.



Muhasebe yükümlülüğü/çift taraflı muhasebe  
Bir girişimci için muhasebe yükümlülüğü (bilançolama olarak da adlandırılabilir) iki nedenden 
dolayı doğabilir: Sermaye şirketlerindeki ve şahıs şirketlerindeki sınırsız sorumlu olmayan ortaklar 
(GmbH & Co KG) veya ciro sınırının ticareti işletme gelirleri ile kombine olarak aşılması. Sermaye 
ortaklıkları (GmbH, AG) ve GmbH & Co. KG’ler için ciro veya faaliyeti dikkate almaksızın muhasebe 
yükümlülüğü mevcuttur. Girişimci olarak birbirini takip eden iki takvim yılında cironuzun her 
defasında 700.000 Euro’yu aşması halinde ikinci ertesi yıl muhasebe yükümlülüğünüz doğar. Ciro-
nun 1.000.000 Euro’yu aşması durumunda, muhasebe yükümlülüğünüz takip eden yıldan itibaren 
başlar. Bu değerler, işletmeye bağlıdır ve serbest meslek, çiftçi ve orman işçileri hariç girişimciler 
için geçerlidir. Cironun müteakip iki yıl, yıllık 700.000 Euro’yu aşmaması durumunda, bir sonraki 
yıldan itibaren muhasebe yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Ticaret sicilinde protokol tutulması, 
muhasebe yükümlülüğü için bir kriter değildir. Bu nedenle şahıs şirketleri kazançlarını gelir-gider 
faturası veya çift taraflı muhasebe ile tespit edebilir.

Bilançonun ve kâr zarar hesaplarının, kasa defterinin, yatırım çizelgesinin, maaş hesaplarının ve 
envanterin hazırlanması ile yapılan hesap yönetimidir. Bu kayıtlar sadece kendi amacımızı 
karşılamak veya yasal gereksinimi yerine getirmek için değil, aynı zamanda şirket yönetimi ve 
gelişiminde kullanabileceğimiz bilgiler için de gereklidir. Gelir gider hesaplamasındaki bilgi miktarı 
daha fazladır.

Aşağıdaki şekil muhasebe yükümlülüğüne ilişkin bir genel bakış sağlar:

3.2.2 Gönüllü kayıtlar

Girişimci olarak maliyet hesaplaması ve hesa-
plamalar hakkında bir fikir edinebilmek için 
kendi masraflarını önceden bilmek ve planla-
mak gerekir. Girişimcilik hayatına ve buna bağlı 
olarak girişimcilik ücretine hazırlanmak için, 
asgari ciro hesaplayıcısı gibi verimli bir yön-
temdir. Ayrıntılı bilgi 3.3 Maliyet hesaplaması ve 
verimlilik bölümünde mevcuttur.
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TAVSİYEMİZ: Şirketlerin hesap işlerine 
hazırlık olarak genç girişimcilere yöne-
lik asgari ciro hesaplayıcısını deneyin. 
www.gruenderservice.at/mindestum-
satzberechnung 

Girişimcilik yasası – Muhasebe yükümlülüğü

Limit Muhasebe
220.000 Euro altındaki ciro  Götürü usulü, gelir-gider faturası ve çift taraflı muhasebe 

arasında seçim hakkı
700.000 Euro altındaki ciro  Gelir-gider faturası ve çift taraflı muhasebe arasında seçim hakkı
(birbirini takip eden iki yılda)
700.000 Euro üstündeki ciro  Çift taraflı muhasebe yükümlülüğü vardır
Sermaye şirketleri (GmbH, AG)  Çift taraflı muhasebe yükümlülüğü vardır
her türlü ciroda
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Her ticaret ve üretim şirketi asgari ciro 
hesaplamasını verimli olarak kullanabilmek 
için önceden malzeme, ticari ürünler ve dış hi-
zmetler hakkında fikirler edinmelidir.

Maliyet hesaplaması
Şirketiniz yalnızca, satış gelirlerinizin piyasada 
hizmetin oluşturulması için kullanılan 
değerlerden, yani bunun için meydana gelen 
masraflardan daha fazla olması halinde sürekli 
olarak var olmaya devam edebilir. Kendi gider-
leriniz bir yandan fiyatı saptamanız için çıkış 
noktası iken diğer yandan sorumluluk bilinci ile 
yerine getirilen şirket yönetimi için mutlak ön 
koşuldur. Maliyet hesaplamasının hedefi, 
müşteriden mahsup edilecek, işletme içi hiz-
met üretmenin değerini (örn. bir çalışma saati-
nin fiyatı) ortaya koymaktır. Bilmediğiniz 
masrafları hesaplarınıza dahil edemez veya 
mahsup edemezsiniz.  Bunun haricinde fiyat 
sınırlarını bilmeden aktif bir fiyat politikası 
mümkün değildir. Bu nedenle maliyet yapısının 
belirlenmesi ve maliyetlerin nasıl geliştiğini 
gözlemlemek, doğru bir hesaplama için 
kaçınılmazdır. 

Yapılan bu hesaplamanın sonucu, satış fiyatını 
tespit etmek için çıkış noktasıdır. Ancak piyasa 
fiyatları çoğu zaman maliyetlere yönelik olarak 
hesaplanmadığından, girişimci olarak 
işletmenizin maliyet gelişimini sürekli kontrol 
altında tutmak ve maliyetleri düşürmek için 
tüm tedbirleri almakla yükümlüsünüzdür. Fin-
ans muhasebesinden elde edilen rakamlar 
(gelir-gider faturası veya çift taraflı muhasebe) 
bunun içi her zaman yeterli değildir. Bunlar bir-
çok kez salt vergisel bakış açılarına göre belir-
lenir ve finans muhasebesine kaydedilen har-
camalar, maliyetlerden önemli ölçüde farklı 
olabilir.

Maliyet hesaplaması öncelikle aşağıdaki 
amaçlara hizmet eder: 
   Şirket maliyetlerinin kendi piyasa fiyatının 

esası olarak belirlenmesi
   Her bir işletme amacının, her ürün gru-

bunun veya münferit ürünlerin üretim ve 
satış planlamasının esası için ekonomik 
verimliliğin hesaplanması

   Sipariş alınabilecek fiyat alt sınırlarının  
belirlenmesi (şirketin fiyat politikası). 

   Yarı ve tam mamullerin ve tarafınızdan ku-
rulan tesislerin bilanço değerlendirmesi 
için marj oranlarının belirlenmesi

   Kendi kendinize hazırlama veya dış kaynak 
kullanma. İşletmenize ait maliyet 
hesapları, örneğin kendinize ait bir tamir-
hanenin mi, yoksa tamiratların başka 
tamirhanelerde yaptırılmasının mı daha uy-
gun olduğunu cevaplayabilecek durumda 
olmalıdır.

3.2.3. Muhasebe ve otomasyon

Önceki bölümlerde belirtilen uygulamalar, ciddi 
bir yönetim maliyetine neden olabilecek bir dizi 
kaydın tutulması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Ancak doğru organizasyon 
sayesinde, muhasebe oluşturma aşamasında 
bile birçok şey kolay hale getirilip kayıtlar için 
giderler azaltılabilir.

TAVSİYEMİZ: “Der Unternehmer und 
sein steuerlicher Berater” (Girişimci ve 
Vergi Danışmanı) broşüründen vergi 
danışmanı, mali müşavir, muhasebeci 
ve personel muhasebecisi gibi her bir 
meslek grubunun yetki kapsamına 
ulaşabilirsiniz (wko.at).
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Muhasebe kaydı tutmak için, muhasebe sisteminize arabirimler ile aktarılan mevcut verilerden 
yararlanın. Günümüzde hemen her veri elektronik olarak mevcuttur ve satın alma kurumları ile 
gastronomi alanındaki toptancılar gibi birçok şirket, matbu faturalara ek olarak muhasebe 
hesaplarını oldukça kolaylaştıran veriler de sunmaktadır.

Tedarikçilerinize haftalık veya aylık fatura düzenleyerek makbuzlardan tasarruf edebilirsiniz. Tüm 
bu tedbirler, muhasebe ve yönetimdeki giderlerinizi azaltarak zaman ve para tasarrufu sağlamanıza 
yardımcı olur.

Tavsiyelerimiz – Gelir gider hesaplayıcısı

1. Şirketinize ait bir banka hesabı açıp özel ve kurumsal para hareketlerini ayrı tutun.

2. Kurumsal ödeme trafiğini mümkün olduğunca bu hesap üzerinden yapın.

3. Nakit makbuzları banka kartı ile de ödeyin.

4.  Hesap hareketlerini indirerek gerekli muhasebe kayıtlarını dosyadan tamamlayabilir veya 
muhasebecinize/vergi danışmanınıza aktarabilirsiniz.

5.  Veriler büyük ölçüde mevcut olduğu için, tekrar el ile girilmesine gerek yoktur ve bu şekilde 
hem zamandan tasarruf edilir, hem de hata kaynağı ve buna bağlı otomatik giderler 
azaltılır.
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Müstakbel bağımsız çalışan olarak bütçeleme 
yapabilmek için bir dizi hazırlık yapmak yararlı 
ve gereklidir. Örneğin asgari ciro hesaplaması 
ile sabit maliyetlerin, tahmini işletme maliyet-
lerinin hatta özel harcamaların (girişimci 
maaşı) karşılanabilmesi için gerekli olan ciro 
hesaplanabilir. Farklı maliyet türleri aşağıda 
açıklanmıştır. Böylelikle şirket harcamalarını 
ve istenen girişimci maaşını karşılamak için 
hangi ciroya ulaşmanız gerektiğini hesaplaya-
bilirsiniz. Böyle bir hesaplama, fiyat ve saat 
ücretleriyle ilgili yapacağınız ilk hesaplama-
larda size yardımcı olacaktır.

Asgari cironuzu hesaplarken ücretsiz asgari 
ciro hesaplayıcımızdan faydalanabilirsiniz. Söz 
konusu hesaplayıcı, www.gruenderservice.at/
mindestumsatzberechnung sitesinde kullanıma 
hazır bir araç olarak hizmetinize sunulmaktadır. 

3.3.1  Sonuç (kar/zarar) planlamasında 
kullanılabilecek temel şema

Bütün işletmenin planlanması için, genel ola-
rak 4 alanda hesaplama yaparsınız: planlanan 
gelirler, değişken maliyetler (doğrudan mali-
yetler), personel maliyetleri ve diğer sabit ma-
liyetler (Overheads).

 | 3.3  BÜTÇELEME VE VERİMLİLİK 

Gelecekte kurulacak şirketin portresini rakamlarla çıkartmak için, gelirlerin ve maliyetlerin tam 
olarak planlanması gerekmektedir. Planlama yapmayan işini tesadüflere bırakır ve önünü görme-
den hareket etmek zorunda kalır.  Planlama; sermaye ihtiyacı, beklenen kazançlar ve vergi yükü 
hakkında bilgi verir veya şirketin ayakta kalabilmesi için ne kadar ciro gerektiğini gösterir. Plan-
lama, prensip olarak bankalar, tedarikçiler, müşteriler, resmi kurumlar ve teşvik kurumları ile 
yapılan görüşmelerin temelidir. Bu nedenle de planlama, girişimciliğin en temel görevlerinden 
biridir.

TAVSİYEMİZ: Bankanıza planlama ve maliyet hesaplama evraklarını da gösterin. 
Böylece şirketinizi daha iyi anlaması konusunda bankanıza yardımcı olmuş olursunuz, 
bunun da kredi itibarınız üzerinde olumlu etkisi olacaktır.  

Planlanan gelirler (Miktar/Saat x Fiyat)
- Planlanan değişken maliyetler
Katkı payı/Brüt kâr
- Planlanan personel maliyetleri
- Planlanan diğer sabit maliyetler
İşletme geliri 
(olağan ticari faaliyetten sonuç olarak elde edilen gelir)

3.3.1.1 Planlama için ana veriler

Bütçelemeniz geleceğe yönelik olmalıdır. Plan-
lama üzerine beklenen etkileri gerektiği şekilde 
dikkate alabilmeniz için, en önemli etki faktör-
lerini bulup hesaplamaya dahil etmeniz gerekir. 
Bu ana veriler

   Konjonktür: Ekonomik büyüme, enflasyon, 
faiz gelişimi ve

   Sektör/Pazar:  Toplu sözleşmeler, sektör 
gelişimi (birleşme, büyüme, piyasanın 
doyması, …), hammadde gelişimi, tedarikçi-
lerin gelişmesi.

Not: Bir ürünün veya bir hizmet saatinin fiyatı, 
piyasanın arzından ve talebinden, rekabet du-
rumundan ve kendi maliyet durumunuzdan 
elde edilir.  
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3.3.1.2 Bütçelemede dönemler

Bütçelemeleri ilk üç yıl boyunca yıl temelinde hazırlamanız avantajınıza olacaktır. Hatta ilk yıl için 
hazırlanacak bütçelemenin aylara ya da çeyrek dönemlere bölünebiliyor olması tavsiye edilir. Bu 
sayede daha sonra muhasebeden gelecek verilerle bir hedef değer/gerçek değer karşılaştırması 
yapabilirsiniz. Ancak işletme tipine ve planlama amacına bağlı olarak bireysel farklılıklar 
bulunmalıdır. 

gibi) faydalı olabilir. Tercih edilen plan yöntem-
lerinin gerçekçi olup olmadığını gösterir. 
WKO’nun işletme alanındaki danışmanları bu 
anahtar performans göstergelerine hakimdir 
ve planlamada size destek sunmaktadır.

Maliyet planlanmasında gerçekçi, tutucu bir 
yaklaşımın faydalı olduğu tespit edilmiştir. Bu 
nedenle çıkabilmesi olası maliyetleri de göz 
önünde bulundurmanız önerilir.

3.3.2.1 Değişken maliyetlerin hesaplanması

Değişken maliyetler genel olarak üretilen veya 
satılan miktara tabidir. Bir marangozda, 
örneğin bir mutfak sattığında değişken maliyet-
ler meydana gelir. Örnek durumda bu maliyet-
ler, ahşap, metal parçalar, vidalar ve doğal ola-
rak mutfak cihazlarının satın alınması sonucu 
ortaya çıkan maliyetler olabilir. Reklam ajansı 
gibi hizmet sağlayıcılarda da dış hizmetler ge-
nellikle değişken maliyet merkezi teşkil edebi-
lir. Bu nedenle satın aldığınız hizmetler (örn. 
grafiker, programcı vs.) kendi gelir plan-
lamanıza göre hesaplanmalıdır. 

3.3.2 Maliyetlerin planlanması

BHer şeyden önce oluşacak maliyetler konu-
sunda bilginizin olması gerekir. Bu durum hem 
işletmeye ait maliyetler hem de özel maliyetler 
için (girişimci maaşı maliyeti) geçerlidir. Özel 
alanda ortaya çıkacak maliyetlerin 
hesaplanmasında bir "bütçe hesaplaması" 
uygulamanız önerilir. Bu bütçe hesaplaması, 
hangi özel harcamalarınızı kendi girişimci 
maaşınızla karşılayabileceğinize dair bir fikir 
verir.

İmalatçı girişimcilere, işletme maliyetlerini sa-
bit maliyetler ve değişken maliyetler olarak 
ayırmaları önerilir. Her ne kadar bu, son derece 
basitleştirilmiş bir yöntem olsa da, uygulamada 
oldukça faydalı olduğu tespit edilmiştir. Sabit 
maliyetler, üretimden bağımsız olarak ortaya 
çıkar. Değişken maliyetler ise üretimle birlikte 
ürün başına oluşur, dolayısıyla da üretim hacmi 
doğrultusunda artar ya da azalır.

Maliyetlerin hesaplanmasında branşlara özgü 
yönlendirici oranlar da (örneğin ciro/malzeme 
kullanımı oranı ya da ciro/çalışan maliyeti oranı 

Kısa vadeli
1 yıla kadar

Uzun vadeli
4 yıl ve üzeri

Orta vadeli
1 – 4 yıl

Çok detaylı –
aylık veya üç aylık Kaba planlamaDetaylı –

yıllık planlama
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Girişimcinin ücretini unutmayın! Ortaksız 
şirketlerde ve şahıs şirketlerinde, girişimciler 
için hesaplamaya tabi girişimci ücretini dikkate 
almak gerekmektedir. Bunun her bir yıl için 
20.000 ile 50.000 Euro arasında bir tutar arz  
etmesi ve en azından şirketin özel geçim 
masraflarını (bütçe hesaplaması ile belirlenir) 
karşılayabilmesi gerekmektedir.

3.3.2.3 Sabit maliyetlerin hesaplanması

Sabit maliyetler kısa bir sürede azaltılamaz ve 
siparişlerden bağımsızdır. Bu nedenle “sabit” 
olarak adlandırılır. Sabit maliyetler her şirkette 
mevcuttur, ancak miktarı, maliyet türü ve bileşimi 
farklıdır. Bu nedenle, sabit maliyet kalemlerini 
dikkate almak ve maliyetleri şeffaf ve tekrarlana-
bilir bir şekilde tespit etmek önemlidir.

   Bakım, onarımlar 
   Elektrik 
   Su 
   Isıtma 
   İşletmenin kirası 
   Cihazların kirası 
   Franchise ücretleri 
   Ofisin sürekli giderleri 
   Telefon, faks, posta, internet 
   Sosyal sigorta 
   Ayni sigortalar 
   Motorlu taşıt masrafları 
   Seyahat masrafları, harcırahlar 
   Eğitim 
   Hukuk ve danışmanlık masrafları 
   Pazarlama 
   Düşük değerli mallar, aletler 
   Diğer masraflar 
   Diğer vergiler, harçlar, primler 
   Leasing 
   Amortismanlar 
   Faizler, banka ücretleri  
= Toplam sabit maliyetler  

Değişken maliyetlerde aşağıdaki durumlar dik-
kate alınmalıdır: 

   Malzeme maliyetleri
   Satılan malların maliyetleri
   Yardımcı malzemeler
   Alınan hizmetler
= Toplam değişken maliyetler

3.3.2.2  Personel maliyetlerinin 
hesaplanması

Personel maliyetleri her şirkette önemli bir 
maliyet faktörünü teşkil etmektedir. Bu ne-
denle tüm çalışanlar için maaşın, ek maliyetler 
da dahil olmak üzere planlanması gerekmekte-
dir. Personel maliyetleri (basitçe açıklanacak 
olursa) aşağıdaki unsurlardan oluşur:
   Brüt ücret (maaş) toplu sözleşme 

kapsamında yılda en az on iki kez
   Ek olarak izin ve Noel tatili parası için iki 

ayrı ödeme
   Ek olarak sosyal sigortalar için işveren 

payları
   Ek olarak işveren primi, işveren katkı payı, 

mahalli idare vergisi ve çalışanlar için ted-
bir fonu

Ücret maliyetlerinin hesaplanması için Federal 
Maliye Bakanlığı’nın Web sitesinde de (www.
bmf.gv.at) bu hesaplamayı kolaylaştıracak çeşitli 
online hesaplayıcılar vardır. Ücret maliyeti 
hesaplayıcısı ile bir hizmet alıcısının maliyet-
lerini hesaplayıp mevcut bulunma veya üretim 
saati başına maliyeti de tespit edebilirsiniz.

TAVSİYEMİZ: Personel masraflarını  
basit bir şekilde şöyle hesaplayabilirsi-
niz: (Aylık brüt ücret x 14) + ek ücret 
maliyetleri için %32
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3.3.2.4 Amortisman hesaplaması 
  
Yıpranabilir sabit varlıklarda (örneğin, ofis mal-
zemeleri, bilgisayarlar, araçlar) yıpranmanın 
getirdiği değer kaybı, amortisman şeklinde, 
sabit varlık tedarik veya üretim maliyeti olarak 
ortalama faydalanma süresine eşit bir şekilde 
dağıtılarak indirilebilir. Her kullanım yılında sa-
dece bir aynı kalan amortisman tutarı tahakkuk 
edilebilir (aşınmalar için doğrusal indirim - 
AfA). Yıllık AfA tutarını hesaplamak için tedarik 
veya üretim maliyetleri, yıllara yayılan kullanım 
süresine bölünür. Yasada sadece bir kısım sabit 
malvarlığı için kullanım süresi öngörülmüştür. 
Örneğin, otomobillerin yasal amortisman sü-
resi sekiz yıldır. Ampirik değerlere, genel 
malvarlıklarının AfA tablolarından da 
ulaşılabilir.

Maliyetlerin tespit edilmesinin ardından bir 
sonraki adım, gelirlerin (cironun) planlanması 
adımıdır. 

3.3.3 Gelirlerin planlanması

Sektöre bağlı olarak (hizmet, ticaret veya üre-
tim) çeşitli ek ücretler veya saat ücretleri mev-
cuttur. 

Gelirlerin planlanması için şirketteki darboğaz 
durumunun her zaman dikkate alınması gere-
kmektedir. Buna örnekler: Satış (miktar) 
darboğazı, personel darboğazı (kalifiye ele-
manlar, bilgi birikimi, …), üretim darboğazı (te-
knik, malzeme, hammaddeler).

Gelirin (cironun) ne kadar yüksek olacağı iki te-
mel etkene bağlıdır: Satış fiyatı ve satış hacmi 
(fiyat/satış fonksiyonu). Satış hacminin 
hesaplaması için, (varsa) geçmişteki 
değerlerden, kendi piyasa deneyiminizden ve 
gelecek tahminlerinden yararlanabilirsiniz. 
Satış fiyatları doğrultusunu, olası değişiklikler, 
yenilikler vs. dikkate alınarak mevcut piyasa 

fiyatlarına göre belirleyecektir. Tecrübelere da-
yanarak büyük oranda müşteriye bağlı olduğu 
için gelir planlamasının en zoru olduğunu söy-
leyebiliriz. Bu nedenle çok dikkatli planlama 
yapmanız önerilir. Cironun planlanmasında, 
ciroyu günlere, parçalara, müşterilere, or-
talama tüketime vs. bölmek genellikle yardımcı 
niteliktedir. Bu şekilde, cironun oranlanmasını 
kolaylaştıran bir miktar elde edilmektedir. 

Gelirlerin planlanması, en iyi durum senaryosu 
ve en kötü durum senaryosu gibi bu alanlardaki 
senaryoları da hesaba katın. Böylelikle gelirle-
rin yavaş artması halinde başlangıç aşamasında 
ne kadar sermayeye ihtiyaç duyacağınızı belir-
leyebilirsiniz.

3.3.3.1 Hizmet alanındaki gelirler

Salt hizmet sektöründe satılabilir saatler önce-
den belirlenmelidir. Burada göz önünde 
tutulması gereken mesele, seyahat sürelerinin, 
idari faaliyetler ya da hazırlıklar için harcanan 
saatlerin, satılabilir saat olarak değerlendiril-
mediğidir. Zira bu saatler için müşteriniz nor-
malde herhangi bir ödeme yapmamaktadır. 
Planlamaya bir haftayı temel alarak başlayın ve 
sonucunuzdan çıkarım yaparak diğer değerlere 
ulaşın (Çıkarım yaparken izin günleri, tatil günleri 
ve olası hastalık izni günlerinin de göz önünde 
bulundurulması gerekir.).

Örneğin şu soruları sorarak başlayabilirsiniz: 
   Hafta başına toplamda işe ne kadar zaman 

ayırmak istiyorum? 
   Tipik haftalık planınız nasıl?
   Hazırlıklar için ne kadar zamana ihtiyaç 

duyuyorsunuz?

TAVSİYEMİZ: Miktar ve fiyatlarla ilgili 
olarak varılan sonuçları tekrarlanabile-
cek şekilde açıklamaya çalışın. Bununla 
ilgili olarak planlanan dağıtım ve satış 
tedbirlerini de açıklayın.
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   İdari faaliyetler için (müşteri kazanımı da 

dahil) kaç saate ihtiyaç duyuyorum?
   Seyahat süreleri hesaba katılmalı mı?
   Bir hafta ya da bir ayda gerçekte ne kadar 

satılabilir saat sunabiliyorsunuz?

Örnek bir hesaplama şu şekilde yapılabilir: 
Satılabilir saatlere ulaşabilmek için izinler, 
resmi tatiller ve işe gitmeme süreleri 
düşürülmüş bir şekilde (örneğin yılda toplam 
altı hafta) yılın haftalarını göz önünde bulundu-
ruyor ve böylece bir girişimci olarak sizin için 
söz konusu olacak çalışma haftalarına 
ulaşıyoruz. Haftada beş gün, günde sekiz saat-
lik bir çalışma düşünüldüğünde örneğimize 
göre 1840 yıllık saatlik bir çalışma söz konusu 
olmaktadır. Ancak bu yıllık saatler doğal olarak 
%100 mahsup edilemez ve “satılamayan saat-
ler” miktarınca azaltılır. 

Satılamayan saatler, bir girişimci olarak pazar-
lama, müşteri kazanımı, işletmenizdeki idari 
faaliyetler, fatura yazımı, muhasebe hazırlıkları 
ya da mahsup edilemez başka faaliyetler 
(örneğin teklif yapmak) için harcadığınız saat-
lerdir. Bir girişimci olarak elbette daha çok idari 
faaliyette bulunacağınızdan çalışanlarınıza na-
zaran daha az satılamayan saate sahip olmanız 
doğaldır. Keza bu durumun da göz önünde 
bulundurulması gerekir. Satılabilir ve 
satılamayan saatlerin kısa süreler temelinde, 
örneğin haftalık hesaplanması ve bu hesaba 
dayanarak aylık, yıllık verilerin elde edilmesi 
son derece faydalı bir uygulamadır.

Gerçekten mahsup edebiliyor hissine sahip ola-
bilmek için hesaplanan saatleri takvime girme-
niz önerilir. Çünkü başlangıçta sadece 
varsayımda bulunsanız bile sonraki kontrolde 
maliyet hesaplamalarınızı uygun hale getirebi-
lirsiniz.

Yukarıda başladığımız örnek hesaplamayı de-
vam ettirirsek, hem girişimci hem de bir çalışan 
hesabında, satılamayan saatler için yıllık 
çalışma saatlerine %30'luk bir düzeltme oranı 
uygulayalım. Buna göre düzeltme sonrasında 
geriye 1288 satılabilir saat kalmaktadır. 

TAVSİYEMİZ: Mahsup edilebilen tüm 
saatleri anlaşılabilir ve mantıklı bir 
şekilde hesaplayın. Bunu yaparken 
resmi tatilleri, izinleri, hastalık ve  
mahsup edilemeyen diğer saatleri de 
dikkate alın (idare, işe hazırlık, 
değişiklik,...).

Örnek: Satılabilir saatlerin belirlenmesi 

 Girişimci Çalışan personel
Yılın haftaları 52  52
– İzin 3  5
– Tatil günleri 2  2
– İşe gitmeme süreleri (hastalık, diğer) 1  5
Çalışma haftaları 46  40

Çalışan sayısı   1
Gün/Hafta 5  5
Saat/Gün 8  8
Yıllık saatler 1.840  1.600

– % olarak düzeltme (satılamayan saatler) 30  30
Satılabilir saatler 1.288  1.120

Toplam satılabilir saatler (girişimci ve çalışan personel)  2.408
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Asgari ciro hesaplayıcısında, asgari ciro, 
satılabilir saatlere bölünerek, mahsup edilebil-
ecek en düşük saat ücretine ulaşılmış olunur. 
Bu da, hizmet alanında, sektörünüzdeki diğer 
hizmet sağlayıcılarla karşılaştırma yapmanızı 
sağlar. 

Mahsup edilebilecek en düşük saat ücreti, sek-
tördeki karşılaştırılabilir saat ücretlerinin çok 
üzerindeyse bunun nedeni, sabit maliyetlerini-
zin çok yüksek olmuş olması ya da tercih edilen 
girişimci ücretinin çok yüksek tutulmuş olması 
olabilir. Bunun aksine, sektör ortalamasının 
altındaki saat ücreti de, maliyet yapınızı, or-
talama girişimcilerden daha iyi şekillendirmiş 
olduğunuzun göstergesidir. Bunun nedenleri 
arasında girişimci olarak büroya ihtiyaç 
duymamanız veya işletmeyi sürdürmek için az 
yatırım planlamanız olabilir. 

 | 3.4 FİNANSMAN 

İyi bir finansman, şirketinizin başarılı bir 
şekilde kurulması için temel teşkil eder. Ancak 
yeni kurulan şirketlerde finansman çoğu za-
man bir sorun haline gelir. Elde öz sermaye 
yoktur ve başarılar veya referanslar henüz 
kanıtlanabilecek durumda değildir. Potansiyel 
sermaye yatırımcılarının başarı şansını tahmin 
etmeleri zordur ve yüksek bir risk altına girer-
ler. 

Ticaret fikrinizi, piyasanın durumunu ve finans 
gereksinimlerini yazılı bir şekilde formüle 
edeceğiniz bir iş veya çalışma planında, açık ve 
net biçimde şekillendirmeniz önemlidir. Çünkü 

yatırım yapmasını beklediğiniz herkes, parasını 
ne için verdiğini ve bu paranın yine uygun bir 
faiz uygulaması ile ne şekilde kendisine geri 
döneceğini bilmek ister. 

İş planının hazırlanması ile ilgili tüm bilgileri 6. 
bölümde veya www.gruenderservice.at adre-
sinde bulabilirsiniz. 
Bu nedenle finansmanı iş planınızın bir kısmı 
olarak çok iyi hazırlayın ve potansiyel finan-
sörlerin projenizi kontrol etmek için belirli bir 
zamana ihtiyaçları olduğunu hesaba katın. 

Bu nedenle başlamadan önce,  
    somut olarak hangi maddi kaynaklara 

ihtiyacınız olduğunu, 
   bunu nasıl temin edeceğinizi ve bunun için 

hangi katkıları sağlayabileceğinizi ve 
   bunun için hangi teşviklerin mümkün 

olduğunu bilmeniz gerekir.

3.4.1 Sermaye ihtiyacı

Şirket kuruluşu için ihtiyaç duyacağınız ser-
maye miktarı, sahip olduğunuz ticari fikre, faal 
olacağınız sektöre ve uygulama planınıza göre 
değişecektir. Şirket kurulumu ve başlangıç 
aşaması için gerçekçi bir değerlendirmenin 
yapılması bu nedenle çok önemlidir. 
Makine, teçhizat, arsa ya da bina satın alımının 
yanı sıra mal satın alma, depo malları ya da 
işletmenin kuruluş aşamasındaki işletme 
masrafları için de finansal kaynağa ihtiyaç 
duyacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. 

Planladığınız tüm satın almalarda söz konusu 
malın/eşyanın maliyetini öz kaynaklarınızdan 
karşılamanın gerekli olup olmadığını düşünün. 
Örneğin mallarınızın nakliyesinde size ait bir 
aracın mı kullanılması gerekiyor? Yoksa bu iş, 
profesyonel bir nakliye şirketine devredilebilir 
mi? Detaylı, titiz bir planlamayla sermaye 
ihtiyacı, kimi durumlarda büyük bir oranda 
azaltılabilir. 

TAVSİYEMİZ: Tam bir iş planının 
oluşturulması için “Plan4You Easy” 
yazılımını ücretsiz olarak  
www.gruenderservice.at/businessplan 
adresinden indirebilirsiniz.
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Yatırımlar için sermaye ihtiyacı (arsalar, 
binalar, makineler, araçlar, vs.) 
Planlanmış ve gerekli yatırımlar için sermaye 
ihtiyacı, teklifler toplayarak nispeten kolay bir 
şekilde tespit edilebilir. Ancak bunu yaparken, 
emlak alım vergisi, noter masrafları, sermaye 
temin etmek için ödeyeceğiniz ücretler ve mas-
raflar gibi ek masrafları da dikkate almanız ge-
rekir. Sermaye ihtiyacı ucu ucuna denk gelecek 
şekilde hesaplanmamalıdır. Her durumda 
yaklaşık %10'luk bir pay bırakmanız gerekir.

Mal ve malzeme deposu için sermaye ihtiyacı 
Özel bir alanda ticari faaliyet gösteren bir 
işletmenin, mal olarak belli miktarda ihtiyaç 
duyduğu temel donanımı finanse etmesi gere-
kir. Ticari faaliyetlerinin sürekliliği için 
zanaatkarların çoğu zaman, bazı ürün ve yedek 
parçaları depolarında bulundurmaları gerekir. 
Üretim işletmelerinin, ürünlerini üretebilmek 
için ham maddeye ihtiyaçları vardır. Ayrıca üre-
tilen ürünlerin geçici ya da uzun süreli 
depolanması gerekir.  Mal depoları maliyet üre-
tir ve bunun finanse edilmesi gerekir. Bu ne-
denle stok mevcudunuzu mümkün olduğunca 
düşük tutmaya çalışın. 

Sürekli sermaye ihtiyacı 
Siparişin giriş tarihi ile ödemenin giriş tarihi 
arasında uzun bir süre mevcutsa, bu zaman 
aralığını aşmak için mali kaynaklara ihtiyacınız 
vardır. Bu bağlamda, sektörünüzde ödeme he-
deflerinin olağan veya gerekli olup olmadığı ya 
da malın hemen ödenip ödenmediği büyük 
önem taşımaktadır. Her ne olursa olsun, gelir-
lerin giderlerden daha az olduğu bir başlangıç 
süresi hesaba katılmalıdır. 

Alacaklar için gerekli olan işletme giderlerinin 
yanı sıra kira, çalışan, büro, elektrik, araç, faiz 
masrafları gibi masrafları ama özellikle de 
kişisel geçim masraflarını da göz önünde bu-
lundurun.

Sürekli sermaye ihtiyacı çoğunlukla kolay tah-
min edilebilir nitelikte değildir. Bir finans planı 
bu konuda yardımcı olabilir.

Yardımcı olarak finans planı 
Finans planı, ödeme girişlerinin (cirolar, özel 
yatırımlar, kredi taahhütleri) ödeme çıkışları ile 
(örn. sürekli masraflar, yatırımlar, kişisel geçim 
giderleri, …) aylık bazda (karş. şek. sayfa 70) 
karşılaştırmasıdır. Başlangıç döneminde çok 
fazla sipariş girdisi olmayacağı ve mevcut 
siparişler önce yerine getirilip ödemesi sonra-
dan yapılacağı için, ilk aylarda gelirler çoğu za-
man giderlerden daha düşüktür. Planlanan gir-
dilerin ve ödemelerin karşılaştırılması 
aracılığıyla, aylık eksiyi (zarar) veya aylık artıyı 
(kâr) görebilirsiniz. Başlangıç aşamasında gi-
derlerin gelirlerden birkaç ay fazla olması du-
rumunda, alacak meblağlar ciro üzerinden te-
krar şirkete geri dönene kadar çoğu zaman bir 
cari hesap kredisi tarafından (kredi kapsamı) 
finanse edilmesi gereken bir eksi meblağ biri-
kebilir. Bu finans planı yardımı ile sürekli ser-
maye ihtiyacınız için kredi kapsamınızın tutarını 
tahmin edebilirsiniz. Cirolarınızı planlarken, 
nispeten ölçülü hareket etmeniz gerekir. Ek 
olarak, gelir tarafı çoğu zaman tam olarak tah-
min edilemediği için belirli bir rezervi de 
planlamanız gerekir. 

ÖNEMLİ: 
   Yeterli finans rezervi planlayın!
   Olası “öngörülemeyenleri” de düşünün.
   Hemen faturalandırma, rasyonel depo-

lama, sürekli ödeme denetlemesi ve dü-
zenli bir hatırlatma süreciyle likiditenizi 
iyileştirin.

   Artan cirolarda işletme araçları 
ihtiyacının da daha yüksek masraflar ve 
daha yüksek alacaklar nedeniyle aynı 
şekilde artacağını ve finanse edilmesi 
gerektiğini dikkate alın.
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Sermaye ihtiyacının belirlenmesi

YATIRIMLAR EURO
Arsa: 
Alım fiyatı, aracılara ödenecek ek masraflar, sözleşme masrafları, vergiler, 
işlenecek hale getirilmesi, ...

Yapısal yatırımlar: 
Yeni inşaatlar ve restorasyonlar, mekanların uyarlanması, kira objelerinde depozito

Donanım: 
Büro donanımı, makineler ve alet edevat, depo teçhizatı, sergi salonları, diğer, ...

Araç filosu: 
Binek araç, kamyonet, kamyon, diğer, ...

Diğer yatırımlar:

MAL DEPOSU   
Hammadde, yardımcı maddeler ve işletme maddeleri için başlangıç mal deposu, 
belki satılık mal

SÜREKLİ MASRAFLAR – BAŞLANGIÇ MASRAFLARI  
Kayıt ücretleri, şirket kuruluşu (noter, vergi danışmanı veya avukat, ticaret sicili) gibi 
kuruluş masrafları ve başlangıç aşamasının (ilgili cirolara ulaşana kadar) aşılması için
sürekli masraflar, örn. açılış reklamı, kira, telefon, kişisel geçim, maaşlar, … 
(bununla ilgili finans planındaki verilere bkz.) 
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Finans Planı

 1. ay 2. ay ... 12. ay

1. Ödeme araçları başlangıç mevcudu

2. Planlanmış giren ödemeler

Cirolar (KDV dahil) 

Kredi vaatleri

Kişisel sermaye katkısı 

diğer giren ödemeler (KDV dahil)

Giren ödemeler toplamı (1) + (2)

3. Planlanmış çıkan ödemeler 

Sürekli masraflar (KDV dahil)

Yatırımlar için yapılan ödemeler (KDV dahil)

Malzemeler için yapılan ödemeler  

(KDV dahil)

Özel para alımları 

Vergi dairesine yapılan ödemeler 

Faiz ödemeleri / Banka ücretleri

Sermaye ödemeleri

Diğer ödemeler (KDV dahil)

Çıkan ödemeler toplamı 

Zarar / Kâr (1) + (2) – (3) 

Eksik meblağın kapatılması

Cari hesap kredisi / İkraz 

Özel para yatırımları

Diğer 

Fazla meblağın kullanılması

Finans planı = Giren ödemelerle çıkan ödemelerin karşılaştırması
Para meblağları, aylık / üçer aylık / yıllık Euro bazında 
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3.4.2 Sermaye temini

3.4.2.1 Sermaye türleri

   Öz sermaye 
Ne kadar öz sermayeniz var?
Hazırladığınız sermaye ihtiyacı planı, şirketinizi 
açmak için mutlaka ihtiyacınız olan belirli bir 
meblağı ortaya koymuştur. Şirketinizi finanse 
edecek ilk kişinin kendiniz olduğunu aklınızdan 
çıkarmayın. Kendiniz şirketinize para 
yatırmazsanız bunu başkaları neden yapsın? Bu 
nedenle belirli bir öz sermaye payı önemli ve 
her durumda avantajlıdır. Öz sermaye için sabit 
geri ödemelerin yapılması gerekmez ve temi-
natlara da ihtiyaç yoktur. Bu nedenle sermaye 
ihtiyacının ne kadarını kendinizin tedarik 
edebileceğini düşünün. Kendi malvarlığınız 
hakkında bir liste hazırlayın (örn. 
tasarruflarınız, kıymetli evraklar, …) ve krediler 
için hangi teminatları sağlayabileceğinizi 
düşünün (hayat sigortaları, inşaat tasarrufu 
sözleşmesi, taşınmaz mülk, kıymetli eşyalar). 
Bugüne kadar geçiminiz için yaptığınız 
harcamaları düşürüp düşüremeyeceğinizi veya 
mevcut makineleri, bir aracı ya da mobilyaları 
şirkete dahil edip edemeyeceğinizi de düşünün. 
Adaptasyon ve yenileme çalışmaları gibi bazı 
işleri kendiniz yapabilirsiniz. Ne kadar öz ser-
maye temin etmeniz gerektiğine dair genel 
geçer bir kural yoktur. Birçok banka, sektör ve 
finansman hacmine göre genellikle %20 ile 
%30 arası civarında öz sermaye payı talep et-
mektedir.

ÖNEMLİ: Öz sermaye sizi “daha bağımsız” 
kılar. Sabit taksitlerin geri ödenmesi gerek-
mez. Faiz ödemesi gelire bağlı olarak yapılır. 
Teminat sunmanız gerekmez.

Öz sermaye payınızı
   yakınlarınızın, arkadaşlarınızın veya 

tanıdıklarınızın iştiraki,
   bir şirket kuruluşu şeklinde ortaklığa  

girmeniz veya
   kamu ya da özel risk sermayesi sağlayıcıları 

(iştirak şirketleri, risk sermayesi şirketleri, 
kitle fonlaması) üzerinden yükseltip 
yükseltemeyeceğinizi düşünün.

  Yabancı sermaye  
Öz sermayenizi ve olası kişisel katkılarınızı bir 
araya getirdikten sonra belki de kuruluş proje-
nizi tam olarak finanse edebilmeniz için ilave 
olarak yabancı bir sermayeye, yani kredilere 
ihtiyacınız olduğunu tespit ettiniz.

ÖNEMLİ: Yabancı sermaye borç anlamına ge-
lir. Geri ödemeler ve faizler gelirden bağımsız 
şekilde ödenmek zorundadır. Yabancı ser-
mayeyi genellikle teminatlar ve kişisel 
sorumluluk taahhüdü olmadan alamazsınız.

3.4.2.2 Finansman olanakları

  Yatırım kredisi  
Bankanızdan alacağınız yatırım kredisi, sabit 
malvarlıklarınızı (arsalar, binalar, makineler, 
araçlar, vs.) finanse etmenizi ve binalarda 
yapısal değişiklik yapmanızı sağlar.  Yatırım 
kredileri orta ila uzun vadeli, yani yaklaşık dört 
ila yirmi yıllık bir süre için verilir. Kredinin sü-
resi, kredi sayesinde finanse edilen malların 
kullanım süresine tekabül etmelidir. Bu ne-
denle yatırım yapmadan önce zamanında bir 
kredi başvurusunda bulunun. Bu bağlamda 
ayrıca şuna dikkat edin: Yüksek yatırım kredi-
leri ve bununla çoğu zaman bağlantılı büyük 
yabancı sermaye payı, ağır faiz masrafı yükü ve 



yüksek geri ödeme taksitleri nedeniyle tehlikeli 
olabilir. Kredi kârdan geri ödendiği için özellikle 
gerileyen veya çok düşük gelirlerde bu durum 
söz konusudur. Uzmanlarla (şirket ve finans 
danışmanları, banka), bir yatırım kredisinin ne 
kadarlık bir meblağa kadar alınmasının 
mantıklı ve olası olduğunu netleştirin. 

  Cari hesap kredisi  
İşletme araçları kredisi olarak da adlandırılan 
cari hesap kredisi, sürekli ticaret ve ödeme 
trafiği sağlar. Bu hesap üzerinden tüm sürekli 
havaleler gerçekleştirilir. Banka ile 
kararlaştırılan meblağa kadar (kredi kapsamı) 
krediniz üzerinde serbest bir şekilde tasarrufta 
bulunabilirsiniz. Bürokratik işlemler gerektir-
mez ve esnektir. Faizler gerçekten kullanılan 
kredi meblağı üzerinden hesaplanır. Ancak cari 
hesap kredisi yalnızca kısa vadeli finansman 
aracı (yatırımlar için değil, sürekli ödemeler 
için) olarak kullanılmalıdır, zira bu esnek kredi 
şeklinde yatırım kredisinden daha fazla faiz, 
masraf ve ücret ödemek zorundasınızdır. Bu 
nedenle bankanızdan tüm koşullar hakkında 
ayrıntılı bilgi alın.

   Leasing 
Basit şekilde açıklayacak olursak leasing, kira 
gibi ücret karşılığı kullanım hakkıdır. Günü-
müzde telefon santralinden endüstriyel 
yapılara kadar hemen her şeyi leasing usulü ile 
kiralayabilirsiniz. Mülkiyeti size devreden bir 
objeyi satın aldığınız banka kredisinden farklı 
olarak, leasing sisteminde obje tüm sözleşme 
süresi boyunca leasing şirketinin mülkiyetinde 
kalır. Yani objenin kullanıcısı ile sahibi arasında 
bir ayrım mevcuttur. 
Ancak dikkat: Kiraladığınız objenin sahibi 
olmadığınız halde, kiralanan obje ve bunun 
kullanımı ile bağlantılı bulunan tüm riskleri siz 
taşırsınız. Objenin olası tamirat ve 
bakımlarından da genellikle kiralayan kişi 

sorumludur. Leasing’in avantajları: Bir kerelik 
yüksek ödeme yükü yerine, leasing taksitleri 
sayesinde giderlerin, uzun vadeye yayılması söz 
konusu olur. Hedef: Bu masrafları sürekli gelir-
lerden karşılamaktır. Leasing’de ayrıca teminat 
vermeye çoğu zaman gerek yoktur ve bu sayede 
finansman daha kolay veya mümkün hale gelir. 
Mevcut teminatlar diğer finansmanlar için 
kullanılabilir. Leasing verenin piyasa konumu 
bakımından, kısmen daha uygun sigorta prim-
leri veya motorlu araç leasing’i gibi fiyat 
avantajları teklif edilebilir. 

   Risk sermayesi finansmanı 
Risk sermayesi bir iştirak finansmanıdır ve bu 
suretle öz sermaye anlamına gelir. Risk ser-
mayesi ortaklıkları, yatırım yapılan sermayeyi 
iştirakin tekrar elden çıkartılması durumunda 
geri kazanmak hedefiyle yeni kurulan şirkete 
iştirak eder. İştirak ortaklıkları genellikle 
– yenilikçi fikirlere sahip, 
–  ortalamanın üstünde büyüme ve gelir 

şansına sahip,
– ayrıntılı bir iş planı sunan, 
–  kendi girişimsel yetenekleri hususunda ikna 

edici olan, 
–  ve ayrıca büyük bir finansman hacmine ge-

rek duyan (yaklaşık 400.000 Euro ve üzeri, 
ancak bu münferit duruma ve risk ser-
mayesini verene bağlıdır) yeni kurulan 
şirketlerden oluşan sınırlı bir çevreye 
odaklanır.
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TAVSİYEMİZ: Sözleşmeyi tasarlarken 
leasing sözleşmesinin süresi, ödeme-
ler, artan değer anlaşmaları ve leasing 
taksitinin kendi finansal kapasitenize 
göre miktarını belirleyin. 
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Bu nedenle kurucuların büyük bir bölümü için 
özel risk sermayesi finansman alternatifi ola-
rak görülmez. 

Riskli erken aşamada bankalardan yeterli fin-
ansman alamayan ve yüksek büyüme potansi-
yeline sahip genç şirketler için aws, 2013'ten 
itibaren katılım sermayesi kurucu fonu 
sunmaktadır. Katılım piyasaya uygun koşullarda 
gerçekleşir. Katılımın yüksekliği 100.000,– ile 
üç milyon Euro arasındadır. İşlem, Federal 
Teşvik Bankası ve Austria Wirtschaftsservice 
GesmbH (aws) tarafından yapılmaktadır. Risk 
sermayesiyle ilgili diğer bilgiler: www.gruen-
derservice.at (yayınlar) adresinden ulaşılabil-
ecek "Melekler, Risk Sermayesi ve diğerleri – 
Alternatif Finansman Olanakları" broşürü.

  İş melekleri 
İş melekleri, öz sermayeleri, yönetim deneyim-
leri ve iş bağlantılarıyla genç şirketlere destek 
olan kişilerdir. Ekonomik açıdan bağımsız olup 
çoğu zaman başarılı bir girişimci veya yönetici-
lik geçmişleri vardır ve ticari hayatta deneyim 
sahibidirler. Çoğu zaman yenilikçi fikirlere ve 
yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni 
şirketlere düşük meblağlarda (20.000 Euro ve 
üzeri) yatırım yaparlar ve böylelikle özellikle 
bankalar için riskin çok büyük olması ve iştirak 
ortaklıkları için sermaye ihtiyacının çok düşük 
olması durumunda bir boşluğu doldurabilirler. 
Şirketler ve iş melekleri arasındaki aracılığı 
Avusturya'da, Austria Wirtschaftsservice GmbH 
kapsamındaki "aws i2 Business Angels" 
üstlenmiştir. 

Devlet destekli aws iş meleği fonları, birlikte 
yatırım kapsamında iş melekleri tarafından 
Avusturya’nın genç şirketlerine aktarılan risk 
sermayesini iki katına çıkarmıştır.
Ayrıntılı bilgilere www.awsg.at (Risk sermayesi)

  Kitle fonlaması  
Risk sermayesi ve iş meleklerinin aksine bu du-
rumda yatırımcıların teker teker yatırım 
yapması yerine büyük gruplar bir fikri nispeten 
daha küçük meblağlar ile destekler. Böylelikle 
karmaşık ve aynı zamanda riskli projeler hayata 
geçirilebilir. Kitle fonlaması da, çeşitli katılım 
formları için bir genel kavramdır. Girişimcilik 
alanında genellikle kitle fonlaması yapılır. Yani 
kitlesel yatırımcılar bir platform üzerinden 
küçük meblağlar (çoğunlukla 100 Euro üstü) ile 
genç şirketlere iştirak eder. 

Kitlesel yatırımcılar genellikle şirkette söz sa-
hibi olmadığı için girişimci, tam karar 
özgürlüğünü elinde bulundurur. Kitlesel 
yatırımcılar katılım belgeleri ile veya tipik inak-
tif ortaklar olarak şirkete katılır ve en fazla 
kendi yatırımlarını kaybederler. Burada da 
şirket için öz sermaye söz konusudur. 

İşlem genellikle, konsepti internet üzerinden 
sunan, sözleşmeleri hazırlayan, danışmanlık 
hizmeti veren, teknoloji ve standart süreçlerin 
uygulanmasını destekleyen kitle fonlaması 
platformları üzerinden yapılır.

Kitle fonlaması ve Avusturya’daki kitle 
platformları hakkında ayrıntılı bilgi için: 
“The Power oft he Crowd” broşürü 
www.gruenderservice.at (Yayınlar).



  Tedarikçi kredisi  
En rahat ancak en pahalı kredi, tedarikçi kredi-
sidir. Başvuruda bulunmak gerekmez ve resmi 
formlara bağlı olmadan verilir. Bu “tedarikçi 
kredisi”, satın aldığınız bir mal veya hizmetin 
bedelini, mal ya da hizmet elinize geçtiği anda 
değil, daha sonra ödemenizle oluşur. 

Tedarikçi, size örneğin 30 günlük bir ödeme sü-
resi tanır. İlk bakışta bu, çekici bir fırsat gibi 
görülebilir. Fakat daha erken 
gerçekleştireceğiniz bir ödeme, size belli 
oranda bir indirim sağlamaktadır. Ödeme 
koşulu örneğin şöyle ifade edilebilir: "fatura ta-
rihinden itibaren 10 gün içinde yapılacak öde-
mede %2'lik indirim, 30 gün içinde yapılacak 
ödemede indirimsiz."

Bu, şu anlama gelmektedir: 20 günlük bir kredi 
için (30 gün eksi 10 gün) %2 oranında faiz ödüy-
orsunuz. Yıllık bazda bu %36'ya denk gelmek-
tedir (20 gün için %2 ise, 360 gün için %36). 

Bu nedenle faturayı iskonto süresi dahilinde 
ödemek ve bunun için bir cari hesap kredisi kul-
lanmak daha uygundur.

  Müşteri peşinatları  
Peşinatlar son derece uygun bir finansman 
şeklidir. Müşteri size faturanın bir kısmını peşin 
olarak öder ve böylelikle yine sipariş, mal 
alımları, hazırlıklar vs. için ön ödemeleri 
yabancı bir finansmana ihtiyaç duymadan 
karşılayabilirsiniz. Ancak peşinatların her sek-
törde olağan olmadığı ve piyasada “yeni” 
olmadığınız için müşteri kazanma mecburiye-
tiniz dolayısıyla peşinatları daha zor kabul etti-
rirsiniz. Ancak bu finansman olanağından 
mümkün olduğu durumlarda yararlanmanız 
gerekir. 

  Factoring
Faktoring, süregelen teslimat alacaklarınız 
(ödenmemiş vadeli faturalarınız) en az 150.000 
Euro civarında ise sizin için bir finansman alter-
natifidir. Faktoringde müşteriden 
alacaklarınızın bir kısmını bir faktoring 
şirketine aktarırsınız ve bunun yerine size 
anında faturanın bir kısmı (genellikle %80’i) 
ödenir. Kalan kısmını da müşteriniz faktoring 
şirketine ödeme yaptığında alırsınız. Ancak ta-
bii ki bu finansman desteği de karşılıksız 
değildir.
 
Faktör, ödenecek meblağdan alacakların ön 
finansmanı için kendi faizini (bankanın normal 
kredi faizleri) ve ek olarak faktoring ücretini 
düşer. Bu ücret, faktoring meblağının 
yüksekliğine, aktarılan alacaklara ve tedari-
kçiye bağlıdır. Bu ücret, genellikle brüt cironun 
%0,2 ile %1,5’i oranındadır.

Faktoring şirketleri genellikle borçlu muhase-
besi, ihtar ve tahsilat işleri vs. gibi ek hizmetler 
de üstlenirler. 

3.4.2.3  Finansman/banka görüşmesi

   Evrakların profesyonel bir şekilde 
hazırlanması 

Şirket kuruluşunuz için bir banka kredisinden, 
katılım sermayesinden veya teşviklerden yarar-
lanmak istediğinizden bağımsız olarak potan-
siyel yatırımcılarınız net bir şekilde paralarını 
neye yatıracaklarını tam olarak bilmek isteye-
cektir. 

Bu nedenle her bir finansman görüşmesi için 
bir iş ya da çalışma planı mutlaka gereklidir. İş 
planınızı ne kadar profesyonel ve ikna edici 
hazırlarsanız, ihtiyacınız olan paraya ulaşmanız 
o kadar kolay olacaktır.
Bir iş planını nasıl oluşturursunuz? Bu konuyla 
ilgili kılavuza 6. bölümden veya internetten 
ulaşabilirsiniz. Adres: www.gruenderservice.at 
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   Banka ile yapacağınız görüşme ve  
kontrol listesi

Yabancı finansmanda önemli bir ortağınız el-
bette bankadır. Banka görüşmesine gitmeden 
aşağıdaki önerileri dikkate alın:

–  İkna edici evraklar: İyi hazırlanın. Bir iş 
planı ve bütçelemeler dahil bir konsept 
oluşturun.

–  Finanse edilmesi gereken nedir? Öncesin-
den bankadan tam olarak ne istediğinizi göz-
den geçirin. Bir yatırım kredisi mi, bir cari 
hesap kredisi mi, hangi yatırımlar veya 
işletme araçları için, hangi miktarda, hangi 
kredi süresi ile, ...

–  Teklifleri karşılaştırın: Birden fazla banka-
dan teklif toplayın.

–  Sermayelendirme: En fazla üç aylık ser-
mayelendirme üzerinde mutabık kalın (faiz-
lerin yine de ilave edildiği kredi 
hesaplaması). Tekrarlamalı sermayelen-
dirme kredinizi hissedilir oranda yükseltir.

–  Efektif faiz oranını kararlaştırın: Efektif faiz 
oranı, tüm tek seferlik ve sürekli giderlerini 
yanı sıra faizlerin yıllık ödemelerini dikkate 
alır ve böylelikle sayede değişik kredi teklif-
leri arasında doğrudan masraf 
karşılaştırması yapmanızı sağlar.

–  Yazılı kredi taahhüdü: Kredi taahhüdünün 
yazılı olarak onaylattırın. 

–  Referans faiz oranına bağlantı: Faiz 
oranının bir referans faiz oranına 
bağlanmasını kararlaştırın (örn. EURIBOR). 
Böylelikle banka ile sürekli faiz oranı 
hakkında görüşmeler yapmanıza gerek kal-
maz ve faiz değişikliklerin piyasaya tekabül 
ettiğini düşünebilirsiniz. Faiz oranının ne ka-
dar süre sabit olduğunu ve sonradan hangi 
tutarda bağımlı kılınacağını açıklığa 
kavuşturun.

–  Olası teşvikler: Önceden olası teşvikler 
hakkında bilgi edinin (örn. WKO’dan).

–  Güvenceler: Bankaya hangi teminatları 
sunabileceğinizi / sunmak istediğinizi 
düşünün (kefaletler, ipotekler vs.).

–  Bankayı para konularında ortağınız olarak 
görün ve devam eden ticari başarınız 
hakkında bankayı bilgilendirin. Cari hesap 
kredinizin kısa vadeli limit aşımı gibi ilave fin-
ansman gereksiniminiz mevcut ise, derhal 
bankanızla görüşmeye gidin. Bankanın sizi bu 
ilave kredi limit aşımıyla ilgili aramasını be-
klemeyin.

–  Finansman ilkeleri: Finansmanda “finans-
man ilkelerini” de dikkate alın. Buna bağlı 
olarak sözgelimi yatırım mallarının ekono-
mik kullanım süresi ile kredi süresi uygun 
olmalıdır.

–  Uzmanları konuya dahil edin: Kredi 
sözleşmeleri, çoğu zaman geniş kapsamlı 
olup anlamları ve etkileri konuya yabancı 
kişiler için çoğu zaman anlaşılır olmayan 
sayısız madde içerir. Bu nedenle en uygun 
finansmanı seçmek için tarafsız uzmanları 
(şirket veya finans danışmanları) konuya da-
hil etmenizi öneririz. 

   Bir kredi gerçekten ne kadara mal olur?
Bir kredinin masrafları yalnızca belirtilen faiz 
oranından ibaret değildir. Masraflar kredinin 
süresine, taksitlerin yoğunluğuna (sayısına) ve 
taksitlerin ödeme tarihine bağlıdır. Ayrıca olası 
harcamalar ve ek masraflar, kredi 
komisyonlarının tutarı ve faizin mahsup edilme 
türü (taksitin faiz oranı miktarının belirlendiği 
tarih) ve geri ödemenin mahsup edilme türü 
(geri ödemenin kalan borçtan düşüldüğü tarih-
tir) hakkında bilgi edinmeniz gerekir. Bu ne-
denle bir kredinin masraflarını yalnızca faiz 
oranına göre değerlendirmeyin, aksine tüm 
kredi koşullarını hesaplamalarınıza dahil edin. 
İki kredi teklifini karşılaştırırken, görünüşte 

TAVSİYEMİZ: “Vorbereitung auf das 
Bankgespräch” (Banka Görüşmesine 
Hazırlık) online broşürümüzü de  
okuyabilirsiniz. Adres: 
www.gruenderservice.at (Yayınlar)



daha düşük faiz oranına sahip teklif, diğer 
koşulları göz önünde bulundurulduğunda sizin 
için daha elverişsiz olabilir. Kredi tekliflerini bir 
uzman tarafından (şirket veya finans danışmanı) 
kontrol ettirin.

ÖNEMLİ: Bankanın size efektif faiz oranını 
bildirmesi gerekir. Faiz oranı, tüm tek sefer-
lik ve sürekli masrafları, ödemeleri ve ücret-
leri de hesaba katmaktadır. Efektif yıllık faiz, 
çeşitli kredi teklifleri arasında doğrudan 
masraf karşılaştırmasını mümkün 
kılmaktadır. 

Finansman ile ilgili ayrıntılı bilgilere inter-
netten de ulaşabilirsiniz. Adres: 
www.gruenderservice.at

 | 3.5 TEŞVİKLER

Ülke, eyalet ve kısmen belediye düzeyinde mev-
cut şirketler ve yeni girişimciler için sayısız 
teşvik modeli mevcuttur. Teşvik imkan ve 
türünü etkileyen çeşitli etkenler söz konusu-
dur; örneğin yeni bir kuruluş mu yoksa dev-
ralma mı, yatırım düzeyi, branş, konum, iş fikri, 
yenilik düzeyi ya da büyüme potansiyeli ve bu 
nedenle bu durumu kendiniz için açıklığa 
kavuşturulmanız gerekir. Mevcut teşvik 
imkanları konusunda WKO'nun wko.at/foerde-
rungen sayfasındaki teşvik veri tabanı üzerin-
den genel bir bilgi edinebilirsiniz. Ya da isterse-
niz WKO ofisinden veyahut bankanızdan bilgi 
alabilirsiniz. 

Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alın:
   Temel bir kural: önce teşvik için başvuru, 

sonra yatırım! Teşvik başvurusu yaparken 
doğru bir zamanlama çok önemli. 
Başvurunun, ilk teçhizat parçaları ve/veya 
makinelerin hukuki açıdan bağlayıcı bir 
şekilde siparişinden, teslimatından önce, 
keza yatırımı iptal edilemez bir konuma  
getirecek başka tür bir yükümlülük altına 
girilmeden önce yapılması gerekir. Bu  
eylemlerin yapılabileceği en erken tarih  
belirleyicidir. Genelde sonradan teşvik söz 
konusu değildir. Bu nedenle teşvik 
imkanları üzerine zamanında bilgilenmeniz 
çok önemli. 

   Teşvikler üzerinde yasal bir hak mevcut 
değildir.

   Finansman teşvikleri (örn. uygun faizli kre-
diler) genellikle bankada uygulanan normal 
teminatlara göre verilmektedir.

   Talepler genellikle irtibatta bulunduğunuz 
bankaya yapılır.

   Teşvik taleplerinizi zamanında ibraz edin ve 
yeterli bir işlem süresini korumaya dikkat 
edin.

   Çoğunlukla teşvik araçlarının talep edil-
mesi için bağımsız yürütülecek mesleğin 
“asıl meslek olarak” icra edilmesi gerek-
mektedir.
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Alabileceğiniz destekler:

SÜBVANSİYONLAR
   Yatırımlar, çalışan istidamı ve eğitimler 

için

UYGUN KREDİLER
   Tavanı “yukarı doğru” belirlenmiş  

faizler ile

GARANTİLER
   Kredi için teminatların ya da kredi için öz 

sermaye iştirakının üstlenilmesi
   Öz sermaye niteliğindeki iştirakler için 

garantiler

KATILIM SERMAYESİ
   Öz sermaye niteliğindeki katılım  

sermayesinin alınması ve
   Ek yabancı sermaye güvenceleri ile 

kısmen birleştirilmiş 

DANIŞMANLIK VE BİLGİNİN TEŞVİKİ 
   Ücretsiz bilgilendirme, kuruluş ve hukuk 

danışmanlığı 
   Harici şirket danışmanlarının 

danışmanlık hizmetlerine ilişkin  
sübvansiyonlar

BELİRLİ ÜCRETLERDEN VE 
ÜCRET VE ÖDEMELER (YENİ ŞİRKET 
KURULUŞU TEŞVİKİ - NEUFÖG)
   Hem yeni şirket kuranlar hem de şirket 

devralanlar, NeuFöG gereğince kuruluş 
ya da devir işlemleriyle bağlantılı belli bir 
takım ücret ve ödemelerden muaf 
tutulmaktadır

ÖNEMLİ: Olası teşvikler ile ilgili genel bir 
bakış için bkz. wko.at/foerderungen.
   Teşvik taleplerinizin yatırımdan ÖNCE 

sunmanız gerekir.
   Teşvikler yalnızca finans projenize bir de-

stek anlamına gelmektedir, ancak hiçbir 
zaman ticaret fikrinizi gerçekleştirip 
gerçekleştirmeyeceğinize dair 
vereceğiniz kararda sonucu etkilemez.
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3.5.1 Ülke genelindeki önemli finansman teşviklerine genel bakış

Kimler teşvik edilir?

Neler teşvik edilir? 
(Örnekler)

Neler teşvik edilmez? 
(Örnekler)

Nasıl teşvik edilir?

Başvuru

–  küçük veya orta ölçekli turizm ya da seyahat ve  
organizasyon şirketi kuran kişiler,

–  son 5 yılda bağımsız  
olarak çalışmamış kişiler,

–  şimdiye kadar bağımsız olmayan bir faaliyeti bırakmış 
kişiler

–  %25 minimum katılım ve genç girişimciler tarafından  
yönetilen ortaklıklar

–  %50'nin üzerinde hisse aktarımı yapılan işletme  
devralanlar

–  sabit malvarlığı ile maddi yatırımlar (aktifleştirme zorunlu)

–  işletme devralımlarındaki hava paraları istisna olmak 
üzere kullanılmış yatırım malları

–  onarımlar
–  eş, kayınvalide/kayınbaba, ebeveyn ve 3. dereceye kadar 

akraba ların şirketini satın alma
–  işletme araçları
–  taşıt, müzik ve oyun makinesi satın alma
– arsa giderleri
– maddi olmayan masraflar
–  çalışan işletmedeki maddi ve personel masrafları

TOP Turizm Teşviki direktifi uyarınca 20.000 euro ve 250.000 
euro arasındaki yatırımlar için %10 (küçük ve orta ölçekli 
için) veya %15 (küçük ölçekli için) prim

–  ÖHT'ye, doğrudan veya finansman sağlayan banka  
üzerinden: www.oeht.at

–  işletme kurulduktan veya devraldıktan sonra bir yıl içinde
– yatırımdan ÖNCE

–  her sektörden küçük şirketler için

–  maddi ve maddi olmayan yatırımlar
– kullanılmış yatırım malları

–  otomobil veya diğer taşıma araçları satın alma
– işletme araçları

10.000 ve 100.000 Euro arasındaki yatırımlar için  
uygun faizli kredi verme 
Proje masrafları 100.000  
euroyu aşmamalıdır! Kredi finansmanı: 6 yıla kadar, 1. yılda 
geri ödeme yapılmaz
Faizler: Birinci yılda yıllık %0,5; 
Geri ödeme süresince yıllık %0,75
İşlem ücreti: bir kerelik %0,9
Sadece banka veya aws/ÖHT sorumluluğu ile bağlantılı olarak.

–  aws'ye, banka üzerinden www.awsg.at
– yatırımdan ÖNCE

ÖHT turizm
genç girişimci teşviki

ERP küçük kredi

Sübvansiyonlar Krediler
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Kimler teşvik edilir?

Neler teşvik edilir? 
(Örnekler)

Neler teşvik edilmez? 
(Örnekler)

Nasıl teşvik edilir?

Başvuru

–  küçük bir şirket kuran veya devralan 
kişiler

–  son 5 yılda bağımsız olarak 
çalışmamış kişiler

–  şimdiye kadar bağımsız olmayan bir 
faaliyeti bırakmış kişiler

–  %25 minimum katılım ve genç 
girişimciler tarafından yönetilen 
ortaklıklar

– işletme devralımında
–  hisse aktarımı %50'nin üzerinde

–  yeni ve kullanılmış yatırımlar
–  devralma masrafları ve hava paraları
– işletme araçları
–  sadece yabancı kaynaklı (örn. banka 

kredisi, leasing) finansman sağlanan 
projeler

–  teşvik başvurusu yapılmadan önce 
başlatılan projeler

–  ikna edici başarı şansı bulunmayan 
projeler

–  sadece başvuru finansmanları/ara  
finansmanlar

–  %80'e kadar sorumluluk taahhüdü
–  maks. kredi tutarı: 2,5 milyon
–  sorumluluk ücreti: yatırım kredileri 

için yıllık %0,6 üstü, riske bağlı  
olarak daha yüksek olabilir!

–  bir kerelik işlem ücreti en az  
%0,25–0,5

–  aws'ye, finansman sağlayan banka 
üzerinden (www.awsg.at)

–  işletme kurulduktan veya 
devraldıktan sonra 5 yıl içinde

– yatırımdan ÖNCE

–  küçük veya orta ölçekli turizm ya da 
seyahat ve organizasyon şirketi  
kuran kişiler

–  son 5 yılda bağımsız olarak 
çalışmamış kişiler

–  şimdiye kadar bağımsız olmayan bir 
faaliyeti bırakmış kişiler

– maddi yatırımlar
–  işletme devralma kapsamındaki hava 

parası formundaki kullanılmış yatırım 
malları

– maddi olmayan yatırımlar
– işletme araçları
–  taşıt, müzik ve oyun makinesi satın 

alma
– arsa giderleri
–  çalışan işletmedeki maddi ve personel 

masrafları

Sorumluluk taahhüdü: %80
Genç girişimciler için: 20.000 Euro ve 4 
milyon Euro arasındaki yatırımlar
Sorumluluk ücreti: Yıllık %0,8
Genç girişimcilerden işlem ücreti 
alınmaz

–  ÖHT'ye, finansman sağlayan banka 
üzerinden www.oeht.at

–  işletme kurulduktan veya devraldıktan 
sonra bir yıl içinde

– yatırımdan ÖNCE

–  küçük ve orta ölçekli şirketler 
–  şirket maks. 6 yıl önce kurulmuş veya 

devralınmış olmalıdır

–  özel öz sermayeyi iki katına çıkararak 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
finansmanını kolaylaştırma 

–  kefil ile alınan kredi, yatırımlar, işletim 
araçları vs. gibi tüm işletme 
harcamalarının finansmanında 
kullanılabilir.

–  ekonomik canlandırma için finansman 
sağlanmaz

Yatırım yapılan öz sermaye miktarındaki 
kredi için tazminat kefaleti formunda 
sorumluluk taahhüdü
Yatırım hacmi: 2,5 milyon Euro'ya kadar
Kredi süresi: 10 yıla kadar
Sorumluluk ücreti: Riske bağlıdır
İşlem ücreti: Bir kerelik %0,5

–  aws'ye banka üzerinden www.awsg.at
– proje başlamadan ÖNCE

aws-Start-up garantisi 
(turizm işletmesi hariç) ÖHT turizm genç girişimci sorumluluğu

aws-Double-Equity 
garantisi 

(turizm işletmesi hariç)

Sorumluluklar ve garantiler

Güncellik: Aralık 2015   *Değişiklik yapma hakkı saklıdır



ÖNEMLİ: Maliyetlerin veya projelerin hepsi 
teşvik edilecek nitelikte değildir. Bu nedenle 
planlama aşamasında projenizin teşvik 
olanakları hakkında WKO’dan bilgi alın!

3.5.2  Federal bazdaki diğer teşvikler

   aws yatırımcı fonları ve  
aws iş meleği fonları

aws yatırımcı fonları riskli erken aşamada 
bankalardan yeterli finansman alamayan, 
büyüme potansiyeline sahip genç girişimciler 
için şirket katılımları yoluyla bir riskli sermaye 
finansmanı imkanı sağlar. Katılımın yüksekliği 
100.000,– ile üç milyon Euro arasındadır.    

Kamu ve özel araçlar ile oluşturulan aws iş 
meleği fonları, risk sermayesi temin edilme 
olanağını yükseltir. İş meleğinin yeni şirketlere 
yaptığı her bir Euro’luk yatırım için, bir Euro da 
kamudan yatırım olarak eklenir. 
İşlem Förderbank Austria Wirtschaftsservice 
tarafından yapılır (www.awsg.at).

  Diğer teşvikler  
Genç girişimci teşvikleri dışında başka bir dizi 
teşviklerin de mevcut olduğunu dikkate alın, 
örneğin: 
–  Yenilikçi yatırımlar: Austria Wirtschaftsser-

vice GmbH’nın (aws) teşvik programları, 
www.awsg.at

–  Araştırma ve geliştirme: aws’nin www.
awsg.at ve Araştırma Teşvik Kurumunun 
(FFG) teşvik programları, www.ffg.at

–  Enerji ve çevre koruması: Kommunalkredit 
Public Consulting (KPC) şirketinin teşvik 
programları, www.umweltfoerderung.at

–  Uluslararasılaşma etkinlikleri:  
www.go-international.at

– vs.

Avusturya’da yaratıcı ekonomi için özel bir 
teşvik programı vardır (www.impulse-awsg.at). 
Tasarım, mimari, multimedya/oyunlar, moda, 
müzik sektörü/müzik değerlendirmesi, ses-
görüntü ve film/film değerlendirmesi, medya ve 
yayınevleri, grafik, reklam sektörü, sanat 
piyasası gibi yaratıcı sektörlerdeki projeler 
teşvik edilir. Hizmet, finansman teşvikinden 
eğitim hizmetlerine ve bilinçlendirme önlemle-
rine kadar uzanmaktadır.

Genel prensip: Şirket kurma amacınız ne kadar 
yenilikçi odaklı olursa teşvik şanslarınız o ka-
dar yüksektir. Çeşitli teşvik modelleri ve mevcut 
yönetmeliklerdeki değişiklikler nedeniyle 
yatırım yapmadan önce ilgili teşvik olanaklarını 
araştırmak için mutlaka WKO’ya başvurmanızı 
öneririz.

3.5.3 Eyalete özgü teşvikler 

Yukarıda sözü edilen federal bazdaki teşviklerin 
yanı sıra çoğu kez eyaletler ve kısmen belediye-
ler de şirket kuruluşlarını kendi teşvik 
programlarıyla desteklemektedir. Bu nedenle 
bölgesel teşvik olanaklarından yararlanmak 
için eyaletinizden bilgi edinin.

3.5.4  İş bulma kurumunun (AMS) 
teşvikleri

   Şirket kurma programı
İş bulma kurumu (AMS), kendi işlerinde 
bağımsız olarak çalışmayı düşünen işsiz 
kişileri, kendi şirket kurma programı (UGP) ile 
desteklemektedir. Somut bir iş fikri ve ihtisasın 
uygun olması gerekir. Ayrıca yeni bir şirket 
kurulmalıdır. Destek, danışmanlık hizmetleri ve 
eğitim tedbirlerinin teşvik edilmesi ile sağlanır. 
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Bağımsız olarak çalışılan ilk aylarda sosyal si-
gorta primleri AMS tarafından ödenir ve belli 
koşullar altında geçim masraflarının 
karşılanması için bir yardım parası ödenir. 
Başvuru, bölge AMS ofisinin konuyla ilgili 
danışmanına yapılmalıdır. Ayrıntılı bilgiler: 
www.ams.at 

   İlk çalışanın istihdam edilmesi için EPU 
teşviki

İlk defa bir çalışan istihdam eden ya da bir 
çalışanı beş yıl aradan sonra gerçek bir hizmet 
ilişkisi bağlamında yeniden istihdam eden tüm 
şirketler -ister ortaksız şirket, ister şahıs şirketi 
isterse de GmbH olsun fark etmez - teşvik edilir. 
İki aydan daha uzun sürmemiş, daha önce 
gerçekleşmiş küçük çaplı bir istihdamın ya da iş 
ilişkilerinin (örneğin yaz tatili işleri) önemi yok-
tur. Teşvik için gerekli olan bir koşul da, işverenin 
ya da müdürün, Ticari Sosyal Sigortalar Yasası 
(GSVG) gereğince asgari üç ay tam olarak 
sigortalanmış olmasıdır. Hemen öncesinde bir 
eğitim programını bitirmiş ve AMS'de "iş arayan" 
olarak geçen ya da işsiz olan ve AMS'de iki 
haftadır "işsiz" olarak kaydedilmiş kişiler, teşvik 
edilebilir özelliktedir. Çıraklar, eşler, hayat 
arkadaşları ve ikinci dereceye kadar akrabalar 
teşvik kapsamında değildir.

Brüt maaşın %25'i tutarında olan teşvik, en fazla 
on iki ay için ödenebilir. Çalışma süresinin, nor-
mal çalışma süresinin en az %50'si kadar olması 
ve hizmet ilişkisi süresinin iki ayı geçmiş olması 
gerekir. Teşvik başvurusunun, hizmet ilişkisinin 
başlamasından itibaren en geç altı hafta içe-
risinde yerel AMS bürosunda gerçekleştirilmesi 
gerekir. Ayrıntılı bilgiler: www.ams.at
 
Bu bağlamda da eyalet yönetimlerinden ek bir 
destek söz konusu olabilir. İlk çalışan 
istihdamıyla ilgili eyalet düzeyinde söz konusu 
olabilecek teşvik imkanlarını araştırın.  

 3.5.5   Danışmanlık ve bilgilendirme teşviki

   Akademik ve yenilikçi şirket kuruluşları
AplusB (Academia plus Business - Akademi 
Artı İş) akademik sektördeki şirketlerin 
kuruluşunda yardımcı olmaktadır. Akademi-
syenler, iyi bir fikirden bir şirket kuruluşuna 
kadar profesyonel destek alma imkanına sahip-
tir. Yani kurucu sürecinde danışmanlık ve des-
tek sunulur. Bu amaca yönelik olarak 
kurucuların nitelik kazandırılması, bilgilendi-
rilmesi ve danışmanlık yapılması için birçok 
eyalette AplusB merkezi kurulmuştur. AplusB 
Trafik, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
(BMVIT) bir inisiyatifidir. Programın 
uygulanmasından Avusturya Araştırma Teşvik 
Kurumu (FFG) sorumludur. Ayrıntılı bilgi için: 
www.ffg.at/aplusb ve www.aplusb.biz

   Ekonomi odalarının hizmet departmanları
Gründerservice’lerin yanı sıra hukuk ve hizmet 
departmanları, kuruluş sürecinizde size ücret-
siz olarak bilgi ve danışmanlık hizmeti vermek-
tedir. Birçok eyalette, harici şirket danışmanları 
tarafından iş planlarında destek, finansman, 
pazarlama vs. gibi danışmanlık hizmetleri 
teşvik edilmektedir. Her bir eyaletin teşvik ettiği 
alanlar çoğu zaman farklıdır. Teşvik genellikle 
WKO ve/veya ilgili eyalet tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle eyaletiniz-
deki Gründerservice departmanından, bölgesel 
teşvik olanakları hakkında bilgi alın (bkz. Bölüm 
8.3 İletişim bilgileri).



3.5.6.2 Neler teşvik edilir? 

Koşulların mevcut olması halinde, şirketin yeni 
kuruluşu veya mevcut bir işletmenin 
devralınması ile doğrudan bağlantılı olarak 
çeşitli ücretler ve ödemeler ortadan kalkar: 

    Damga vergisi ve federal idare harçları 
Bunlar arasında, ruhsat kayıt ücretleri,  
bireysel yeterlilik başvurusu, işletme tesisi 
izinleri vs. yer almaktadır.

   Emlak alım vergisi 
Ortaklık hakları veya paylarının verilmesi 
durumunda, gayrimenkullerin yeni kurulan 
ortaklıklara aktarılması için tahsil edilir. 
İşletme devirlerinde vergiden muaf meblağ 
mevcuttur.

   Ticaret siciline kaydetmek için mahkeme 
ücretleri

   Tapuya kaydetmek için mahkeme ücretleri 
(%1,1)  
Ortaklık hakları veya paylarının verilmesi 
durumunda, gayrimenkullerin yeni kurulan 
ortaklıklara aktarılması için tahsil edilir 
(işletme devirlerinde geçerli değildir)

   Ortaklık vergisi (%1)  
Sermaye şirketlerinin (AG, GmbH, GmbH & 
Co KG) ilk sahibi tarafından ortaklık 
haklarının satın alınması içindir.

   Ek ücret masrafları:  
(İşletme devirlerinde geçerli değildir!) Yeni 
kuruluşlarda çalışanların istihdam edil-
mesi, ilk 36 ay süresince belirli maaş kesin-
tilerinden muaftır. Söz konusu muafiyet on 
iki ay için geçerli olup ilk çalışanın 
istihdamıyla başlamaktadır. Şayet şirketin 
kuruluşunu takiben ilk on iki ay içerisinde 
bir çalışan istihdamı gerçekleştiyse söz  
konusu muafiyet tüm çalışanlar için geçerli 
olacaktır. Çalışanlar daha sonraki bir  

3.5.6  Yeni şirket kurma teşvik yasası ve 
belirli ücret ve ödemelerden muaf 
olma

Yeni şirket kurma teşvik yasası (NeuFöG) ile be-
lirli koşullar altında hem yeni kuruluşlar hem 
de ücret karşılığı veya ücretsiz işletme devirleri, 
birtakım vergilerden ve ücretlerden muaf 
tutulmaktadır.

3.5.6.1 Koşullar

Avantajlardan yararlanma koşulları tam olarak 
belirlenmiştir. Temel olarak aşağıdaki kriterle-
rin yerine getirilmesi gerekir: 

   Bir yeni kuruluşun söz konusu olması için, 
yeni bir işletme yapısının oluşturulması ge-
rekir.

  
   Avantajlı bir işletme devri için, şirket sahi-

binin şahsında bir değişiklik 
gerçekleştirilmelidir.

  
   İşletme sahibinin (kurucu ya da devralan 

kişi) son beş yıl içerisinde ne yurt içi ne de 
yurt dışında benzer şekilde serbest çalışan 
olarak faaliyet göstermemiş olması gerekir.

Ortaklıklarda kimin işletme sahibi olduğu, his-
selerin tür ve miktarı ile şirket yönetme yetki-
sine bağlıdır. Bu nedenle, yeni kuruluşu teşvik 
yasasının avantajlarının ne derece uygulanabi-
lir olduğu belirlenmelidir. 
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3.5.6.3 Teşviki nasıl alırsınız?

Teşviklerden veya muafiyetlerden yararlanmak 
için, yeni şirket kurma/işletme devralma 
beyanını (Neufö resmi formu) ilgili yasal mes-
leki kuruma hazırlatın. WKO’da NeuFöG 
onayları, Gründerservice departmanı ile genel-
likle meslek grupları, semt ve bölge merkezleri 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

İşletme sahibi olarak hiçbir yasal mesleki  
kuruma tabi değilseniz sizden Ticari Sosyal  
Sigortalar Kurumu sorumludur.

Yeni kuruluş teşvik yasası ile ilgili ayrıntılı bilgi 
(Neufög):
www.gruenderservice.at/publikationen > 
Infoblätter > Steuern  

DİKKAT: Yeni Şirket Kurma Teşvik Yasasında 
çeşitli değişikliklerin yapılması planlan-
maktadır. Rehberin redaksiyon aşamasına 
gelindiğinde, planlanan değişikliklerin neler 
olduğu ve bunların ne zaman yürürlüğe 
gireceği konusunda kesin, detaylı bir bilgi 
mevcut değildi. Detaylı ve güncel bilgi için 
lütfen size en yakın Gründerservice 
uzmanlarına danışın (sayfa 135).

ÖNEMLİ: Yukarıda belirtilen olası ilave 
teşvikler hakkında ayrıntılı bilgilere banka-
lardaki WKO’dan (kurucu hizmeti, teşvik hiz-
meti) ve WKO’nun teşvik veritabanından 
ulaşabilirsiniz. Adres: wko.at/foerderungen
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zamanda istihdam edilirse, imtiyaz sadece 
ilk üç çalışan için sağlanır. Bu avantaj 
uygulamasına ücretle ilgili aşağıdaki vergi 
ve harçlar dahildir: Aile yükünü dengeleme 
fonu için işveren primleri (%4,1), mesken 
yapımı yardımı işveren primleri (%0,5), 
zorunlu kaza sigortası primleri (%1,3) ve 
oda harcı 2 (%0,36 ile %0,44 arası), toplam 
en fazla %6,34. 

   Motorlu araç kayıt değişikliği  
(Yalnızca işletme devirlerinde) Önemli 
işletme esasları (örneğin otobüs, ürün 
taşıma, taksi ve kiralık araç şirketleri) 
kapsamında olmaları durumunda, motorlu 
araçların kayıt değişikliklerindeki ve 
kayıtlarındaki ruhsat ücretleridir.

ÜCRETTEN MUAF OLMAYANLAR 
Yeni bir şirketin kurulması/işletmenin 
devralınması öncesinde 
     genel kişisel nitelik gereklilikleri (ustalık 

sertifikası, vatandaşlık belgesi) veya
     genel ayni gereksinimler (örn. bir işletme 

binası kurmak için inşaat izninin verilme-
sine yönelik olarak başvuru dilekçesi, 
inşaat görüşme tutanakları) ile bağlantılı 
tahakkuk eden yazışmalar ve resmi 
işlemler 

     ve yeni şirket kuruluşu/işletmenin devri ve-
silesiyle meydana gelen hukuki işlemlerdir 
(örn. kira sözleşmeleri, leasing 
sözleşmeleri…).
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EK BİLGİLER4 |  Çalışanları nasıl istihdam edersiniz ve nasıl onlardan  

nasıl ayrılırsınız?
 | Teminat ve garanti arasındaki fark nedir?
 | Yurtdışındaki iyi işlere nasıl ulaşırsınız?
 | Hangi işletme risklerine sigorta yapılır?
 |  Genel iş hükümleri ve koşullarına profesyonel  

şekilde nasıl ulaşırsınız?
 |  Hangi ortamda hangi firma bilgilerini  

belirtmeniz gerekir? 
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 | 4.1 ÇALIŞAN PERSONEL

4.1.1 Personel arama

Çalışan bulma sürecinde çeşitli yöntemlere 
başvurabilirsiniz. Önemli: Personeliniz için, il-
gili çalışma alanına yönelik bir talep profili 
hazırlayın. Personel arayışı gazete ilanları, iş 
bulma kurumu, personel danışmanları ve 
aracıları, bazı eğitim merkezleri (meslek 
okulları) vs. üzerinden gerçekleştirilebilir. An-
cak unutmayın ki 01.03.2011 tarihi itibariyle 
işverenlerin yanı sıra özel iş aracı kurumlarının, 
iş ilanlarında toplu sözleşmenin öngördüğü as-
gari ücretlerini bildirme ve (eğer söz konu-
suysa) fazla ödeme niyetini bilgilendirmekle 
yükümlüdür. Toplu sözleşme uygulanmıyorsa, 
01.08.2013 tarihinden itibaren, iş sözleşmeleri 
için asgari düzeydeki ücret belirtilmelidir (teklif 
fiyatı). Belirleyici olan yalnızca nitelik ve mes-
leki uygunluk değil, dünya görüşü ve zihniyet de 
önemli rol oynar. Görüşme olumlu geçtiğinde, 
bir iş sözleşmesi imzalanabilir. Personel istih-
dam ederken yasal ve toplu sözleşmeye ilişkin 
düzenlemeleri dikkate almanız gerekir. İş hu-
kuku, burada sadece önemli kısımlarını 
sunabileceğimiz geniş kapsamlı bir alandır.

4.1.2 İş ilişkisi

İŞ SÖZLEŞMESİ
İş sözleşmesinin özellikleri, personelin kişisel 
çalışma performansı, işletmenin uyguladığı 
mesai saatlerine bağlılığı, öngörülen çalışma 
yeri ve talimatlara bağlılıktır. Öncelikle mavi 
yaka mı yoksa beyaz yaka ilişkisinin mi söz ko-
nusu olduğunu netleştirin.
   Beyaz yaka: ticari faaliyetler, daha yüksek 

diğer faaliyetler veya büro işleri
   Mavi yaka: bilek gücüne dayalı işler veya  

kalifiye işçi faaliyetleri

Yasaya göre altına imza atılmayan bir hizmet 
belgesinin düzenlenmesi mümkündür. Fakat 
mavi veya beyaz yakalılar için bir iş sözleşmesi 
yapılması önerilir. Bu sözleşmede, alınan ortak 
kararlar yazılı olarak kayda geçirilmektedir.

ÖNEMLİ: İş sözleşmelerin ve hizmet belge-
lerinin düzenlenmesi ücretsizdir. WKO’dan 
sözleşme örneği alabilirsiniz. 

OLASI ANLAŞMALAR
İsim, yerine getirilecek hizmetin türü ve yeri, 
ücret, mesai saatleri ve yıllık izin hakkının yanı 
sıra, iş sözleşmesinde ilave anlaşmalara 
varılabilir.

   Deneme süresi:  Uygulanacak toplu iş 
sözleşmesi deneme süresi öngörmüyorsa, 
bir aylık bir deneme süresi (takvim ayı ile 
aynı olmaz) kararlaştırılabilir.

   Süre sınırlaması: Süre sınırlamasında, iş 
ilişkisi en başından itibaren belirli bir süre 
için akdedilir. Bu süre sonunda iş ilişkisi 
sona erer veya sınırsız bir süre için uzatılır. 
Dikkat: Birden fazla sınırlı iş ilişkisinin bir-
biri ardına zincirleme şekilde akdedilmesi, 
müsaade edilmeyen zincirleme iş 
sözleşmesine neden olur.

   Fazla mesai yükümlülüğü:  Yarı zamanlı 
veya tam zamanlı istihdamda, fazla mesai 
yapılmasına ilişkin bir yükümlülük 
kararlaştırılabilir.

   Sözleşmeyi feshetme olanağı: Beyaz yakalı 
çalışanlarda, işverenin her ayın 15’inde veya 
ay sonunda sözleşmeyi feshedebileceği 
kararlaştırılabilir (bu sektörün toplu iş 
sözleşmesinin buna izin vermesi halinde).

   Rekabet maddesi: Belirli koşullar altında 
çalışanın istifa etmesi halinde bir yıl 
boyunca rakip bir kuruluşta çalışmasının 
yasaklanacağı kararlaştırılabilir. 
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DİĞER SÖZLEŞME ŞEKİLLERİ
İş sözleşmesinin yanı sıra, iş hukukuna tabi ol-
mayan ancak yalnızca istisnai durumlarda 
kullanılabilecek sözleşme şekilleri mevcuttur. 
Serbest hizmet sözleşmesinde serbest bir 
personel, mesai saatlerine ve talimatlara bağlı 
kalmadan, dolayısıyla kişisel bağımlılığı olma-
dan hizmet vermeyi taahhüt eder. Özel iş 
sözleşmesinde özel iş sözleşmesinin alıcısı, 
ekonomik açıdan bağımsızlık olacak şekilde 
çalışmayı (başarıyı) bir proje formunda ortaya 
koymakla yükümlüdür.

ÖNEMLİ: Bu tür sözleşme şekillerinde bir iş 
hukuku uzmanına danışın, zira sürekli olarak 
gerçek iş sözleşmesine ilişkin sınırlama 
sorunları ortaya çıkmaktadır.

4.1.3 Toplu sözleşme

Toplu sözleşme bir sektör için geçerlidir ve to-
plu sözleşme ortakları (WKO, sendika) 
tarafından yapılır. Toplu sözleşmede yasal hü-
kümlere ek olarak birçok madde düzenlenir. 
Bunlardan bazıları:
   Asgari ücretler ve maaşlar 
   Çalışma saatleri ve çalışma saati dağılımı 

(hesaplama ve esnekleştirme) 
   Hizmete engel olma nedenleri
   Sözleşme fesih süreleri ve tarihleri vs.

Toplu sözleşme bir sektörün tüm çalışanları 
için aynı çalışma koşullarını sağlar. İş 
sözleşmesinde, toplu sözleşmede kazanılmış 
hakların aleyhinde bir durum olmamalıdır. To-
plu sözleşme diğer yandan aynı sektörün içe-
risinde bulunan rakipler için benzer rekabet 
koşulları oluşturur.

4.1.4  Çalışanların sosyal sigortası

şveren, iş ilişkisinin başlangıcında çalışanları, 
çalışmaya başlamadan önce bölge sağlık 
sigortası kurumuna kaydettirmekle yükümlüdür. 
Bu işlem istenirse iki basamaklı bir şekilde 
gerçekleştirilebilir; çalışan çalışmaya 
başlamadan önce öz bir bildirimde bulunulur 
(posta, telefon ya da telefaksla) ve çalışanın işe 
başlamasını takip eden yedi gün içerisinde de ek-
sik bilgiler ilgili sağlık sigortası kurumuna iletilir. 
Ya da kayıt, çalışan çalışmaya başlamadan önce 
tek bir basamakta (elektronik olarak) 
gerçekleştirilir. 

Sosyal sigorta primleri, işveren ve çalışan payı 
olarak bölünür. Prim için brüt ücret esas alınır. 
Günlük harcırahlar veya kilometre parası gibi 
masraf ödenekleri, belirli sınırlar dahilinde so-
syal sigortalardan muaftır. 2017 yılında aylık az-
ami prim tabanı 4.980 Euro’dur. 

Genellikle çalışana emeklilik, sağlık, kaza ve 
işsizlik sigortası yaptırılır.

Mikro istihdam, sosyal sigorta yasası 
bağlamındaki düşük sınırların aşılmadığı bir iş 
ilişkisidir. Üzerinde anlaşılan ve ödenen aylık 
brüt ücretin 425,70 Euro'yu (2017) geçmemesi 
gerekmektedir.

Mikro istihdamda iş hukuku bakımından yarı 
zamanlı bir iş şekli söz konusudur.

Bu nedenle mikro istihdam bağlamındaki 
çalışanların da, toplu sözleşmenin öngördüğü 
asgari ücrete, toplu sözleşmedeki özel ödeme-
lere, hastalık durumunda ücret ödemesinin ke-
silmemesine, hizmete engel olan diğer durum-
larda ücret ödemesinin kesilmemesine, çocuk 
bakma amaçlı izinlere, yıllık izinlere, çalışan 
tedbir fonu kapsamındaki eski veya 01.01.2003 
tarihi itibariyle yeni kıdem tazminatına (Abfer-
tigung Neu) dair haklara sahiptir.

TAVSİYEMİZ: Böyle bir maddeyi karara 
bağlamak istiyorsanız, bir iş hukuku 
uzmanına başvurmanızı öneririz.



Şayet işveren, mikro istihdam bağlamında bir-
den fazla çalışana sahipse ve mikro istihdam 
bağlamındaki tüm çalışanların aylık ücretleri 
toplamı (özel ödemeler olmaksızın), 2017 mikro 
istihdam sınırının 1,5 katını aşıyorsa (425,70 
Euro x 1,5 = 638,55 Euro), o zaman işverenin, 
mikro istihdam bağlamındaki tüm çalışanları 
için genel prim tabanının %1,3'ü kadar kaza 
sigortası primi ve prim tabanının %16,4'ü kadar 
işveren harcı ödemekle yükümlüdür. Kaza 
sigortası primi ile birlikte toplam prim %17,7 
oranındadır.

Yeni istihdam ettiğiniz tüm çalışanlarınız için 
işveren olarak bir çalışan tedbir fonu (MVK) 
seçmeniz gerekir (örneğin genellikle irtibatta 
bulunduğunuz bankadan). İkinci ayın başından 
itibaren ücretin %1,53'ü çalışan tedbir primi 
olarak bölge sağlık sigortası kurumuna öden-
melidir. 

Ayrıntılı bilgi: wko.at/abfertigungneu
ve www.mitarbeitervorsorgekassen.at.

Diğer ek ücret masrafları, belediyeye (Viyana’da 
şehir hazinesine) ayrılan %3’lük mahalli idare 
vergisi ve işletmenin bağlı olduğu vergi dairesine 
havale edilen aile yükünü dengeleme fonu için 
primdir (DB ve DZ).

ÖNEMLİ: Ücretin hesaplanması ile ilgili gö-
revler, özel bir eğitimi gerektirir. Böyle bir 
eğitim almadıysanız uygun bir çalışanı 
bununla görevlendirebilir veya maaş 
hesaplamalarını harici bir personel muhase-
becisine ya da vergi danışmanına devredebi-
lirsiniz.
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4.1.5 Çalışanın güvenliği

Çalışanın teknik güvenliği
İşveren olarak, çalışanlarınızın iş esnasındaki 
güvenliğini ve sağlığını korumakla yükümlü-
sünüzdür (çalışanın teknik güvenliği). Teknik 
güvenlik koşullarına uyulup uyulmadığı, iş 
teftiş kurumu (şirkete girme yetkisi bulunan 
devlet organları) tarafından denetlenmektedir. 
Bu nedenle işyerinde olası tehlikeleri denetle-
meniz ve gidermeniz gerekir. Bu sürece 
değerlendirme adı verilir ve bununla ilgili bir 
güvenlik ve sağlık koruma dokümanı hazırlanır. 
Tüm çalışanların iş güvenliği ve iş sağlığının 
korunması da ek olarak öngörülen yüküm-
lülüklerdir. 50’nin altında çalışanı bulunan 
işletmeler buna ek olarak Genel Kaza Sigortası 
Kurumunun (AUVA) hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanabilir (başvurular www.auva.at adre-
sinden AUVA’nın eyalet merkezine yapılır).

Çalıştırma koruması
İşveren olarak mesai saatleri sınırına, mola-
lara, hafta sonu tatiline vs. uyulmasını 
sağlamanız gerekir. Ayrıca belirli, özel koruma 
altında bulunan şahısların (hamileler, gençler) 
ağır veya tehlikeli işler yapmaları yasaktır ve 
belirli zamanlarda çalıştırılamazlar. Ayrıca bu, 
iş teftiş kurumu tarafından titizlikle denetlen-
mektedir.

4.1.6 Yabancı personel istihdamı

Üçüncü ülke vatandaşları
Avusturya vatandaşı ya da bir AEA ülkesi veya-
hut İsviçre vatandaşı olmayan çalışanlar, 
üçüncü ülke vatandaşlarıdır. Bunlar 
Avusturya’da yalnızca Yabancı Personel 
İstihdam Kanunu bazında bir izinle çalışabilirler. 
İzinlerin verilmesi için yetkili merci iş bulma 
kurumudur (AMS).

Yabancı personelin istihdam edilmesi ile ilgili 
en önemli şekiller şunlardır:
  Bir yıl için istihdam izni 
  Kırmızı-Beyaz-Kırmızı plus kartı 
  Muafiyet belgesi
   Bir sezon kontenjanı kapsamında sezonluk 

işçiler

ÖNEMLİ: Tereddüt ettiğiniz durumlarda lüt-
fen bir iş hukuku uzmanına başvurun. 
Yabancı Personel İstihdam Kanunu’nun ihlal 
edilmesi halinde, ciddi sonuçlar doğabilir ve 
yüksek para cezalarına çarptırılabilirsiniz.

AB’nin genişletilmesi
Hırvatistan vatandaşları hariç AB ülkelerinin 
tüm vatandaşları, Avusturya’da serbest çalışma 
olanağına sahiptir. Hırvatistan vatandaşları, 
30.06.2020 tarihine kadar geçici düzenlemeye 
tabidir.

4.1.7  İş ilişkilerinin feshedilmesi

Fesih türleri
İş ilişkileri, sürekli borç ilişkileridir. Bu ilişkiler 
taraflardan biri (işveren ya da çalışan) sona erdi-
rene ya da anlaşmalı olarak feshedene kadar 
devam eder. Çoğu fesih türlerinde işveren 
tarafından ödenmesi gereken 124 Euro fesih 
ödemesi gerçekleştirilmelidir. Fesih ödemesi 
yapılmasının gerekli olup olmadığını Ekonomi 
Odasının iş hukuku uzmanları ile görüşebilirsiniz.
En önemli fesih türleri:
   Deneme süresi esnasında fesih (en fazla bir 

ay) 
   Süre ile sınırlandırılmış iş ilişkisinin sona 

ermesi
   İşveren veya çalışan tarafından feshetme
   Bildirimde bulunmadan işten çıkarma  

(bir işten çıkarma nedeninin bulunması  
halinde) 

   Çalışanın haklı olarak zamanından önce 
işten ayrılması (işten ayrılması için bir  
neden olması halinde) 

   Karşılıklı anlaşma içerisinde fesih
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Özellikle fesih durumlarında hem işveren hem 
de çalışan sürelere ve tarihlere riayet etmelidir. 
İstifa süreleri ve tarihleri, beyaz yakalılar için 
çalışanlar yasası, mavi yakalılar için sektör to-
plu sözleşmesi tarafından belirlenmiştir. Beyaz 
yakalılarda özel anlaşma alternatifleri dikkate 
alınmalıdır (bkz. 4.1.2)!

Özel koruma altında bulunan şahıslar
Çalışanlardan oluşan belirli gruplar, işten 
çıkarmalardan önce yasal olarak belirli bir süre 
esnasında işveren tarafından koruma altında 
bulunmaktadır. Ancak iş ilişkisinin karşılıklı 
anlaşma içerisinde (özel formalitelerle) feshe-
dilmesini engelleyen hiçbir şey yoktur

Burada özellikle söz konusu olanlar:
   hamile çalışanlar annelik/babalık izninin 

bitiminden sonra dört haftalığa kadar ha-
milelik; yarı zamanlı annelik/babalık izninin 
kullanılmasında çocuğun dördüncü yaşının 
dolmasından itibaren en fazla dört hafta 
boyunca işten çıkarılmaya karşı koruma 
mevcuttur (bu sürenin sonunda ise  
motivasyon koruma)

   Askerler ve askerlik hizmeti yerine sivil 
 hizmet yapan şahıslar, genel olarak asker-
lik celbi veya işveren tarafından atama  
bildirisinin ulaştığı tarihten itibaren,  
görevin bitiminden sonraki bir aya kadar,

   Görev dönemlerinin bitmesinin ardından üç 
aya kadar işçi temsilcilikleri

   Sosyal Hizmetler Bakanlığınca pozisyonun, 
avantajlı engelli pozisyonu olarak 
tanınmasının ardından en az yüzde  
50 oranında engeli olan engelliler ve

   Çıraklar (çıraklıkta, zamanla sınırlı ve bu 
nedenle feshedilemeyen bir eğitim ilişkisi 
mevcuttur; yalnızca önemli nedenlerden 
ötürü zamanından önce fesih ve olağanüstü 
bir fesih mümkündür).

ÖNEMLİ: Özel korunmuş bir çalışan ile bir iş 
akdinin feshi söz konusu ise, WKO’nun iş hu-
kuku uzmanları ile irtibata geçin.

 | 4.2  TEMİNAT, GARANTİ VE 
ÜRÜN SORUMLULUĞU

4.2.1 Teminat

Teminat, devir veya teslim tarihinden önce var 
olan kalite ve hak kusurları için borçtan 
bağımsız yasal sorumluluk anlamına gelir. 
Malın veya işin kararlaştırılmış özelliklere 
sahip olmaması durumunda, bir kusurun 
varlığından söz edilebilir. Teminat için, bedel 
karşılığı yapılan bir ticaret ön koşuldur (örn. 
alım sözleşmesi).

Hangi süreleri dikkate almanız gerekir?
   Kusur, teslimat tarihinden itibaren 6 ay içe-

risinde ortaya çıkarsa, esas olarak kusurun 
teslimat tarihinde de var olduğu tahmin 
edilir. Müşteri veya işi sipariş eden kişi, 6 
ayın bitiminden sonra, kusurun teslim tari-
hinde en azından esas olarak mevcut 
olduğunu kanıtlamak zorundadır.

   Süre, menkul mallarda 2 yıl, gayrimenkul 
mallarda 3 yıldır. Uyarı: Menkul mallar, 
montaj yolu ile gayrimenkul mal haline ge-
tirilmeleri durumunda üç yıllık teminat sü-
resine tabidirler (örn. bir mağazaya montajı 
yapılan yeni pencereler).

Hangi hukuki sonuçları dikkate almanız  
gerekir?
   Devralan (alıcı), bir kusur nedeniyle objenin 

tamir edilmesini, yerine yenisinin verilme-
sini, fiyatının indirilmesini veya sözleşmenin 
feshini talep edebilir Bir obje alıcının kendisi 
tarafından monte edildiyse ve bunun aka-
binde kusurlu olduğu ortaya çıktıysa, o tak-
dirde satıcı, objenin sökülmesinin yanı sıra 
yeni objenin yeniden monte edilmesi veya 
buna bağlı olarak oluşmuş masrafların üze-
rine alınması konusunda sorumludur.

92 4.2 TEMİNAT, GARANTİ VE ÜRÜN SORUMLULUĞU www.gruenderservice.at



   Devralan önce objenin yalnızca tamir edil-
mesini veya yerine yenisinin verilmesini ta-
lep edebilir, ancak bunun olanaksız olması 
veya devreden için orantısız şekilde büyük 
bir masrafa tabi olması istisnadır.

Uyarı: Tipik aşınma kusurları, teminat talep 
etme hakkı olarak kabul edilmez!

Kusur bildirimi: Her iki sözleşme ortağı da 
girişimci ise, alıcı teminat hakkını, yalnızca ti-
caret hukukunun daraltılmış koşulları altında 
talep edebilir (gereksiz ertelemeye mahal ver-
meden malın kontrol edilmesi, kusurun ihbar 
edilmesi). Teminat hakkı tüketiciler karşısında 
bağlayıcı iken, girişimciler arasında sözleşmeye 
dayanan farklı bir anlaşmaya varılabilir. 
Uyarı: Yeni Girişimci Yasasına (UGB) göre, 
şirket bağlamında kusur bildirimi “hemen” 
değil, “uygun bir süre dahilinde” 
gerçekleştirilmelidir.

4.2.2 Garanti

Garantide, teminatın aksine sorumluluğu 
gönüllü üstlenirsiniz. Bu nedenle bir garanti 
beyanı olmadan bir garanti hakkı da mevcut ol-
maz. Esas olarak garantinin içeriğini kendi 
istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Garanti, genelikle kusurun malın teslim edildiği 
tarihte mevcut olmasına değil, kararlaştırılan 
süre boyunca kusurun ortaya çıkmasına 
bağlıdır. Teminat her zaman doğrudan 
sözleşme ortağına bağlı iken, garantiler çoğu 
zaman imalatçı tarafından verilir. Garantide, 
garanti verenin suçlu olup olmaması önemli 
değildir.

4.2.3 Tazminat

Müşterinin tazminat talep etme hakkı yalnızca 
satıcı/üstlenici veya personel teslimatın/“işin” 
kusurlu olmasında ya da hasarın meydana gel-
mesinde suçlu bulunması halinde mevcuttur. 
Tazminat yasalarında, çok uzun sorumluluk 
süreleri mevcuttur. Bu tür haklar, hasarın ve ha-
sar verenin tespit edilmesinden sonra 3 yıl içe-
risinde veya her türlü durumda 30 yıllık bir süre 
içerisinde zaman aşımına uğrarlar. Yani tedarikçi 
tarafından sorumlu bulunan hasar 8. yılda ortaya 
çıkarsa, 8. ila 11. yıl arasında tazminat talebinde 
bulunmak için zaman bulunmaktadır.

4.2.4 Ürün sorumluluğu yasası

Ürün sorumluluğu, üründe mevcut olan bir hata 
nedeniyle ortaya çıkan belirli zararlar için suçtan 
bağımsız sorumluluktur. Bu sorumluluk kesin-
likle kusurlu ürünü değil, sadece buna bağlı 
oluşan zararları kapsar. Ancak kusura bağlı 
oluşan zararların tamamı tazmin edilmez, ak-
sine yalnızca yaralanma veya şahsi maddi zarar-
lar tazmin edilir, kuruluş ile ilgili maddi zararlar 
tazmin edilmez.

Aşağıdaki girişimci grupları ürün zararlarından 
sorumludur:

   Bir ürünün üreticisi, AEA’nın ilk ithalatçısı,
   Üretici veya ithalatçının tespit edilememesi 

durumunda ürünü piyasaya süren her 
şirket sahibi.

Üründe üretici olarak adınızı, markanızı veya her-
hangi başka bir işaret belirtmeniz durumda, “üre-
tici” sıfatıyla sorumlu olursunuz.
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Ürünün kusuru
Hata, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihte mev-
cut olmak zorundadır. Ürün sorumluluğu 
yasasına göre, ürünün en son teknolojiye göre 
beklenen güvenliği sunmaması durumunda, 
ürün kusurlu olarak kabul edilir. Örnek vermek 
gerekirse, kullanım talimatında veya 
reklamında yanlış ya da eksik bilgi, bu tür bir 
kusurun nedeni olabilir.

İşletmede alınacak tedbirler
   Ürün sorumluluk riskini normal durum-

larda ilgili bir sigorta yaparak 
sınırlayabilirsiniz.

   Girişimci için öngörülen kanıt yükümlülük-
leri, şirkette geniş kapsamlı bir doküman-
tasyon gerektirmektedir. Özellikle ticari 
kuruluşlarda, ticari malın türü, miktarı ve 
özellikle menşei (üreticisi) hakkında eksik-
siz kayıt tutmak gerekmektedir.

   Ürünün sunulmasını sağlayan tüm dokü-
manlarda (reklam metinleri, kullanım 
talimatları) hata kaynağı veya eksiklik kon-
trolü yapın.

   Yabancı üreticiler karşısındaki rücu 
haklarınızı bir sözleşmeyle güvence altına 
alın.

   Daha önce kullanılan teslimat ve satın alma 
koşullarını, bu hukuki duruma uygun hale 
getirin.

ÖNEMLİ: Yasal süreler dahilinde teminat 
kaçınılmazdır. Teminata ek olarak bir garanti 
de verebilirsiniz.

94 4.3 Internationale Geschäfte www.gruenderservice.at

 | 4.3  ULUSLARARASI 
FAALİYETLER

Dış pazarlardan faydalanma
Genç girişimci olarak uluslararası pazarlar 
başlangıç aşamasından itibaren kazançlı olabi-
lir. Yurtdışına açılımın maceraya dönüşmemesi 
için, hedef pazar hakkında en önemli bilgileri 
edinmeniz gerekir. Avusturya Ekonomi Odasının 
dış ticaret birimi, eyalet dalarındaki dış ticaret 
birimleri ile birlikte Avusturya şirketlerini, ürün 
ve hizmetlerini dünya çapında pazarlamaları için 
kapsamlı hizmetlerle desteklemektedir. Yabancı 
piyasalar, yabancı ülkelerdeki fuar gibi etkin-
likler, grup gezileri ya da finansal destekler 
hakkında bilgi sunmasının yanı sıra kurumun 
dünya çapında dış ticaret merkezleri ya da ofis-
leri şeklinde 100'ün üzerinde destek noktası 
danışmanlık vermek üzere hazır bulunmaktadır. 
Bunlar iş ortağı arayışlarında, yurtdışındaki 
firma kuruluşlarında, tedarikçi aramada ve ül-
kelere özgü konularda yerinde destek 
sunmaktadır. 

İthalat/ihracat ile ilgili yasal koşullar
AB içindeki ve dışındaki ülkelerle yapacağınız 
ithalat ve ihracatlarda gümrüklerdeki yasal 
koşullar, ithalat veya ihracat izinleri, ambargo 
tedbirleri, orijinalite kanıtları, satış vergisi dü-
zenlemeleri vs. gibi olası yasal koşul ve direktif-
leri lütfen dikkate alın. 

Sınır ötesi çalışmak
Avusturya'nın sekiz komşu ülkesi bulunuyor. Bu 
nedenle Avusturya şirketlerinin hizmetlerini 
komşu ülkelerde ve sınır ötesinde sunması gayet 
cazip bir fikirdir. Yurtdışı faaliyetlerinizden önce 
dikkate alınması gereken ticaret, iş ve vergi ile 
ilgili özel koşul ve hususlar hakkında bilgi alın.

Eyalet odanızın dış ticaret departmanından 
ayrıntılı bilgi alabilirsiniz (iletişim: wko.at/awo).
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4.4.1 İşletme riskleri

Yeni bir işletme kurmanızdan veya mevcut bir 
işletmeyi devralmanızdan bağımsız olarak, her 
iki durumda da kendinizi korumanız gereken 
riskler ortaya çıkar. Sistematik hareket ederek 
bunları hedefli bir biçimde satın alın.

Riskleri belirleme
Öncelikle şirketinizi tehdit edebilecek tüm ri-
skleri belirleyip listelemeniz gerekir. Sonra 
bunları ikinci bir adımda değerlendirebilirsiniz.

Riskleri değerlendirme
Sigortalanabilecek tüm risklerin gerçekten de 
sigortalanması gerekmez. Burada riski ne dere-
cede sınıflandırdığınız önemlidir:
   Doğal afet riski: Zarar şirket için mevcudi-

yet kaybı anlamına gelebilir.
   Büyük risk: Belirlenen şirket hedeflerine 

ulaşılmasa bile şirket zarar durumunda 
mevcudiyetini sürdürür.

   Orta risk: Belirlenen hedefler, hasar duru-
munun vuku bulması ile birlikte tehlikeye 
girebilir.

   Küçük risk: Şirket hedefleri tehlikeye gir-
mez, çoğu zaman önemsiz zararlar oluşur.

Risklerin önüne geçme
Riskin belirlenmesi ve değerlendirmesinden 
elde edilen sonuçlar dolayısıyla, şirketinizde bu 
risklerin önüne geçmek için hangi imkanlara 
sahip olduğunuzu düşünmeniz gerekmektedir:
   Riski önleme  

(örn. farklı bir imalat yöntemi, tehlikeli bir 
ürünün satış programından çıkarılması, …)

   Riski azaltma  
(örn. yangın söndürücü, harici depo, harici 
veri yedekleme)

   Riskin üstesinden gelme  
(örn. sigorta anlaşması yaparak)

4.4.2  Riskin sigorta ile giderilmesi

Satış kanalları
Bir sigorta, değişik satış kanalları üzerinden 
satılabilir. Yetkili kişiler sigorta kuruluşlarının 
çalışanları, ancak özellikle bağımsız çalışan si-
gorta acenteleri ve sigorta aracılarıdır. Sigorta 
acentesi çalışanı, hizmetlerini temsil ettiği si-
gorta şirketi adına sunar. Sigorta aracısı ise bir 
sigorta şirketiyle herhangi bir iş ilişkisi içe-
risinde olmaksızın çalışır. 

İşletme sigortalarına genel bakış
İşletmeye göre, değişik tip sigortalar aşağı 
yukarı aynı olarak kabul edilmelidir:

   Ayni sigortalar: Bunlar arasında örn. 
yangına karşı sigorta, hırsızlığa karşı si-
gorta, fırtına hasarına karşı sigorta, su 
baskınına karşı sigorta, makine arızasına 
karşı sigorta, elektronik cihazlar ve bilgisa-
yar sigortaları bulunmaktadır

   Maddi zarar sigortaları: Bir zarar nedeni-
yle kaybedilen gelirlerin veya ilave 
masrafların giderilmesi içindir. Örnekler: 
İşletme mali sorumluluk sigortası, işletme 
hukuki yarar sigortası, işletme kesinti 
(yangın, makine hasarı, …) sigortası.

   Şahıs sigortaları: Bunlar örn. hayat 
sigortası, sağlık sigortası ve kaza 
sigortasıdır. Yasal sosyal sigortalara ek  
olarak özel sigortalar ile akdedilebilir.
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TAVSİYEMİZ: Özellikle mikro ölçekli işletmelerde, girişimcinin hastalık veya kaza ne-
deniyle uzun süre şirketin başında bulunmaması, çok kısa sürede varlığı tehdit eden 
bir duruma dönüşebilir. 2013'ten beri küçük ölçekli işletmeler belli bazı koşulların 
gerçekleşmesi koşuluyla, işgöremezliklerinin 43. gününden itibaren en fazla 20 hafta 
için günlük yaklaşık 30,– Euro tutarında yasal bir yardım alma hakkına sahiptir.  
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.svagw.at. 
Sigorta danışmanınızla güvence imkanlarınızı nasıl iyileştirebileceğinizi görüşün.

Sigorta sözleşmesinin akdi için tavsiyeler

   Öncelikle gerçekten hangi risklerin sizi tehdit edebileceğini analiz edin.
   Bu riskleri etkileri bakımından (doğal afet, büyük ve küçük risk) ve gerçekleşme olasılığı 

(çok sık, nadir, çok nadir) bakımından değerlendirin. Pratikte çoğu zaman sübjektif  
tahmininiz yeterli olacaktır.

   Sigortaların yanı sıra risklerin önüne geçmek için, örn. yangın durumunda satış mağazanızı 
koruyacak harici bir depo, işlevsel bir yangın koruması gibi başka olasılıkların da var olup 
olmadığını düşünün.

   Sigorta ile ilgili taleplerinizi detaylı bir şekilde ortaya koyun.
   Sigortacınıza, sigortalanacak objeyi yerinde inceleme imkanı tanıyın ve bunu başvurunuzda 

incelediğiniz üzere olarak not düşün.
   Özel anlaşma kararlarını başvuruda belirtin. Bunların poliçe metninde de yer alması  

gerekir.
   Karmaşık durumlarda, ilgili dilim için bir uzmana danışılmasını talep edin.
   Önemli: Her zaman birden fazla teklif toplayın. 
   Her bir sigorta dilimi için tazminat kapsamı ve prim hesaplama türü hakkında detaylı bilgi 

edinin. Sigortayı gereken kıymetin altında veya üstünde yaptırmayın.
   Bazı risklerin hariç tutulma olasılıklarına dikkat edin ve bunları açıklığa kavuşturun. 

Bunları kendi lehinize değiştirmeye çalışın.
   Sözleşmede hususi hüküm adı verilen birçok ek anlaşmaya varılabilir. Bunları kontrol edin 

(örn. ilave risklerin prim zammı dahil ya da hariç eklenmesi, prim indirimi karşılığında  
konservasyon vs.).

   Sigorta sözleşmesi için mümkün olduğunca kısa süreler kararlaştırın. (Daha uzun bir  
süreye bağlı sadakat indirimini yine de almak, anlaşmaya bağlıdır. Ancak sözleşmeyi 
zamanından önce feshederseniz bu indirimi sigortaya geri ödemek zorunda kalırsınız).

   Daha yüksek ya da daha düşük bir riski üstlenmenizin gerekip gerekmediğini kontrol edin.
   Zarar durumunda nasıl davranmanız gerektiğine dair ayrıntılı bilgi alın.
   Doldurulmamış bir sigorta sözleşmesini kesinlikle imzalamayın.
   Arada sırada sigortalarınızın risk ile örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin.

Sigorta acenteleri ve sigortacılara ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz adresler:
wko.at/ihrversicherungsmakler veya www.dieversicherungsagenten.at
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Genel İşlem Şartları (bundan sonra GİŞ olarak 
anılacaktır), sözleşme tarafı sıfatıyla (örn. bir 
malın veya hizmetin sunucusu olarak) bir 
sözleşmenin esasına dayandırdığınız, eksiksiz 
yazılmış ve standardize edilmiş sözleşme 
koşullarıdır. Bunlar çeşitli kapsamlara sahip 
olabilir ve çoğu zaman bir sözleşmenin “küçük 
puntoları” olarak tanımlanır. GİŞ’in kullanımı, 
özellikle birden çok benzer sözleşme 
akdedildiğinde anlam kazanır. Sözleşme 
ortağınız Tüketiciyi Koruma Yasası gereğince 
tüketici ise, bir dizi bağlayıcı özel düzenleme 
geçerli olur. Bu sebeple, şirket müşterileri için 
bir GİŞ versiyonunun yanı sıra, tüketici 
müşteriler için kendi versiyonunuzu 
oluşturmanız önerilir.

GİŞ nasıl geçerli olarak kabul edilir?

GİŞ’in geçerli olması için, her iki sözleşme 
tarafının da bunu kararlaştırması gerekmekte-
dir. Salt faturalar veya irsaliyeler üzerine 
basılmasının herhangi bir etkisi olmaz. GİŞ’in 
geçerli olması için sözleşmenin bir unsuru 
olması gerekir. Bu bağlamda GİŞ’in sözleşme 
ortağı tarafından kabulü, yazılı olarak 
onaylanmalıdır. Ancak bu, sadece müşteri olan 
firmalarda geçerlidir. Tüketiciler söz konusu 
olduğunda girişimci, müşterinin GİŞ'den ha-
berdar olduğunu ve şartları kabul ettiğini 
kanıtlamak durumundadır.

Dezavantajlı, alışılmadık ve 
şaşırtıcı özel hükümler

Sözleşme ortağı sözleşmeye eşlik eden 
koşullara ve dış görünüşüne göre bunları 
hesaba katmak zorunda değilse ve siz de ken-
disini özellikle bu konuda uyarmadıysanız, 
GİŞ’deki bu ve benzer özel hükümler geçerli 
değildir. GİŞ’e ait özel bir hükmün gafil avlayıcı 
bir etkisi olup olmadığı ve bu nedenle de geçer-
siz olup olmadığı, münferit bir somut olayda 
değerlendirilir ve diğer hususların yanı sıra, 

sektörde bunun olağan olup olmamasına 
bağlıdır. Sözleşme tarafının konumunu haksız 
yere kötüleştirmesi ve hizmet ile bedel arasında 
büyük bir orantısızlık bulunması durumunda 
GİŞ, görgü kurallarını da ihlal edebilir ve bu du-
rumlarda geçerli sayılmaz.

Birbirleriyle çelişen hükümler

Her iki sözleşme tarafı da birbiriyle çelişen GİŞ 
kullanıyorlarsa, her ikisinin de özel hükümleri 
geçerli değildir. Burada öncelikle geçerli  
bir sözleşmenin oluşup oluşmadığı kontrol 
edilmelidir. Oluşmuş ise yasal düzenleme 
sözleşmeye dayandırılır. 

Anlaşılmayan GİŞ

Net olmayan kurallar, sözleşmeyi şekillendiren 
sözleşme tarafının aleyhine yorumlanır. Tüke-
tici işletmelerinde net olmayan maddeler ta-
mamen etkisizdir.  
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GİŞ’i anlaşılır hale getirme

GİŞ’i düzenli olarak kullanıyorsanız, bunları 
müşteri trafiğinin yaşandığı bürolarda bulunan 
panolara asmanız veya yayınlamanız gerek-
mektedir. Münferit branşlar için daha geniş 
kapsamlı yasal yükümlülükler mevcuttur

İnternette GİŞ

İnternet üzerinden ticari akitlerde GİŞ’i 
kullanıyorsanız, burada da bunların komple 
sözleşmenin unsuru olmaları için, geçerli-
liklerini sözleşmeye bağlı olarak 
kararlaştırmanız gerekir. Sözleşmeyi akdetme-
den önce, akdetmeyi tasarladığınız sözleşmeye 
GİŞ’i dayandırdığınız konusunda uyarıda 
bulunmanız gerekmektedir. Müşteriniz en 
azından, onun içeriği hakkında bilgi edinme 
imkanına sahip olmalıdır. Müşterinizin ayrıntılı 
bir şeklide bilgi edinebilmesi için GİŞ’i Web si-
tesinde ayrı bir linkte erişime sunun. Uzaktan 
Satış Yasası ve Dış Ticari Faaliyetler Yasası 
(FAGG) bu bağlamda, tüketiciler ile yalnızca e-
mail veya internetin kullanımı ile akdedilen 
sözleşmelerde, belirli bilgilendirme ve onay 
yükümlülüklerini öngörmektedir. Müşteri 
sözleşmeyi akdetmeden, yani internet üzerin-
den siparişini vermeden önce, GİŞ’in içeriği 
hakkında bilgi edinme, bunların çıktısını alma 
ve kaydetme imkanına sahip olmalıdır. İşinizi 
sağlama almak için, müşteri siparişi vermeden 
önce bir düğmeyi tıklayarak, GİŞ’inizi kabul et-
mesi gerekecek şekilde ayarlamanız gerekir. 
Web sitesinde, sözleşme için önem teşkil eden 
GİŞ’in talep etmesi halinde müşteriye 
gönderileceğine dair salt uyarı, müşterinin 
sözleşmenin akdinden önce ya da akdedeceği 
tarihe kadar bilgi edinme gerekliliği için yeterli 
değildir. 

Ekonomi Odası yardımcı olur

WKO’nun hukuk servisi, genel iş hükümleri ve 
koşulları hakkında internette çok yönlü bilgiler 

sunmaktadır. Satış ve teslimat koşullarının yanı 
sıra satın alma koşullarına ilişkin örnek hü-
kümleri internette bulabilirsiniz. Adres: wko.at.

WKO’nun sitesinde ayrıca GİŞ veritabanı da 
mevcuttur ve sektörlere göre sıralanan GİŞ’leri 
içermektedir. Bunlar ilgili ve yetkili mesleki 
organizasyonların bağlayıcı olmayan önerilerini 
teşkil etmektedir. GİŞ veritabanına wko.at,  
ekonomik ve ticaret hukuku bölümünden 
ulaşabilirsiniz.

 | 4.6  İŞ EVRAKLARINDAKİ  
VE İNTERNETTEKİ 
BİLGİLER

Piyasaya girişiniz sadece pazarlama açısından 
değil, aynı zamanda hukuki açıdan da önemli-
dir. En baştan itibaren her şeyi doğru yapmak 
için, lütfen aşağıdaki hususları dikkate alın:

4.6.1 İş evrakları

İş evraklarınızda hangi bilgiler yer almalıdır?

Girişimci olarak çeşitli kanun hükümleri nedeni-
yle (örn. girişimcilik yasası, ticaret yasası) iş 
evraklarında bilgilere yer vermekle yükümlüdür. 
Bu bilgiler, şirketin hukuki yapısına, ticari 
evrakın türüne ve iletildiği şekline bağlıdır. 

Girişimcilik yasası (UGB)
Ticaret siciline kayıtlı tüm şirketler hukuki 
yapılarından bağımsız olarak, bir alıcıya yönelik 
olarak yazılan ticari yazışmalarında, sipariş 
evraklarında (e-mailler de dahil) ve Web sitele-
rinde aşağıdaki bilgileri vermek zorundadır:
   Firma adı (ticaret sicilindeki kayda göre)
   Hukuki yapı
   Firmanın merkezi (ticaret sicilindeki kayda 

göre)
   Ticaret sicili numarası
   Ticaret sicil mahkemesi
   Uygun düşüyorsa: Tasfiye halindeki şirket
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Tam sorumlu kişi sıfatı taşıyan gerçek kişileri 
bulunmayan kolektif şirketlerde (OG) ve koman-
dit şirketlerde (KG) (örn. GmbH & Co KG) bu bil-
giler sadece şahıs şirketi için değil, sınırsız 
sorumlu sermaye şirketi (GmbH) için de verile-
cektir.

Ticaret siciline kayıtlı ortaksız şirket sahipleri 
(e.U.), ayrıca ticaret sicilinde kayıtlı şirket 
adından farklı ise, kendi ad ve soyadlarını da 
vermek zorundadır. 

Ticaret yasası  

Ticaret siciline kayıtlı olmayan ortaksız şirket 
sahipleri, ticaret yasasına göre iş evraklarında 
(örn. şirket yazışmaları veya sipariş evrakları) 
isimlerini (adı ve soyadı) kullanmak zorundadır. 
Ticaret siciline kayıtlı olan ortaksız şirket sahip-
leri ve şirketler ticaret sicilindeki firma adını kul-
lanmakla yükümlüdür. Lütfen işletme isminin 
dışarıdan da rahat bir şekilde görülmesi 
gerektiğini unutmayın. Bunun için öncelikle 
işletmecilerin ad ve soyadlarının (ya da ticaret 
siciline kaydedilmiş isimlerin) ve işletmenin ko-
nusunun, yanlış anlaşılmayacak ve rahat okuna-
bilecek bir şekilde belirtilmesi gerekir. 
İş evraklarında ve Web sitelerinde ayrıca ticaret 
ruhsatının merkezi de belirtilmelidir. Reklam-
larda bu isim ile ilgili yanıltıcı kısaltmaların veya 
başka tanımların kullanılması yasaktır. Aynısı 
dernekler için de geçerlidir. Bunlar da yasal veya 
tüzükte belirtilen ismi ve ticaret ruhsatının mer-
kezini bildirmek zorundadır.

Bu bilgileri hangi ticari evraklar üzerinde be-
lirtmeniz gerekiyor?

Bu bilgileri, belirli bir alıcıya yönelik olarak dü-
zenlenen tüm şirket mektupları ve sipariş 
evrakları üzerinde belirtmeniz gerekmektedir. 
Söz konusu evraklar arasında öncelikle iş 
mektupları, teklifler, irsaliyeler, faturalar, mak-
buzlar, tesellüm onayları, fiyat listelerinin yanı 
sıra işle ilgili e-postalar ve web siteniz de yer 
almaktadır. Bu yükümlülük, iletim türü 
tekniğinden bağımsız olup faks ve e-posta gön-
derilerini de kapsamaktadır.

Belirli bir alıcıya yönelik göndermediğiniz iş 
evrakları üzerinde bu bilgilerin belirtilmesi gere-
kmez (örn. gazete ilanları, postayla dağıtım vs.). 
Ancak bu noktada medya yasası uyarınca yayın 
hakları direktifleri mevcuttur.

Başka bilgiler vermeniz gerekir mi?

Hukuki yapıdan bağımsız olarak 
aşağıdaki hususlar geçerlidir:
   Banka bilgileri verilebilir, ancak verilmek 

zorunda değildir.
   Bir bilgi işlem sicil numarasına (DVR 

numarası) sahipseniz, bunu ilgili kişilere (iş 
ortaklarınız, müşterileriniz, vs.) 
gönderdiğiniz tüm yazışmalarda belirtme-
niz gerekmektedir.

   Satış veya ticari genel müdürün belirtilme-
sine gerek yoktur.

Faturalar için özel direktifler
Bir fatura, aşağıdaki bileşenleri içermelidir:
   Teslimatı veya hizmeti üstlenen girişimcinin 

adı ve adresi
   Hizmet alıcısının adı ve adresi
   Malın miktarı ve ticari açıklaması veya  

hizmetin türü ve kapsamı
   Teslimatın veya hizmetin sağlandığı gün 

veya hizmetin sürdüğü zaman aralığı
   Yapılan teslimat veya verilen hizmet için 

ücret (net meblağ) ve uygulanacak vergi 
oranı veya varsa vergiden muafiyet ile ilgili 
bir uyarı

   Ücrete tahakkuk eden vergi tutarı
   Düzenlenme tarihi
   Sıra numarası
   Düzenleyenin vergi kimlik numarası (UID 

no. veya ATU no.)
   Faturanın toplam tutarı (satış vergisi dahil) 

10.000 Euro’nun üzerindeyse, hizmet 
alıcısının UID numarası.

   Gerekirse fark vergilendirmesine ilişkin bir 
uyarı

   Döviz olarak düzenlendiğinde Euro bazında 
vergi tutarı 



400 Euro altındaki faturalarda aşağıdaki 
basitleştirilmiş bilgiler geçerlidir:
   Teslimatı veya hizmeti üstlenen girişimcinin 

adı ve adresi 
   Malların miktarı ve ticari adları veya  

hizmetlerin türü ve kapsamı
   Teslimatın veya başka bir hizmetin günü/

zamanı 
   Teslimatın/diğer hizmetlerin toplam olarak 

ücreti ve vergi tutarı 
   Vergi oranı 
   Düzenleme tarihi 

4.6.2 İnternet

E-Ticaret Yasasına (ECG) göre bilgilendirme 
yükümlülükleri
Şirketinizi sadece internet üzerinden tanıtıp 
(örn. Web sitesi, sosyal ağlar) Web mağazası 
işletmiyor olsanız bile e-ticaret servisi sunucusu 
olarak kabul edilirsiniz. Bu nedenle ECG 
uyarınca kimliğinizle ilgili aşağıdaki bilgileri  
kolay ve doğrudan erişime sunmanız gerekir:
   Ad veya firma adı
   Coğrafi adres
   Bir kullanıcının (müşterinin) size kolayca 

erişebilmesini sağlayacak, e-mail adresi 
dahil iletişim bilgileri. Sadece e-mail  
adresinin verilmesi yeterli değildir.

   Mevcut olması halinde ticaret sicili 
numarası ve ticaret sicil mahkemesi

   Yetkili denetim dairesi (genellikle yetkili  
ticaret ruhsatı kurumu)

   Faaliyetin özel bir resmi denetime tabi 
olması halinde (banka denetimi, sigorta  
denetimi, telekomünikasyon kontrol komi-
syonu veya kıymetli evrak denetimi gibi) bu 
bilgileri belirtmek zorundasınız.

   Oda (örn. WKO), meslek birliği veya bağlı 
olduğunuz benzer bir kurum, mesleki 
tanım ve bu mesleki tanımın verilmiş 
olduğu üye ülke ve uygulanacak ticaret veya 
meslek hukukuna ilişkin hükümler 
hakkında bir uyarı ve bunlara erişim.

   Mevcut olması halinde vergi kimlik 
numarası

Fiyatlarınızı belirtirken, fiyatların kolay okuna-
bilir ve ilişkilendirilebilir olmaları gerekir. 
Müşterileriniz, fiyatlarınıza katma değer vergi-
sinin (son tüketici şirketlerinde) dahil olup 
olmadığını, diğer tüm vergi ve zamlarla 
etiketlenmiş olup olmadığını ve bunların içe-
risinde nakliye ücretlerinin bulunup bulun-
madığını görmelidir. Genel İşlem Şartları (GİŞ) 
uygulanıyorsa, kullanıcının bu belgeyi kaydede-
biliyor ve çıktısını alabiliyor olması gerekir.

Web mağazaları için bilgilendirme 
yükümlülükleri 
Uzaktan satış durumunda tüketici, bilgi alma 
veya vazgeçme gibi zorunlu özel haklara sahiptir. 
İşletmeci ve tüketici arasında, sadece uzaktan 
iletişim araçlarının kullanımıyla (örneğin inter-
net, telefon, tele-alışveriş ya da posta siparişiyle 
gönderilen kataloglar üzerinden), bu iş için 
düzenlenmiş bir satış ve hizmet sistemi çerçeve-
sinde bir sözleşmenin yapılması durumunda uz-
aktan satış söz konusudur. Uzaktan satışta, 
sözleşme akdinden önce bire bir temas söz ko-
nusu değildir. Belirli ürünlerin posta yoluyla 
sipariş edilmesi yasaktır.

Bilgilendirme zorunlulukları: Sözleşme akdin-
den ve siparişten önce, tüketici aşağıdaki bilgileri 
almış olmalıdır:

*  Bu bilgilerin detaylı bir şekilde künyede belirti-
liyor olması gerekir.

** İstenirse bu bilgiler Genel İşlem Şartları'nda 
da (GİŞ) belirtilebilir. Ancak bunun için GİŞ'in, 
bu bilgilerin kolaylıkla bulunmasına izin vere-
cek şekilde kısa, özlü ve açık bir şekilde 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.
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TAVSİYEMİZ: Tüm bu bilgileri Web site-
nize kendiniz yerleştirmek zorunda 
değilsiniz. WKO üyeleri, wko.at adresin-
deki “Firmen A-Z” bölümündeki kişisel 
kayıtlarının linklerini verebilir.
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Şirket hakkındaki bilgiler
1. Şirketin kimliği (ismi ya da ünvanı)*
2. Şirketin iletişim bilgileri*

Mal/hizmetler hakkındaki bilgiler 
1. Mal ya da hizmetlerin önemli özellikleri
2. Tüm ek masraflar da dahil toplam fiyat
3.  Süresiz ya da abonman sözleşmelerinde 

toplam maliyet ya da aylık maliyet (şayet 
mümkün değilse: ücret hesaplaması türü)

4.  Bir esas tarifeye göre hesaplanmadıkları 
sürece (ücretli özel tarifeli numaralar), 
sözleşme akdi için kullanılmış olan uzaktan 
iletişim yöntemleri masrafları

5.  Dijital içeriklerin donanım ve yazılımlarla 
birlikte çalışabilirliği de dahil olmak üzere 
icabında dijital içeriklerin çalışma ilkeleri

6.  İcabında olası garantiler ve bunların 
koşullarına dair bilgiler

Genel Şartlar 
1.  İcabında sözleşme süresi ya da fesih 

şartları**
2.  İcabında yükümlülüklerin azami geçerlilik 

süresi**
3.  Ödeme, teslimat ve hizmet koşulları, tesli-

mat süresi** 
4.  İcabında depozito ya da başka tür teminat-

lara dair bilgi**
5. Yasal tazminat hakkının var olduğu bilgisi**

Şikayetler hakkındaki bilgiler
1.  İcabında bir müşteri hizmetinin varlığı, 

koşulları ve sunulan hizmetlere dair bilgi**
2.  İcabında şikayetler için iletişim bilgileri 

(şayet işletmecinin ön gördüğü bir yöntem 
var ise)**

3.  İcabında mahkeme dışı şikayet ve çözüm 
mekanizmasına ulaşım**

4.  İşletmecinin tabi olduğu bir takım davranış 
kuralları söz konuysa bunlara referans**

Cayma hakkı ile ilgili bilgiler
1.  Bir cayma hakkının olup olmadığına dair 

bilgi ve örnek cayma hakkı formu**
2.  Cayma hakkının kullanılması durumunda 

tüketicinin malı geri gönderme masraflarını 
üstleneceği bilgisi**

3.  İcabında, tüketicinin cayma hakkını yitirdiği 
durumlar**

4.  Tüketicinin, sipariş ettiği bir hizmetin sunu-
muna, cayma süresi içerisinde 
başlanmasını açık bir şekilde belirtmiş 
olması durumunda, şayet tüketici cayma 
hakkını kullanacak olursa, tüketicinin 
gerçekleşmiş hizmet için oransal bir ücret 
ödeme yükümlülüğünün olacağı bilgisi.**

En geç sipariş sürecinin başlamasıyla 
birlikte web sitelerinde açık ve net bir 
şekilde belirtilmesi gereken bilgiler
1.  teslimat sürecinde karşılaşılabilecek olası 

kısıtlamalar
2. kabul edilen ödeme araçları

SİPARİŞ VERME SÜRECİ SONUNDAKİ 
BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  
Mal/hizmetler hakkındaki bilgiler
1. mal ya da hizmetlerin önemli özellikleri 
2. tüm ek masraflar da dahil toplam fiyat
3.  süresiz ya da abonman sözleşmelerinde to-

plam maliyet ya da aylık maliyet (şayet 
mümkün değilse: ücret hesaplaması türü)

Genel Şartlar
1. İcabında sözleşme süresi ya da fesih şartları
2.  İcabında yükümlülüklerin azami geçerlilik 

süresi



Sipariş düğmesi
"Ödeme yükümlülüğü doğuracak şekilde 
sipariş ver" düğmesi
Yukarıda sıralanmış olan bilgilendirme yüküm-
lülüklerinin geçerli olmadığı bazı istisnalar söz 
konusudur; örneğin gıda ve içeceklerin ya da 
günlük ihtiyaç mallarının teslimatı (eve yapılan 
teslimatlar, örneğin pizza teslimatı). Bunun 
yerine gelebilecek detaylı bilgileri "Uzaktan 
Satış Yasası ve Dış Ticari Faaliyetler Yasası" 
anahtar kelimesi altında bulabilirsiniz.

Uzaktan satışta vazgeçme hakkı: Tüketici, 
sözleşmeye göre ürünün teslimatından sonra 
(hizmet söz konusu ise sözleşme akdinden 
sonra) 14 takvim günü içinde vazgeçme hakkına 
sahiptir. Şirket yukarıdaki bilgilendirme 
zorunluluğunu yerine getirmediği takdirde, 
vazgeçme hakkı 12 aya çıkarılmaktadır. 

Medya yasasına göre 
açıklama yükümlülükleri
E-ticaret yasasının (ECG) bilgi verme 
yükümlülüğüne ek olarak, medya yasası Web 
siteniz için, Web site(ler)inin içeriğine göre ayırt 
edilebilen açıklama yükümlülüklerini şart 
koşmaktadır. Medya yasasına ilişkin düzenle-
melere göre, bir Web sitesi işleten her şirket, 
bir medya sahibidir. Medya yasası, açıklama 
yükümlülüğünün kapsamı bakımından Web si-
telerini “büyük” ve “küçük” olarak ayırmaktadır. 
Bu ayrım Web sitesinin kapsamına değil, 
içeriğine dayandırılmaktadır. 

Küçük açıklama yükümlülüğü 
Küçük Web siteleri, medya sahibinin kişisel 
yaşam alanının veya sunumunun dışına 
çıkmayan ve kamusal fikir oluşumunu etkile-
meye uygun bilgi içeriği arz etmeyen Web site-
leridir. Buna göre örneğin yalnızca kendi ürün-
lerini sergileyen bir pastane küçük bir Web si-
tesidir. 
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TAVSİYE: Şirketler için doğru web 
mağazalarına örnekler, 
www.guetezeichen.at adresinde 
bulunmaktadır. 
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Küçük bir Web sitesinde aşağıdaki açıklama 
bilgilerini vermeniz gerekir: 
  Medya sahibinin adı veya firmasının adı 
   Medya sahibinin ikametgahı veya şirket  

merkezi 
  Medya sahibinin faaliyet alanı 
Küçük açıklama yükümlülüğü, medya sahibinin 
sorumluluğundadır. Bilgiler her zaman kolayca 
ve doğrudan ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. 
Bunu İnternet üzerinde belirli bir sayfaya 
koyacağınız doğrudan bir link ile elde edebilir-
siniz ve bu bağlamda o sayfa şirket Web 
sayfanızın bir kısmı olmak zorunda değildir. 
Web sayfası bulunan şirketlerde her zaman söz 
konusu olduğu gibi ECG uygulanacaksa, 
vereceğiniz bilgileri ECG’ye göre vermek 
zorunda olduğunuz bilgilerle birlikte verebilir-
siniz.

Büyük açıklama yükümlülüğü 
Büyük Web siteleri reklamı aşarak fikir 
oluşumunu etkilemeye uygun bilgi içeriği arz 
eden Web siteleridir ve ilave açıklama yüküm-
lülüklerine sahiptir. Medya sahipleri burada da 
küçük Web siteleri için geçerli bilgilerin yanı 
sıra ayrıca iştirak oranları hakkında da bilgi 
vermek zorundadır. Özellikle, doğrudan veya 
dolaylı olarak medya sahibine bağlı tüm kişiler 
(şirketler dahil) için ilgili mülkiyet, iştirak, hisse 
ve oy haklarının koşulları belirtilmelidir. Ayrıca 
medya sahibinin ismi ve yetkili temsilcileri be-
lirtilmelidir. Denetleme kurulu varsa, kurul 
üyeleri de belirtilmelidir. Ayrıca medyanın te-
mel yönü (“dünya görüşüne dair duruşu”) 
hakkında bir açıklama da yapılmalıdır. Ancak 
gerçekten gerekli olan veriler, medya sahibinin, 
yani işletmenin hukuki yapısına göre değişir.

| 4.7  PATENTLER VE İLGİLİ 
KONULAR

4.7.1  Sınai haklar (Markalar, patentler ve 
ilgili konular)

Başarılı ticari fikirler çoğu zaman seri bir 
şekilde kopya edilir. Müstakbel girişimci olarak, 
ticari fikirlerin ne ölçüde korunabileceği konu-
sunda bilginizin olması gerekir. Sınai haklar, 
belli koşullar altında şirketinizin rekabet 
avantajlarını uzun vadede koruma altına 
almanızda size yardımcı olabilir. Ayrıca sizin de 
başkalarının haklarını çiğnememe konusunda 
ihtiyatlı olmanız gerekir. 

En önemli sınai haklar şöyle sıralanabilir:

4.7.1.1 Markalar

Marka, farklı üretici/ürün sunucularının mal ve 
hizmetlerini birbirinden ayırmaya hizmet eden 
bir işarettir (örneğin logo, isim ya da harf 
kullanımıyla). Marka sayesinde tüketici, mal ya 
da hizmetin hangi şirkete ait olduğunu ayırt 
edebilir. Şirket açısından ise marka, vazgeçil-
mez bir pazarlama aracı olmasının yanı sıra 
şirketi, diğer şirketlerden farklı kılan bir 
kavramdır.

Markalar öncelikle, grafik olarak çizilebilen 
işaretlerdir; kişi isimleri, çizimler, harfler, 
sayılar, malın şekli ve tasarımı ve özellikle de 
sözcükler. Söz konusu işaret sayesinde bir 
şirketin ürünleri (mal ve hizmetleri), başka 
şirketlerin benzer ürünlerinden ayırt edilmiş 
olur.



Marka sahibi, üçüncü şahısların aynı ya da ben-
zer bazı ürünler için piyasada marka sahibinin 
markasıyla aynı ya da buna benzeyen bir işareti, 
marka sahibinin onayı olmadan kullanmalarını 
yasaklayabilir. Bunun gerçekleşmesi için 
üçüncü şahıslar tarafından kullanılan işaretin, 
marka sahibinin markasıyla ilişkilendirilebilir, 
yani işaret ve markanın karıştırılabilir olma 
tehlikesinin mevcut olması gerekmektedir. Bir 
işaret, marka olarak tescil edilmesiyle korunur 
hale gelmektedir.

Markanın ulusal düzeyde tescili, Avusturya Pa-
tent Kurumunda gerçekleştirilir. Tescil işlemi 
esnasında korumanın etkili olacağı kategorinin 
belirtilmesi (örneğin şirket danışmanlığı için 
kategori 35) gerekmektedir. Ulusal bir marka 
tescilinin asgari maliyeti 372,– Euro'dur. Buna 
üç mal ya da hizmet kategorisi dahildir (Nice 
Sınıflandırması). Sonradan eklenecek her yeni 
kategori 75,– Euro tutmaktadır. Markanın 
korunmasının uzatılması için yenileme ücreti-
nin ödenmesi gerekmektedir. Markalarda yıllık 
ücretler söz konusu değildir. Konuyla ilgili daha 
fazla bilgi için; http://www.patentamt.at/ 
Markenschutz/Schutzrechte/

Bir markayı koruma altına alma kararını ver-
meden önce söz konusu marka ya da bunun bir 
kısmı üzerinde bir başkasının herhangi bir 
hakkının olmadığına emin olun. Bunu 
öğrenebilmek için başvurabileceğiniz çeşitli 
arama imkanları mevcuttur:

   Bir markanın Avusturya'da (ulusal düzeyde) 
koruma altında olup olmadığını,  
http://see-ip.patentamt.at internet 
sayfasında gerçekleştireceğiniz bir  
aramayla öğrenebilirsiniz. Burada 
gerçekleştirilebilecek seri bir arama, size 
bu konuyla ilgili ilk sonuçları sunacaktır,  
fakat burada resim ya da şekiller üzerinden 
arama mümkün değildir. 

   Markanızı uluslararası düzeyde ya da AB 
içerisinde kaydettirmek istiyorsanız,  
www.tmview.europa.eu internet 
sayfasından markanın koruma altında olup 
olmadığını, şayet koruma altındaysa bunun 
hangi ülkelerde ve hangi kategorilerde 
olduğunu öğrenebilirsiniz.
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TAVSİYE: Markanızı hangi düzeyde  
korumak istediğinizi iyi düşünün; ulusal 
düzeyde, AB içinde ("Birlik markası") ya 
da uluslararası düzeyde. Vereceğiniz 
karara göre farklı kayıt ve tescil yolları 
bulunmakta olup, ortaya farklı düzey-
lerde maliyetler çıkmaktadır. Seri bir 
marka başvurusu yöntemi olan "Fast 
Track"in imkanlarından faydalanın.

TAVSİYE: Olası mevcut markaları  
ararken yaratıcı olmaya çalışın; kelime 
parçalarını ya da farklı yazılan ama  
telaffuzu birbirine benzeyen kelimeleri 
arayın (örn. Wishbook - Wishbuuk).  
Patent kurumundan telefonla ya da  
kuruma yazılı olarak ulaşarak da bilgi 
edinebilirsiniz (Dikkat: benzerlik 
araştırması her ne kadar maliyetli olsa 
da yine de önerilir).
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4.7.1.2 Patentler

Koruma hakkı sağlayan en tanınmış uygulama, 
patent uygulamasıdır. İlgili teknik buluş ya da 
ticari fikir, patent başvurusunun ardından belli 
bir süre için koruma altına alınmış olur. 

Patentin sınai haklarınızın korunmasında etkili 
olabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleş-
miş olması gerekir:

   Yeni bir ticari fikrin söz konusu olmuş 
olması.

   İcadın, belli teknik bir probleme çözüm 
sunuyor olması (buluş basamağı).

   Ticari fikrin sanayide uygulanabilir nitelikte 
olması. 

Bir patent ya da faydalı model belgesi sahibi, 
üçüncü şahısların, icadın konusunu ticari bir 
şekilde üretmelerini, piyasaya sürmelerini, 
sunmalarını, kullanmalarını, bu amaçlarla 
kullanıma sokmalarını ya da sahip olmalarını 
engelleyebilir. Kişinin özel alanında ve kendi 
özel çalışması amaçlı kullanımı koruma 
kapsamına dahil değildir. Patentler sadece 
eşyalar için değil aynı zamanda usuller için de 
çıkarılabilir.

Patent koruması, patent siciline kayıtla başlar 
ve yıllık uzatma ücretlerinin zamanında öden-
mesi durumunda en geç 20 yıl sonra sona erir. 

Ulusal düzeyde bir patentin başvurusu, Avustu-
rya Patent Kurumuna yapılır. Bir ön inceleme 
bağlamında patent önce şekilsel ve maddesel 
koşullar açısından incelenir. Burada yerine ge-
tirilmesi gereken en önemli koşullar, yenilik, 
buluş basamağı içerme ve sanayiye uygulana-
bilirliktir. Ancak ve ancak tüm koşulların 
karşılanmış olmasıyla patentin tescili yapılır.

Daha ayrıntılı bilgi için:
http://www.patentamt.at/Erfindungsschutz/
Schutzrechte/Patent_national

4.7.1.3 Faydalı model

Patentin verilmesi için gerekli bir koşul olan 
buluş basamağı koşulunu sağlayamayan ama 
yeni ve sanayiye uygulanabilir icatlar için faydalı 
model koruması sağlanabilir. Bunun için 
yaratıcı bir adım yeterlidir. Burada icat kavramı, 
patent hukukunda kullanıldığı şeklinden çok 
daha geniş bir anlamda kullanılmaktadır. 
Örneğin burada bu kavram, teknik birleşenleri 
olan program lojiklerini de kapsar. 

Faydalı model koruması, faydalı modelin resmi 
olarak bültende yayınlandığı gün itibariyle 
başlar. Yıllık uzatma ücretlerinin zamanında 
ödenmesi durumunda en geç on yıl sonra sona 
erir.

Faydalı model başvurusu Avusturya Patent Ku-
rumuna yapılır. Patent başvurusu sürecinden 
farklı olarak faydalı model başvurusunda sa-
dece şekilsel koşullar denetlenir. Yenilik, sa-
nayide uygulanabilirlik ve yaratıcı adımın varlığı 
denetlenmez. Öte yandan, daha sonra bu 
koşulların gerçekleşmemiş olduğunun ortaya 
çıkması durumunda, isteyen herkes ilgili faydalı 
modelin geçersiz kılınması için başvuruda bu-
lunabilir.

Daha ayrıntılı bilgi için:
http://www.patentamt.at/Erfindungsschutz/
Schutzrechte/Gebrauchsmuster/

TAVSİYE: Bir patent ya da faydalı model 
başvurusunun formüle edilmesi bir 
takım ön bilgilerin mevcut olmasını 
gerektirdiğinden, bu süreçte uzmanlara 
danışmanızı öneririz. 

Bu konuda örneğin bölgenizdeki eko-
nomi odasının patent konulu danışma 
günlerinde bir uzmanla görüşebilir, bir 
patent avukatının hizmetlerinden ya da 
Avusturya Patent Kurumunun sunduğu 
bilgi hizmetinden faydalanabilirsiniz.



4.7.1.4 Tescilli desen ("tasarım koruması")

Desen, (tescilli desen olarak da adlandırıl-
maktadır), sanayi ya da zanaat ürünü bir şeyin 
(bir ürünün) ya da bunun bir parçasının 
görünüşünü korur. Korumanın geçerli olabil-
mesi için desenin yeni olması gerekmektedir. 
Somut olarak ürünlerin dış görünüşleri 
(tasarımları) korunmaktadır. Ürünün çizgi, 
şekil, biçim, renk, doku, yüzey yapısı, malzeme 
ya da süslemeler gibi özellikleri korunur 
(tasarım koruması). Desen, ancak ve ancak yeni 
olduğu, kendine özgü olduğu ve ürünün teknik 
işlevine bağlı olmadığı sürece korunabilir. 

Burada "yenilik hoşgörü süresi" kavramı 
önemli bir kavramdır. Buna göre bir tasarımın 
yeni olarak kabul edilebilmesi için ilk sunu-
munun ardından en geç on iki ay içerisinde tes-
cilli desen olarak kaydının yapılması gerek-

mektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaz 
ise koruma talebi hakkı ortadan kalkmaktadır. 
Desenin, kamusal düzene, ahlaki standartlara 
ya da mevcut başka bir desene aykırı bir desen 
olmaması gerekir.

Tescilli desenin ulusal düzeyde tescili, Avustu-
rya Patent Kurumunda gerçekleştirilir. Başvuru 
esnasında desenin görsel bir malzemeyle (re-
sim veya çizim) ya da bir desen örneğiyle göste-
rilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bir takım 
şekil, ağırlık ve boyut sınırlamaları geçerlidir.

Başvurunun yapıldığı gün desen öncelik 
kazanmış olur. Daha sonra başvurusu 
gerçekleştirilen aynı desenlere karşı bir öncelik 
söz konusudur. Desen koruması ise tescilin 
yapıldığı gün geçerli olur. İlk koruma dönemi 
beş yıl sürmektedir. Yenileme ücretlerinin 
zamanında ödenmesi durumunda koruma sü-
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resi, dört kez olmak üzere beşer yıllık 
uzatılabilir. Bu bağlamda maksimum koruma 
süresi 25 yıldır.

Desen kaydı her zaman belli mallar için 
gerçekleştirilir. Söz konusu malların tespiti 
için, belli bir sınıflandırmaya denk gelen bir mal 
listesinin eklemesi gerekir. Daha fazla bilgi için 
http://www.patentamt.at/Designschutz/
Schutzrechte/Muster_national/

DİKKAT: Yenilik, kendine özgülük, ürünün 
teknik işlevine bağlı olmama ve daha eski de-
sen haklarının çiğnenip çiğnenmediği denet-
lenmez.

4.7.1.5 Telif hakları korunan eserler

Yasa koyucu eser tanımını "sahibinin hususiye-
tini taşıyan fikir mahsulü" olarak yapmaktadır. 
Bu tanım özellikle de edebiyat alanında geçerli 
olup buna elektronik veri işleme programları, 
gösteri sanatları (grafik v.b.), ses ve film sanatı 
da dahildir. Eserlerin bireysel ve orijinal 
olmaları, geleneksel eserler arasında kendi-
lerini gösteriyor olmaları gerekir. 

Buna göre örneğin metinler, müzik besteleri, 
grafik tasarımları (buna örneğin web sitelerin-
deki tasarımlar da dahil), resimler, fotoğraflar, 
filmler, veri bankaları ve benzerleri, sıradan, 
alışılmış olmadıkları sürece, yani bu eserlerde 
belli bir orijinallik (yaratıcılık özelliği) kendini 
gösteriyorsa, bu eserler telif hakları koruması 
altına alınabilirler. 

Bir eserin sahibi, o eseri meydana getirmiş olan 
kişidir. Bunun bir sonucu olarak da, bir telif 
hakkının ilk sahibinin her zaman için gerçek bir 
kişi olması gerekir. Sadece eserin yaratıcısı, 
eserini ekonomik olarak kullanma, 
değerlendirme, çoğaltma, yayma ve sunma 
hakkına sahiptir. Eserin üzerinde hak sahibi 
olan kişinin izni alınmadan eserlerin 

kullanımında hak ihlali söz konusudur. Şayet 
eser birden fazla kişinin katkılarıyla meydana 
getirilen bir eser ise ve bölünemez bir bütün 
teşkil ediyorsa, o zaman bu kişiler topluluğu, 
eserin sahibi sayılmaktadır. Eser sahipliğini 
paylaşan kişiler telif hakkına ortaklaşa sahiptir. 

Telif hakkı bir eserin ortaya çıkarılmasıyla 
oluşur. Telif hakkı temelde yaşayan kişiler 
arasında devredilemez. Ancak telif hakkı sahi-
binin ölümünün ardından telif hakkı başkalarına 
(tüzel kişilere de) devredilebilir. Eser sahibi 
üçüncü kişilere kullanım hakkı (inhisari 
kullanım hakkı) ya da kullanım izni (gayri inhi-
sari kullanım hakkı) verebilir. Telif hakkı 
koruması eser sahibinin ölümünden sonra da 
70 yıl boyunca devam eder.

Avusturya'da telif haklarının kaydedildiği ya da 
bir eserin telif hakkı koruması altında bir eser 
olup olmadığının kontrol edilebileceği bir kütük 
bulunmamaktadır. Eserlerin (örneğin, 
fotoğraflar, videolar ve metinlerin) temelde telif 
hakkı korunan eserler olduğu varsayımında bu-
lunmak gerekir.

TAVSİYE: Web sitenizde ve reklam 
dosyalarınızda izni alınmamış eser  
(resim, metin, müzik, video v.b.) 
kullanmayın. İnternette, lisansız eser 
satın alabilme imkanı sunan çeşitli 
satıcılar bulabilirsiniz. 



4.7.2  Saklı hak ihlalinin sonuçları

Saklı hak ihlali durumunda, söz konusu ihlalin ortadan kaldırılması, bertarafı (örneğin broşürlerin 
yok edilmesi), uygun bir ücret ödenmesi, mahkeme kararının yayınlaması ile yükümlü tutulabilir-
siniz. Ayrıca hakkın ihlali sizin suçunuz ise elde edilen kazancı teslim etme ve tazminat ödemekle 
de yükümlü tutulabilirsiniz. Dava masraflarının ödenmesi yükümlülüğü de unutulmamalıdır. 
Hakkın kasten ihlali durumlarda cezai yaptırımlar da söz konusu olabilir.
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 |  EK İŞ OLARAK 
GİRİŞİMCİLİK

Ek meslek olarak serbest mesleğe giriş yapma 
konusunda karar vermeniz halinde, bazı önemli 
hususları dikkate almanız gerekmektedir:

İş hukuku
İşvereninizi, planladığınız bağımsız çalışma 
hakkında bilgilendirmeniz ve kendisinin onayını 
almanız gerekir. İşvereninizin onayı olmadan 
girişim faaliyetlerinde bulunursanız, bu sizin 
işten çıkarılmanıza neden olabilir. 

Sosyal sigorta (mükerrer sigorta)
Çalışanlar Genel Sosyal Sigortalar Yasasına 
(ASVG), bağımsız çalışanlar Ticari Sosyal Sigor-
talar Yasasına (GSVG) ve çiftçiler Çiftçi Sosyal 
Sigortalar Yasasına (BSVG) göre zorunlu olarak 
sigortalıdır.

Dikkat: Aşağıdaki düzenlemeler sadece ASVG 
sigortalıları için geçerlidir. Diğer meslek 
grupları (örn. memurlar, tarımda çalışanlar, işi 
ve evi ayrı ülkelerde olup her gün sınırdan 
geçenler, ...) için farklı düzenlemeler geçerlidir.

Aynı anda bir işverene tabi olarak, ticari ve/veya 
tarım çalışanı olarak faaliyet gösteriyorsanız, 
bu birden çok sosyal sigortalar yasasına göre 
sigorta zorunluluğuna yol açar ve birden fazla 
prim ödemeniz gerekir. Kıdem sırasına göre 
önce ASVG, GSVG ve daha sonra da BSVG gelir. 
Öte yandan primlerin toplamı, en yüksek prim 
tabanından (2017: 69.720,– yıllık) daha yüksek 
olamaz. 

Belli bazı koşulların gerçekleşmesi durumunda 
ortaksız şirket sahibi olarak ticari sağlık ve 
emeklilik sigortası primlerinden, ayrıca da 
küçük ölçekli işletme düzenlemesi bağlamında 
bağımsız çalışma tedbir payı priminden muaf 
olabilme imkanınız bulunmaktadır. Bu durum 
şahıs veya sermaye şirketlerinin ortakları için 
geçerli değildir.

Bir işletmeci olarak, küçük ölçekli işletme dü-
zenlemesi bağlamında zorunlu sigortadan 
muafiyet dilekçesini sunabilmeniz için ciro ve 
karınızın aşağıda belirtilen sınır değerlerden 
düşük olması, sizin de son beş yıl içerisinde 
GSVG uyarınca on iki takvim ayından fazla 
sigortalı olmamış olmanız gerekmektedir.

YILLIK CİRO 
E 30.000,–'DEN DAHA AZ

VE
YILLIK KAR 

E 5.108,40,–'DAN DAHA AZ

Ayrıca aşağıdaki koşulların söz konusu olduğu 
kişileri de muaf tutabilirsiniz; 
  
   60. yaşını doldurmuş olan, on iki aydan fazla 

bir süre boyunca GSVG uyarınca sigortalı 
olmuş olan ve yukarıdaki sınırlara 
erişemeyen kişiler.

   57. yaşını doldurmuş olan, dilekçenin 
sunulmasından önceki son beş takvim yılı 
içerisinde yukarıdaki sınırları aşmamış olan 
kişiler. GSVG zorunlu sigortasından muafi-
yetle birlikte, emekli olma sürelerinin elde 
edilemiyor olduğunu lütfen göz önünde bu-
lundurun. Zira bu durum emeklilik hakkının 
ortaya çıkmasında etkili olabilir. Sağlık 
sigortasından muafiyet durumunda da sağlık 
sigortası koruması ortadan kalkmaktadır.

Zorunlu sigortalardan muafiyet kaza sigortasını 
kapsamamaktadır. Yıllık 111,96 Euro 
tutarındaki kaza sigortası primlerinin öden-
meye devam edilmesi gerekmektedir (aylık 
9,33 Euro, çeyrek dönemlik 27,99 Euro).

Mükerrer sigortada sağlık sigortası
Sağlık sigortasında, işverene tabi işinizden 
kazandığınız gelirden, ASVG’ye göre sağlık 
sigortası primlerini tam olarak yapmanız gere-
kmektedir. Ticari faaliyetinizden elde ettiğiniz 
gelirden 2017'de %7,65 prim oranında ödeme 
yapmanız gerekir.
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Mükerrer sigortada emeklilik sigortası
ASVG gelirlerinden, işverene tabi çalışan olarak 
ASVG emeklilik sigortası primlerini eksiksiz 
olarak ödemek durumundasınız, 2017 içinse 
ticari gelirinizden normal %18,50 oranında 
GSVG emeklilik sigortası primi ödemek 
durumundasınız.

En yüksek prim tabanı
Sağlık ve emeklilik sigortaları ASVG ve GSVG 
primlerini birlikte ödemeniz gerekmektedir. 
Fakat burada primlerin toplamı için bir en yük-
sek prim tabanı söz konusudur (yıllık maksi-
mum 69.720 EUR).

ÖNEMLİ: Fakat bu sadece Ticari Sosyal Sigor-
talar Kurumuna bir “fark talimatı verilmesi 
talebinde” bulunmanız halinde geçerlidir. Aksi 
takdirde en yüksek prim tabanını aşan gelirler 
için de, ticari emeklilik ve sağlık sigortasına 
prim yapılması talimatı verilir. Bu primler sa-
dece başvuru yapılması halinde geri ödenir. 

Mükerrer sigortada en düşük prim tabanı
İşverene tabi (ASVG) ve bağımsız faaliyetlerden 
gelir elde ediyorsanız, GSVG’de en düşük prim 
tabanı hakkındaki hükümler geçerli olmaz 
(halihazırda ASVG sigortası ile bir sigorta gü-
vencesi mevcuttur). Bu nedenle ASVG gelirleri 
GSVG en düşük prim tabanına ulaşıyorsa, GSVG 
primleri yalnızca gerçek ticari kazançların 
ödenmesin, öngörmektedir. Zarar edilmesi du-
rumunda prim ödemesi öngörülmez.
Dikkat: Bu düzenlemeler sadece ASVG 
sigortalıları için geçerlidir. Diğer meslek 
grupları (örn. memurlar, tarımda çalışanlar, işi 
ve evi ayrı ülkelerde olup her gün sınırdan 
geçenler) için farklı düzenlemeler geçerlidir.

Gelir vergisi
Gelir vergisini tespit etmek için, tüm gelirler 
toplanır. Bunun üzerine ilgili vergi tarifesi 
(yüzde oranı) uygulanır. Bu nedenle, işverene 
tabi faaliyetten elde ettiğiniz gelirlerin, önceden 
belirli bir vergi tarifesi alanında bulunmasına 

dikkat edin. Ek olarak kazandığınız her bir Euro, 
bu vergi oranı ve bir sonraki vergi sınıfına 
ulaşmanız halinde daha yüksek bir yüzde oranı 
ile vergilendirilir.

Teşvikler
Ek bir ticari faaliyet yapmanız halinde, aws genç 
girişimciler teşviki gibi belirli teşvikleri talep 
edemezsiniz. Yatırım planlamasında bunu dik-
kate alın ya da eyaletinizin Gründerservice 
departmanından veya güvendiğiniz bir bankadan 
geçerli yönetmelikler hakkında zamanında bilgi 
alın.

Kazanç sınırları
   Bağımsız çalışma ve aile yardımı
İlave gelir sınırı her bir takvim yılında 10.000 
Euro’dur ve bu bağlamda “yıllık yeniden hesa-
plama” yöntemi uygulanır. Vergiye tabi tutulacak 
gelirinizin (= sosyal sigorta düşülmüş brüt gelir) 
takvim yılında ilave kazanç sınırını aşması duru-
munda 2013 takvim yılı itibariyle sadece limit 
tutarın aşıldığı meblağ geri ödenir. Konuyla ilgili 
bilgi için başvurabileceğiniz internet sitesi: 
www.help.gv.at

   Bağımsız çalışma ve burs
Üniversite öğrencisi olarak her yıl bağımsız 
veya karışık faaliyetten, yardım parası kesilme-
den maks. 10.000 Euro’ya kadar ek kazanç 
sağlayabilirsiniz. Ders ve tatil süreleri 
esnasında elde edilen gelirler arasında bir 
ayrım yapılmamaktadır. Konuyla ilgili bilgilere 
internetten de ulaşabilirsiniz. Adres: 
www.stipendium.at.

   Bağımsız çalışma ve çocuk bakım parası 
Çocuk bakım parası alan ebeveyn, yıllık ek ka-
zanç sağlayabilir. Diğer ebeveynin geliri dikkate 
alınmaz. Çocuk bakım parasının toptan 
ödendiği uygulamalarda (1.3.2017'den itibaren 
çocuk parası hesabı) ilave gelir sınırı, 16.200,– 
Euro'luk yıllık sınır meblağı, yani son gelirin 
%60 sınır meblağını geçmemelidir. Çocuk 



112 5. EK İŞ OLARAK GİRİŞİMCİLİK www.gruenderservice.at

bakım parasının gelire bağlı olarak ödenmesi 
durumda ise yıllık ilave gelir sınırı 6.800,– 
Euro'dur (1.1.2014'den beri). Bu gelir sınırına 
işverene tabi faaliyetten, tarım ve ormancılıktan, 
bağımsız faaliyetten ve ticari işletmeden elde 
edilen tüm gelirler dahil edilir. Konuyla ilgili 
ayrıntılı bilgi için:
www.unternehmerin.at veya 
http://kinderbetreuungsgeld.wkoratgeber.at/
Çocuk bakım parası karşılaştırma hesaplayıcısı: 
http://www.bmfj.gv.at/dam/bmfj-design/rech-
ner/KBG.swf

   Bağımsız çalışma ve emeklilik
Bu alanda çeşitli düzenlemeler mevcuttur: Er-
ken emekli olduysanız, sigorta yükümlülüğüne 
tabi kazanç getiren bir faaliyette bulunmanız 
yasaktır ve yalnızca mikro istihdam sınırına ka-
dar ek bir gelir kazanabilirsiniz. Aksi takdirde 
emekli aylığı alma hakkınızı yitirirsiniz. (Dikkat: 
Girişimci emeklilikleri için özel düzenleme 
vardır). Bu durum, koridor emekliliği için de 
geçerlidir.

Yaşa bağlı emekliliğinizin yanı sıra sınırsız 
şekilde ilave kazanç elde edebilirsiniz: Yaşa 
bağlı bir emeklinin (kadınlar: 60 yaş, erkekler 65 
yaş) mikro istihdam sınırının üzerinde 
kazanması durumunda, emekli maaşı ödeme-
sinin mikro düzeyde yükselmesine neden ola-
cak sosyal sigorta primlerinin ödenmesi gere-
kebilir (01.01.2004 itibariyle). Malulen veya iş 
göremezlik nedeniyle emekli olan bir kişi mikro 
istihdam sınırı üzerinde bir kazanç elde ediy-
orsa, emekli maaşında kesinti uygulamasına 
gidilebilir.

İşsizlik maaşı alırken şirket kurma
İş bulma kurumu tarafından maddi destek 
sağlanan işsizlik esnasında, sadece çok sınırlı 
bir ek gelir edinme imkanı mevcuttur:
   İşsizlik durumunun söz konusu olması için, 

işverene tabi veya bağımsız faaliyetin sona 
ermesinin yanında, emeklilik sigortasındaki 
zorunlu sigortanın da sona ermiş olması 
gerekir. Ancak GSVG zorunlu sigortası 
istisna edildiği takdirde, iş bulma kuru-
munun o sıradaki kanaatine göre çalışma 
hakkına rağmen işsizlik sigortasından 
ödeme alma hakkı kazanabilir. Böyle bir 
istisna özellikle sağlık ve emeklilik 
sigortası için prim ödenmeyen küçük 
şirketlerde uygulanabilir.

   Girişimde bulunduğunuz her bir bağımsız 
faaliyeti AMS’ye bildirmek zorundasınız.

   Aylık gelir (kar) maksimum 425,70 Euro  
(bu meblağ yıllık 5.108,40 Euro'ya tekabül 
etmektedir) olabilir.

   Aylık ciro maksimum 3.835,– Euro (bu 
meblağ yıllık 46.020,– Euro ciroya tekabül 
etmektedir) olabilir.

Buna ek olarak, işsizlik maaşı aldığınız sürece 
iş bulma kurumunun erişiminde olmanız ve 
size teklif edilen, niteliklerinize uyan bir işi ka-
bul etmeniz gerekir. Aksi takdirde işsizlik maaşı 
alma hakkınız bloke edilebilir. 09.00 ile 18.00 
saatleri arası bir işinin başında bulunan bir kişi 
fiilen iş bulma kurumunun erişiminde değildir 
ve bu nedenle işsizlik maaşı alamaz. 

Bağımsız faaliyetinizin başlangıç tarihinden iti-
baren, kâr ve ciro hakkında aylık çizelgelerin 
ibraz edilmesi gerekmektedir. Akabinde gelir 
ve satış vergisi tebliğinin kontrolü 
gerçekleştirilir.



ÖNEMLİ: Bağımsız faaliyete geçmek için bir-
çok olanak mevcuttur. Ek iş olarak bağımsız 
bir girişimde bulunmanız durumunda, süre-
kli olarak karşınıza mutlaka dikkate almanız 
gereken gelir sınırları çıkacaktır. GSVG’ye 
göre yaptırılması gereken zorunlu sigorta-
dan kısmen muaf olmak için birçok alternatif 
mevcuttur.
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Kazanç sınırları konusunda genel bir bakış için aşağıdaki tabloya başvurabilirsiniz. 

AMS’nin işsizler için  şirket kurma programı
AMS tarafından işsizlik parası alanlara, işsizlik 
parası tutarında teşvik gibi bağımsız faaliyette 
bulunmalarını cazip kılan teşvikler sürekli ola-
rak mevcuttur.  İşsiz şahıs bunun için, AMS 
tarafından ekonomik verimliliği kontrol edilecek 
bir şirket konsepti sunmak zorundadır. Ayrıca 
kuruluş için danışmanlık hizmetinin yanı sıra 
niteliği geliştirmek için finansman alternatifi de 
mevcuttur. 

Kazanç sınırları 

 Sınırlar Tabanlar Aşılmanın yol açacağı  
   sonuçlar
Bağımsız çalışma  Yıllık  Ek ödemelersiz vergiye  Aşılan miktar tutarında 
ve aile yardımı  EUR 10.000,–  tabi gelir yıllık  geri ödeme 
   yeniden hesaplama 
Bağımsız çalışma  Yıllık   Ek ödemeler dahil gelir Aşılan miktar tutarında 
ve burs EUR 10.000,–   geri ödeme
Bağımız çalışma ve  Yıllık Ek gelir toptan ödenen çocuk Aşılan miktar tutarında 
çocuk bakımı yardım 16.200,– EUR'ya  bakım parası (1.3.2017'den geri ödeme 
parası ya da (itibaren çocuk parası hesabı)  
 6.800,– EUR'ya ya da ek gelir gelire bağlı çocuk 
 kadar bakımı parası
Bağımsız çalışma ve 
emeklilik 
Erken yaşlılıktan dolayı  Aylık EUR 425,70 Aylık ek gelir Emeklilik hakkı kaybı 
emeklilik/koridor  
emekliliği
İş göremezlik  415,72 EUR'ya Aylık ek gelir (kesinti yok) Mahsup etme kaideleri 
emekliliği/malulen  kadar kazanılmış gelir uyarınca kesinti 
emeklilik EUR 425,70 üzeri  (%30 ile %50 arası)
İşsizlik parası alırken Aylık   Aylık ek gelir İşsizlik parası  
şirket kurma 425,70 EUR  düzenli olarak değişen  hakkının yitirilmesi 
  hesaplama mümkün  
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ŞİRKET KONSEPTİ/İŞ PLANI6  | Neden mutlaka bir iş planı oluşturmanız gerekiyor?
 | Bir iş planında hangi içerikler mutlaka bulunmalıdır?
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 |  ŞİRKET KONSEPTİ/ 
İŞ PLANI

Şirket konsepti veya iş planı, kuruluş fikrinizi ve 
bunu nasıl gerçekleştirmek istediğinize dair 
atacağınız adımları belirtmektedir.

Şirket konseptinin yazıya dökmek suretiyle for-
müle edilmesinin birçok avantajı mevcuttur:

1. Yazılı olması, ayrıntılı düşüncelere zorlar.
2.  Yazılı bir şirket konsepti sayesinde elinizde, 

hedeflerinizi ve aktivitelerinizi 
yönlendirebileceğiniz ve sürekli kontrol 
edebileceğiniz bir kılavuz bulunacaktır.

3.  Net bir şirket konsepti, örneğin tedarikçiler 
vs. gibi işbirliği ve görüşme ortaklarınıza 
karşı konumunuzu güçlendirir.

4.  İş planı, bankalar veya diğer yatırımcılar ve 
teşvik mercilerinden finansman sağlamak 
için temel koşuldur. 

İŞ PLANININ 
TİPİK İÇERİKLERİ:
   Yönetici özeti 
Yönetici özeti, okuyucunun genel proje hakkında 
hızlı bilgi edinmesini sağlar ve okuyucuyu pro-
jenizle ilgilenmeye özendirir. Burada iş 
planınızın temel ifadelerini ve kilit noktalarını 
kısa, sade ve okuyucunun ilgisini çekecek 
şekilde tasvir edin. Okuyucu bu sayede şirket ve 
hedefleri hakkında bir ilk izlenime sahip 
olacaktır. Yönetici özeti bu nedenle son derece 
önemlidir ve iş planının birinci aşamasında bu-
lunsa da diğer tüm sermayeleri elde ettikten 
sonra da oluşturulabilir. 

   Ürün veya hizmet 
Burada ürün veya hizmet teklifinizi, güçlü ve 
zayıf noktalarını, geliştirme durumunu (örn. 
prototip), müşteri menfaatlerini, özgün satış 
önerisini, en önemli rekabetçi teklifleri ayrıntılı 
şekilde belirtin.

   Pazar ve rekabet 
Burada pazar ve rekabete ilişkin araştırılan bil-
gileri sıralayın: Pazarınız ne, ne kadar büyük, 
hangi trendler ve gelişmeler ön plana çıkıyor, 
hangi müşterilere veya müşteri gruplarına 
hitap ediyorsunuz, rekabet ne durumda, sizi ra-
kiplerinizden ayıranlar neler, ve bunlara bağlı 
olarak pazarda nasıl konumlanıyorsunuz? Bu 
noktada cevaplamanız gereken sorular 
bunlardır.

   Pazarlama ve satış
İş fikrinizi gerçekleştirmek için planladığınız 
pazarlama tedbirlerini belirtin:
•  Somut teklif: Hangi ürünleri, hizmetler, 

danışmanlıkları hangi müşteriler için sunuy-
orsunuz? 

•  Koşulları göz önünde bulundurarak fiyat  
belirleme: Hangi fiyatları uygulamak istiyor 
ne tür ödeme koşulları, ne tür indirimler ne 
tür vadeler uygulamak istiyorsunuz?

•  Satış, reklam, satış teşviki, halkla ilişkiler 
çalışması: Hangi reklam tedbirlerini, iletişim 
kanallarını ve satışı teşvik eden tedbirleri 
planlıyorsunuz? 

•  Satış: Satış nasıl olmalıdır? Kişisel satış mı, 
özel mağaza mı, online mağaza mı yoksa 
satış temsilciliği üzerinden mi?

   Şirket ve yönetim
Burada şirketinizi ve ekibinizi anlatın (firma adı, 
merkezi, kuruluş tarihi, hukuki yapısı, ortakları, 
genel müdürü, mülkiyet oranları, ekip üyeleri 
ve uzmanlıkları, firmanın faaliyet alanı, yetki-
leri/organizasyonu, kilit pozisyonlardaki 
çalışanları, vergi danışmanları gibi harici 
ortakları...).

   Başarı ve finans planlaması 
•  Ne kadar sermaye ihtiyacı gerekli (yatırım, 

başlangıç ve kuruluş masrafları için)?
•  Finansman nasıl gerçekleşecek (öz kayna-

klar, yabancı sermaye, diğer yatırımcılar 
üzerinden, teşvikler, …)? 
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•  Hangi sabit maliyetler, sürekli maliyetler, 
kişisel geçim giderleri dahil kişisel giderler 
(girişimci ücreti) söz konusu?

•  Hangi satış miktarları/cirolar hesaba 
katılmalı?

•  Cirolar, harcamalar ve gelirler ne yönde 
gelişecek? (Plan, kazanç ve zarar 
hesaplaması) 

   Gerçekleştirme planlaması/ 
dönüm noktaları 

İş fikrinizi gerçekleştirmek için hangi adımları 
somut şekilde planladınız? – Faaliyet planı: Kim 
neyi ne zamana kadar yapacak? Hangi adımlar 
ve olaylar özel bir önem taşıyor (dönüm 
noktaları)?

   Ekler 
İş fikrine, inovasyon derecesine ve yatırım 
ihiyacına bağlı olarak 20 sayfayı aşmayacak 
şekilde bir iş planı özeti çıkarılabilir. 
Planlanan yatırımlar için teklifler, kurucuların 
özgeçmişler, varsa ön sözleşmeler, tedbir 
planları vs. gibi tamamlayıcı veya ayrıntılı 
evrakları da iş planına ekleyin. 

Bir iş planı, hedefe odaklanmış bir şirket yöne-
timi için ve aynı zamanda tedarikçiler, bankalar, 
finansörler ve teşvik mercileri için temel 
esastır.

İş planı, tıpkı şirketiniz gibi değişimden geçebi-
len, canlı bir belge olmalı. İşe bir iş planı 
oluşturarak başlarsanız, söz konusu plana sizi 
yönlendirmesi için başvurabilirsiniz. Öte yan-
dan, şirketiniz geliştikçe, planlama aşamasında 
göz önünde bulundurulması gereken yeni du-
rumlar da ortaya çıkacaktır. 

İŞ PLANI YARIŞMALARI

İş planınızı, eyaletlerde veya Avusturya gene-
linde sunulan iş planı yarışmalarında sunma 
fırsatından yararlanın. Cazip ödüller kazanmak 
gibi fırsatların yanı sıra, çoğu zaman seminer, 
özel eğitim ve planlama yardımı gibi avantajlar-
dan yararlanabilirsiniz. Ayrıca iş planınız profe-
syonel bir uzman ekip tarafından değerlendirilir. 
İş planınız dereceye girerse, ortaklarınız ve fin-
ansörleriniz nezdinde itibar kazanır. Gründer-
service departmanından düzenlenen 
yarışmalar hakkında güncel olarak bilgi alın. 

PLANLAMA YARDIMI 

Avusturya'nın en büyük iş planı yarışması olan 
i2b'nin (ideas to business) tüm yıl boyunca 
sunduğu hizmetlerden faydalanın. i2b, size sa-
dece kapsamlı bir planlama desteği ve plan-
lama araçları sunmakla kalmıyor, ayrıca iş 
planınızla ilgili size yazılı profesyonel feedback 
de veriyor. Daha fazla bilgi için www.i2b.at
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ŞİRKET KURMANIN 
AŞAMALARI7  | Şirket kurarken hangi resmi adımları atmanız gerekiyor?
 |  Kuruluş aşamasında hangi resmi kurumlarla irtibata  

geçiyorsunuz?
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 | 7.1  7 ADIMDA ORTAKSIZ ŞİRKETİNİZİN KURULUŞU

1. Kuruluş, finansman ve hukuk danışmanlığı 
WKO’nun Gründerservice departmanında ve/veya ilgili departmanlarında ya da uzman gruplarında. 
Bu noktada özellikle ticari bir beyan olup olmadığına dikkat edin ve gerekirse işletme tesisi 
ruhsatının gerekli olup olmadığını sorun.

2. Yeni şirket kuruluşu veya mevcut bir işletmeyi devralma beyanı (NeuFöG)
Yeni şirket kuruluşu veya mevcut bir işletmenin (bedelli veya bedelsiz) devri ile bağlantılı olarak 
ödenmesi gereken belirli ödenekler, primler ve ücretler tahsil edilmez. Bunun ön koşulu ise, yeni 
şirket kuruluşunun veya mevcut bir işletme devrinin, bunun için öngörülen formlarla beyan edil-
mesidir (NeuFö 2). Lütfen bu beyanın WKO tarafından tanzim edilmesini sağlayın. Bunun için muha-
tap merciler, WKO’nun Gründerservice departmanı, uzman grupları veya meslek birlikleri ve semt/
bölge idareleridir.
Yeni Şirket Kurma Teşvik Yasası'nda çeşitli değişikliklerin yapılması planlanmaktadır. Rehberin 
redaksiyon aşamasına gelindiğinde, planlanan değişikliklerin neler olduğu ve bunların ne zaman 
yürürlüğe gireceği konusunda kesin, detaylı bir bilgi mevcut değildi. Detaylı ve güncel bilgi için 
lütfen size en yakın Gründerservice uzmanlarına danışın (sayfa 135).

3. Ticari iş kaydı
Elektronik ticari iş kaydı: Olası bir elektronik ticari iş kaydı için lütfen WKO’nın Gründerservice 
departmanı veya semt ve bölge idareleri ile irtibata geçin.

Ticari iş kaydı için aşağıdaki evraklara ihtiyacınız vardır:

3.1 Yeterlilik belgesini (örn. ustalık sınavı vs.) kendiniz ibraz etmeniz halinde:
   Pasaport
   Avusturya’da ikamet etmeyen veya beş yıldan daha az süredir ikamet eden kişiler için, 

geldikleri ülkelerden adli sicil kaydı (yeminli olarak çevrilip onaylanmış)
   Yeterlilik belgesi (örn. ustalık veya yeterlilik sınavı diploması, okul diplomaları veya referans 

mektupları) ya da bireysel yeterliliğin tespitini gösteren belge (serbest ticaret kolları hariç, 
bunlarda yeterlilik belgesine gerek yoktur)

   AB vatandaşı olmayanlarda serbest çalışmayı mümkün kılan yerleşme belgesi veya oturma 
izni

3.2 Yeterlilik belgesini kendiniz ibraz etmediğiniz, bunun yerine ticari faaliyet izni bulunan 
(işletmede haftalık minimum 20 saat faaliyet gösterecek) bir genel müdür istihdam ettiğiniz tak-
dirde:
Ticari iş kaydı için ihtiyacınız olan belgeler:
   Pasaport
   Avusturya’da ikamet etmeyen veya beş yıldan daha az süredir ikamet eden kişiler için, 

geldikleri ülkelerden adli sicil kaydı (yeminli olarak çevrilip onaylanmış)
   AB vatandaşı olmayanlar için oturma izni

2
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Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür için:
   Pasaport
   Avusturya’da ikamet etmeyen veya beş yıldan daha az süredir ikamet eden kişiler için, 

geldikleri ülkelerden adli sicil kaydı (yeminli olarak çevrilip onaylanmış)
   Ticari iş kaydı yaptırandan haftalık minimum 20 saat çalışma için sosyal sigortalar kurumu 

(GKK) onayı
   Yeterlilik belgesi (örn. ustalık veya yeterlilik sınavı sertifikası vs.)
   Ticari faaliyet izni bulunan genel müdürün şirketteki faaliyetine dair beyanı (form şeklinde).  

Ticari iş kaydı sahibi veya ticari faaliyet izni bulunan genel müdür, ticaret faaliyetinden hariç 
tutulamaz (Ticaret Yasası § 13 uyarınca beyan).

Ticari iş kaydı ile, WKO’nun aidat yükümlülüğüne sahip bir üyesi olursunuz. Ayrıntılı bilgileri eyaleti-
nizdeki WKO’dan alabilirsiniz.

4. Bölge sağlık sigortası kurumu (GKK)
Personelinizi istihdam etmeden (faaliyet başlangıç tarihinden) önce yetkili bölge sağlık sigortası 
kurumuna kaydettirmeniz gerekmektedir. Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür istihdam etme-
niz durumunda, ticaret ruhsatı kurumuna GKK onayının ibraz edilmesi gerektiği için, kendisini ti-
caret kaydından önce bölge GKK’ya kaydettirmeniz gerekmektedir (ticari iş kaydının yürürlüğe 
girmesi ile birlikte mümkündür).

5. Ticari sosyal sigorta
Ticari şirketlerin, sosyal sigortaya bildirimlerini birinci ay içerisinde yapması gerekir. Bu bildirimi, 
ticari iş kaydı kapsamında bölge idari kurumuna doğrudan da yapabilirsiniz. Bu kurum, başvuruyu 
sosyal sigortalar kurumuna iletir.

6. Vergi dairesi
Ticari faaliyetinizi ilk ay içerisinde vergi dairesine bildirmeniz ve vergi numarası için dilekçe verme-
niz gerekmektedir. Vergi dairesine yapılan bu bildirim, ticari iş kaydı kapsamında bölge idari kuru-
muna da yapılabilir. Bu kurum başvuruyu vergi dairesine iletir.

7. Belde yönetimi/şehir yönetimi
Dikkat edilmesi gereken hususlar: Genellikle evlerde/apartmanlarda yapılmayacak faaliyetlerde 
(örn. ticaret, zanaat, gastronomi) işletmenin kurulacağı yer için alan tahsisine (tahsise) ve inşaat 
iznine (kullanım iznine) ihtiyacınız vardır. 

Personel çalıştırmanız halinde, bunu belde veya şehir belediyesine bildirmeniz gerekmektedir (ma-
halli idare vergisi).

Bunun dışında ortaksız şirket sahibi olarak finansal raporlama yükümlülüğü altına girdikten sonra 
ticaret siciline kaydolmanız gerekir. Bunun sınırı yıllık 700.000 Euro cirodur. Bu meblağa 
ulaşılamaması durumunda kayıt gönüllü olarak da yapılabilir.
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| 7.2 9 ADIMDA OG VEYA KG KURMA

1. Kuruluş, finansman ve hukuk danışmanlığı 
WKO’nun Gründerservice departmanında ve/veya ilgili departmanlarında ya da uzman gruplarında. 
Bu noktada özellikle ticari bir beyan olup olmadığına dikkat edin ve gerekirse işletme tesisi ruhsatının 
gerekli olup olmadığını sorun.

2. Yeni şirket kuruluşu veya mevcut bir işletmeyi devralma beyanı (NeuFöG)
Yeni şirket kuruluşu veya mevcut bir işletmenin (bedelli veya bedelsiz) devri ile bağlantılı olarak 
ödenmesi gereken belirli ödenekler, primler ve ücretler tahsil edilmez. Bunun ön koşulu ise, yeni 
şirket kuruluşunun veya mevcut bir işletme devrinin, bunun için öngörülen formlarla beyan edil-
mesidir (NeuFö 2). Lütfen bu beyanı WKO’ya onaylatın. Bunun için muhatap merciler, WKO’nun 
Gründerservice departmanı, uzman grupları veya meslek birlikleri ve semt/bölge idareleridir. 
Yeni Şirket Kurma Teşvik Yasası'nda çeşitli değişikliklerin yapılması planlanmaktadır. Rehberin 
redaksiyon aşamasına gelindiğinde, planlanan değişikliklerin neler olduğu ve bunların ne zaman 
yürürlüğe gireceği konusunda kesin, detaylı bir bilgi mevcut değildi. Detaylı ve güncel bilgi için 
lütfen size en yakın Gründerservice uzmanlarına danışın (sayfa 135).

3. Ortaklık sözleşmesi
OG/KG en az iki kişi tarafından imzalanacak bir ortaklık sözleşmesi ile kurulur. Sözlü ya da yazılı 
olarak düzenlenebilecek ortaklık sözleşmesi, herhangi özel şekilsel bir şarta tabi değildir. Kanıt 
teşkil etmesi bakımında sözleşmeyi yazılı olarak akdetmenizi öneririz. 

4. Ticaret siciline giriş yaptırma/kayıt başvurusu
OG/KG, ancak ticaret siciline kaydedildiğinde kurulmuş olur. Ortaklar, ticaret sicili için başvuru 
dilekçesini kendileri kaleme alabilir.
Ancak bu dilekçenin altına atılacak imzaların ve imza sirkülerinin bir noter veya mahkeme 
tarafından (bölge mahkemesi) onaylanması gerekmektedir.

Ticaret siciline giriş yaptırmak için aşağıdaki ekler gereklidir:
   Ortaklık sözleşmesi (zorunlu değildir, varsa ibraz edilir, ancak ibraz etmeniz önerilir)
   Temsil yetkisi bulunan tüm organların noter veya bölge mahkemesi tarafından onaylanan imza 

sirküleri (şahsi sorumlu ortakları)

Ortaklık sözleşmesi mevcut olsa bile, ortaklığı ticaret siciline kaydettirme başvurusu için aşağıdaki 
bilgiler gereklidir:
   Firma adı (komanditer ortaklar) firma metninde görünmemelidir, hukuki yapı uzantısı olarak 

OG veya KG mutlaka yazılmalıdır
   Her bir komanditer ortağın sorumluluk toplamı 
   Ortaklığın merkezi ve ortaklık için belirleyici olan iş adresi
   İş kollarının tanımı 
   Ortakların adları, doğum tarihleri ve adresleri
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   Şahsi sorumlu ortakların hepsinin imza yetkisi olmaması halinde, bunun ticaret siciline 
işlenmesi gerekir

   Temsil düzenlemesi
   Ortaklık sözleşmesinin akdedildiği tarih 
   Üçüncü ülke vatandaşlarında (AEA vatandaşı olmayanlar) ek olarak oturma izni ve şahsi 

sorumlu ortakların istihdam onayı veya muafiyet belgesi gereklidir.

5. Ticari iş kaydı

Elektronik ticari iş kaydı: Olası bir elektronik ticari iş kaydı için 
lütfen WKO’nın Gründerservice departmanı veya semt ve bölge idareleri ile irtibata geçin.

Ticari iş kaydı için aşağıdaki ekler gereklidir:
   Belirleyici etkiye sahip tüm şahısların pasaportları (yani şahsi sorumlu ortaklar veya özel idari 

yetkiye sahip komanditer ortaklar vs.)
   Ticaret sicilinin nüshası
   Avusturya’da ikamet etmeyen veya beş yıldan daha az süredir ikamet eden, ticari faaliyet izni 

bulunan genel müdürün ve tüm şahsi sorumlu ortakların geldikleri ülkelerden alacakları adli 
sicil kaydı (yeminli olarak çevrilip onaylanmış)

   Belirleyici etkiye sahip tüm şahısların (yani şahsi sorumlu ortaklar veya özel idari yetkiye sahip 
komanditer ortaklar vs) iflas ya da sabıka kaydı nedeniyle ticaretten men edilmediklerine dair 
beyanları (§ 13 GewO)

Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür için ayrıca gerekli belgeler:
   Pasaport
   Haftada minimum 20 saat personel olarak çalışacağına dair sosyal sigorta (GKK) onayı (ticari 

faaliyet izni bulunan genel müdür şahsi sorumlu ortak olması halinde buna gerek yoktur)
   Yeterlilik belgesi (örn. ustalık veya yeterlilik sınavı diploması, okul diplomaları veya referans 

mektupları) ya da bireysel yeterliliğin tespitini gösteren belge (serbest ticaret kolları hariç)
   Ticari faaliyet izni bulunan genel müdürün şirketteki faaliyeti ile ilgili beyanı (form şeklinde). 

Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür ve şahsi sorumlu ortakların tamamı, ticari faaliyetten 
men edilmiş olmamalıdır (Ticaret Yasası § 13 uyarınca beyan).

Ticari iş kaydı ile, WKO’nun aidat yükümlülüğüne sahip bir üyesi olursunuz. Ayrıntılı bilgileri eyaleti-
nizdeki WKO’dan alabilirsiniz.

6. Bölge sağlık sigortası kurumu (GKK)
Personelinizi istihdam etmeden (faaliyet başlangıç tarihinden) önce yetkili bölge sağlık sigortası 
kurumuna kaydettirmeniz gerekmektedir.
Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür istihdam etmeniz durumunda, ticaret ruhsatı kurumuna 
GKK onayının ibraz edilmesi gerektiği için, kendisini ticaret kaydından önce bölge GKK’ya kaydet-
tirmeniz gerekmektedir (ticari iş kaydının yürürlüğe girmesi ile birlikte mümkündür).

5
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7. Ticari sosyal sigorta
OG’nin tüm ortakları ve KG’nin sınırsız sorumlu ortakları (komandite ortaklar), Ticari Sosyal Sigor-
talar Kurumunda (GSVG) zorunlu olarak sigortalıdır. Sigortalıların Ticari Sosyal Sigortalar kuru-
muna bildirimlerini bir ay içerisinde yapmaları gerekmektedir. Sosyal sigorta kurumuna yapılan bu 
bildirim, ticari iş kaydı kapsamında bölge idari kurumuna da doğrudan yapılabilir. Bu kurum, 
başvuruyu sosyal sigortalar kurumuna aktarır. 

8. Vergi dairesi
Ticari faaliyetinizi ilk ay içerisinde vergi dairesine bildirmeniz ve ortak(lar) ile ortaklık için vergi 
numarası dilekçesi vermeniz gerekmektedir. Vergi dairesine yapılan bu bildirim, ticari iş kaydı 
kapsamında da yapılabilir. Bu kurum başvuruyu vergi dairesine iletir.

9. Belde yönetimi/şehir yönetimi
Dikkat edilmesi gereken hususlar: Genellikle evlerde/apartmanlarda yapılmayacak faaliyetlerde 
(örn. ticaret, zanaat, gastronomi) işletmenin kurulacağı yer için alan tahsisine (tahsise) ve inşaat 
iznine (kullanım iznine) ihtiyacınız vardır.

Personel çalıştırmanız halinde, bunu belde veya şehir belediyesine bildirmeniz gerekmektedir 
(mahalli idare vergisi).

7
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| 7.3 11 ADIMDA GMBH KURMA

1. Kuruluş, finansman ve hukuk danışmanlığı 
WKO’nun Gründerservice departmanında ve/veya ilgili departmanlarında ya da uzman gruplarında. 
Bu noktada özellikle ticari bir beyan olup olmadığına dikkat edin ve gerekirse işletme tesisi 
ruhsatının gerekli olup olmadığını sorun.

2. Yeni şirket kuruluşu veya mevcut bir işletmeyi devralma beyanı (NeuföG)
Yeni şirket kuruluşu veya mevcut bir işletmenin (bedelli veya bedelsiz) devri ile bağlantılı olarak 
ödenmesi gereken belirli ödenekler, primler ve ücretler tahsil edilmez. Bunun ön koşulu ise, yeni 
şirket kuruluşunun veya mevcut bir işletme devrinin, bunun için öngörülen formlarla beyan edil-
mesidir (NeuFö 2). Lütfen bu beyanı WKO’ya onaylatın. Bunun için muhatap merciler, WKO’nun 
Gründerservice departmanı, uzman grupları veya meslek birlikleri ve semt/bölge idareleridir. 
Yeni Şirket Kurma Teşvik Yasası'nda çeşitli değişikliklerin yapılması planlanmaktadır. Rehberin 
redaksiyon aşamasına gelindiğinde, planlanan değişikliklerin neler olduğu ve bunların ne zaman 
yürürlüğe gireceği konusunda kesin, detaylı bir bilgi mevcut değildi. Detaylı ve güncel bilgi için 
lütfen size en yakın Gründerservice uzmanlarına danışın (sayfa 135).

3. Ortaklık sözleşmesi/kuruluş beyanı
Şirket kurucuları (tek bir kurucu da olabilir), noter huzurunda bir ortaklık sözleşmesi akdeder.

4. Ortaklar kararı
Şirketin ortaklık sözleşmesinde yapılmamış olması durumunda, genel müdür(ler)in ve temsil yet-
kisinin tayinidir (tek başına, müşterek, gerektiğinde [mali] temsilciler ile birlikte). Genel müdür 
tayininin genel kurul kararıyla iptalini, şirket sözleşmesinde en önemli nedenleri sıralayarak 
sınırlayabilirsiniz. Buna dair genel kurul tutanağı, noter onaylı olabilir veya özel hazırlanmalıdır. 
Ancak (en az bir) genel müdürün, GmbH’nın ortağı olması gerekmez.

5. Banka onayı
Ana sermayenin ödenmesi (en düşük ana sermaye 35.000 Euro veya kuruluş imtiyazı ile 10.000 
Euro, bunun en az yarısı nakit olarak ödenmelidir) ortaklık hesabına yatırılmalı ve şirket yönetimi-
nin serbest kullanımına uygun olmalıdır.

1

2
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6. Ticaret siciline giriş yaptırma/kayıt başvurusu
Onaylı ticaret sicili girişi için aşağıdaki eklere ihtiyacınız vardır (dilekçenin de onaylı olması gerekir):
  Noter onaylı nüsha şeklinde ortaklık sözleşmesi
   Genel müdür tayinine ilişkin onaylı ortaklar kararı (noterden ya da bölge mahkemesinden 

onaylı)
  Banka onayı
   Genel müdürlerin imza sirküleri (noterden veya bölge mahkemesinden onaylı)

7. Ticari iş kaydı

Elektronik ticari iş kaydı: Olası bir elektronik ticari iş kaydı için lütfen WKO’nın Gründerservice 
departmanı veya semt ve bölge idareleri ile irtibata geçin.

Ticari iş kaydı için aşağıdaki ekler gereklidir:
   Belirleyici etkiye sahip tüm şahısların pasaportları (yani genel müdür, çoğunluk iştirakine 

sahip ortaklar, azınlık iştirakine ancak özel belirleyici haklara veya özel idari yetkilere sahip 
ortaklar vb.)

   Ticaret sicilinin nüshası
   Avusturya'da ikamet etmeyen veya beş yıldan daha az süredir ikamet eden ticari faaliyet izni 

bulunan genel müdürün ve şirket yönetiminde belirleyici etkiye sahip tüm ortakların geldikleri 
ülkelerden alacakları adli sicil kaydı (yeminli olarak çevrilip onaylanmış) 

   Belirleyici etkiye sahip tüm şahısların (yani genel müdür, çoğunluk iştirakine sahip ortaklar, 
azınlık iştirakine ancak özel belirleyici haklara veya özel idari yetkilere sahip ortaklar vb.)  
ticaretten men edilmediklerine dair beyanları

Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür için bunun dışında gereken belgeler:
   Pasaport
   Haftada minimum 20 saat personel olarak çalışacağına dair sosyal sigorta (GKK) onayı (ticari 

faaliyet izni bulunan genel müdür satış faaliyeti izni bulunan genel müdür olması halinde buna 
gerek yoktur)

   Yeterlilik belgesi (örn. ustalık veya yeterlilik sınavı diploması, okul diplomaları veya referans 
mektupları) ya da bireysel yeterliliğin ortaya konduğunu gösteren belge (serbest ticaret kolları 
hariç)

   Ticari faaliyet izni bulunan genel müdürün şirketteki faaliyeti ile ilgili beyanı (form şeklinde). 
Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür, satış faaliyeti izni bulunan genel müdür(ler) ve 
çoğunluk hissedar(lar)ı, ticari faaliyetten men edilmiş olmamalıdır (Ticaret Yasası § 13 
uyarınca beyan).

Ticari iş kaydı ile, WKO’nun aidat yükümlülüğüne sahip bir üyesi olursunuz. Ayrıntılı bilgileri eyaleti-
nizdeki WKO’dan alabilirsiniz.

6

7



127www.gruenderservice.at  7.3 11 ADIMDA GMBH KURMA

8. Bölge sağlık sigortası kurumu (GKK)
Personelinizi istihdam etmeden (faaliyet başlangıç tarihinden) önce yetkili bölge sağlık sigortası 
kurumuna kaydettirmeniz gerekmektedir. Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür istihdam etme-
niz durumunda, ticaret ruhsatı kurumuna GKK onayının ibraz edilmesi gerektiği için, kendisini ti-
caret kaydından önce bölge GKK’ya kaydettirmeniz gerekmektedir (ticari iş kaydının yürürlüğe 
girmesi ile birlikte mümkündür).

9. Ticari sosyal sigorta
Genel müdür yetkisine sahip ortakların, halihazırda bu görevde ASGV uyarınca sigortalı olmamaları 
halinde, Ticari Sosyal Sigortalar Kurumuna ilk ay içerisinde kayıt yaptırmanız gerekmektedir (ASVG 
sigortası, GSVG’ye göre oldukça pahalıdır). Sosyal sigorta kurumuna yapılan bu bildirim, ticari iş 
kaydı kapsamında bölge idari kurumuna da doğrudan yapılabilir. Bu kurum, başvuruyu sosyal si-
gortalar kurumuna aktarır.

10. Vergi dairesi
Ticari faaliyetinizi ilk ay içerisinde vergi dairesine bildirmeniz ve ortak(lar) ile ortaklık için vergi 
numarası dilekçesi vermeniz gerekmektedir. Vergi dairesine yapılan bu bildirim, ticari iş kaydı 
kapsamında bölge idari kurumuna da yapılabilir. Bu kurum başvuruyu vergi dairesine iletir.

11. Belde yönetimi/şehir yönetimi
Dikkat edilmesi gereken hususlar: Genellikle evlerde/apartmanlarda yapılmayacak faaliyetlerde 
(örn. ticaret, zanaat, gastronomi) işletmenin kurulacağı yer için alan tahsisine (tahsise) ve inşaat 
iznine (kullanım iznine) ihtiyacınız vardır.

Personel çalıştırmanız halinde, bunu belde veya şehir belediyesine bildirmeniz gerekmektedir 
(mahalli idare vergisi).

9
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 | 8.1 İLETİŞİM VE İNTERNET ADRESLERİ

İRTİBAT NOKTASI FAALİYET İNTERNET ADRESİ

Gründerservice  Şirket kurmak için kapsamlı  www.gruenderservice.at
 danışmanlık, NeuFöG danışmanlığı veya www.facebook.com/gruenderservice
 NeuFöG onayı www.youtube.com/gruenderservice  
 Ticari iş kaydı
Ekonomi odası Hizmet departmanları (Vergi,  http://wko.at 
 ekonomi sosyal ve iş hukuku,  
 genel hukuk meseleleri, teşvikler) 
 
 Uzman grupları (sektör hakkında  
 bilgilendirmeler, KV ile ilgili bilgiler) 
 
 Semt/bölge idareleri 
 (irtibat kuracağınız bölge yetkilisi) 
AKM/ Yazarlar, besteciler ve  Bildirim zorunluluğu (telif hakları www.akm.at 
müzisyenler topluluğu   korumasına tabi olan müzik) 
Federal idare dairesi Kabul başvurusu  www.help.gv.at 
  (resmi idari asistanınız) 
 Ticaretten men edilme  
 nedenleri için tolerans başvurusu 
 
 Ticaret ruhsatının iade edilmesi 
 
 Bir AB/AEA üye ülkesinden edinilen  
 mesleki niteliklerin kabul edilmesi veya  
 saydırılması 
İşçi odası İş hukuku, vergi, hukuku, tüketici www.arbeiterkammer.at 
 koruması, meslek, aile, eğitim ve 
 çalışma yerindeki sağlıkla ilgili 
 meselelerde danışmanlık 
İş teftiş kurumu Çalışanın korunması ile ilgili   www.arbeitsinspektion.gv.at 
 koşulların vs. denetlenmesi 
İş bulma kurumu İş gücü sağlama  www.ams.at 
 
 İşletme kuracak işsiz  
 kişileri teşvik etme (UGP)  
 
 Yabancılar için çalışma izni  
 vs. verme 
Austria Wirtschaftsservice Teşvik bankası, www.awsg.at 
 küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
 finansmanına destek sunar 
Austrian Business Agency Avusturya’da şirket kuracak  http://investinaustria.at 
 yabancı şirketler için 
 iletişim noktası 
Banka kurum(lar)ı Finansman  
 Teşvik başvuruları 
(Bilanço) muhasebeci Vergi alanında destek sunma www.rechenstift.at 
Mali müşavirlik kurumu   Mali müşavirlik işleri için www.bilanzbuchhaltung.or.at 
 yetkili kurum (mali müşavir, muhasebe, 
 personel muhasebecisi) 
Bölge komisyonu/ Ticari iş kaydı www.help.gv.at 
Bölge idaresi/İdari bölge   (resmi idari asistanınız) 
kurumu Ticaretten men edilme  
 nedenleri için tolerans başvurusu 
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 İşletme tesisi ruhsatı  
 Bireysel yeterlilik başvurusu 
 Ticari faaliyet izni bulunan genel müdür ataması 
 Diğer işletmeleri kaydettirme 
 Şirketin merkezini taşıma 
 Ticaret ruhsatının iade edilmesi 
Bilim, Araştırma Yönetmelikle düzenlenen ticari www.bmwfw.gv.at 
ve Ekonomi mesleklerin sınır ötesi faaliyetleri için 
Bakanlığı bir AB/AEA üye ülkesi vatandaşı 
 tarafından başvuruda bulunma 
Şansölyelik Genel yönetim politikasının www.bka.gv.at 
 koordinasyonu, federal hükümetin ve 
 anayasa kurumunun bilgilendirme 
 faaliyetleri 
Sosyal Yardım Kurumu Engelli girişimciler ve yatırımcılar   www.bundessozialamt.gv.at 
 için teşvik ve teklifler 
Plan4You Easy iş planı Plan4You Easy, iş planı oluşturmayı www.gruenderservice.at/businessplan 
 sağlayan ücretsiz bir yazılımdır 
i2b iş planı yarışması Avusturya’nın en büyük  www.i2b.at 
 iş planı yarışmasıdır 
Bilgi işlem sicili DVR numarası www.dsb.gv.at
EAN-Austria EAN kodu (Ürün numaralandırma kodu)  
İmha etme kuruluşu Genel www.ara.at 
 
 Özel (örn. ARA – Altstoff Recycling 
 Austria) Piyasaya ambalaj sürülmesi  
 durumunda kayıt zorunluluğu vardır! 
 Ekonomi Odası’ndan bilgi alın. 
EPU Tek kişilik şirket için  http://epu.wko.at 
 hizmet ve destek 
VERGİ DAİRESİ – İşletmenin Ticari iş kaydından sonraki bir ay www.bmf.gv.at 
bağlı olduğu vergi dairesi   içinde vergi numarası başvurusu 
(şahıs şirketleri ve tüzel  
kişiler/kurumlar için yetkilidir. Anketleri doldurma ve vergi dairesine 
Şirket yönetiminin yeri gönderme 
belirleyicidiri)  
  UID no almak için başvurma  

(vergi kimlik numarası) 
 
Vergilerin ve ücret ödeneklerinin sürekli ödenmesi 
Şahıs şirketlerindeki gelirlerin  
tespit edilmesi 
 
Satış vergisi için yıllık vergi  
beyanını teslim etme. GmbH’da kurumlar 
vergisi ve sermaye kazancı vergisi de dahildir 
 
Vergi numarasını sildirme  
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İRTİBAT NOKTASI FAALİYET İNTERNET ADRESİ

VERGİ DAİRESİ – İkametin Ticari iş kaydından sonraki bir ay www.bmf.gv.at 
finanzamt bağlı olduğu vergi  içinde vergi numarası için başvurma 
dairesi gerçek kişilerden,  
sorumludur)  Anketleri doldurma ve vergi  
 dairesine gönderme 
 
 UID no almak için başvurma   
 (vergi kimlik numarası) 
 
 Vergilerin ve ücret ödeneklerinin  
 sürekli ödenmesi 
 
 Satış vergisi ve gelir vergisi  
 için yıllık vergi beyanı 
 
 Vergi numarasını sildirme 
Firma kayıt defteri  Şirketlerin kaydedilmesi veya  www.firmenbuch.at 

girişinin yapılması. Yıllık 700.000 Euro  
ciro sınırını iki kez aşan  
ortaksız şirketler için zorunludur,  
diğer durumlarda gönüllü olarak  
kayıt yaptırılabilir  
 
Kayıtlı şirketlerin bilgileri   
sorgulanabilir 

Firmen A-Z Avusturya’nın güncel ve eksiksiz http://firmen.wko.at 
 online firma listesi
Teşvik merkezleri Danışmanlık, teşvik 
WKO Franchise Borsası Avusturya Ekonomi Odası  www.franchiseboerse.at 
 Gründerservice departmanının  
 franchise borsasıdır  
Ekonomide Kadın Departmanı Kadın girişimcilerin  www.unternehmerin.at 
 çıkarını koruyan ağ  platformu 
Bölge Sağlık Sigortası Kurumu Personeli çalışmaya başlamadan  www.sozialversicherung.at 
 önce kaydettirme 
Belde belediyesi/bölge idaresi İnşaat izinleri (kullanım değişikliği) www.help.gv.at 
 Kullanım izinleri (resmi idari asistanınız) 
 Alan tahsisi 
Tapu kayıt defteri   Tapu defterine kayıt www.justiz.gv.at 
(Tapu kayıt mahkemesi) İrtifak hakları (yüklenim hakları),  
 mülk ödenekleri 
 Yapı hukuku 
Genç Ekonomi Genç girişimcilerin  www.jungewirtschaft.at 
 çıkarını koruyan ağ  
 platformu 
Çocuk bakım parası Ekonomide Kadın www.kinderbetreuungsgeld.or.at 
hesaplayıcısı departmanının online rehberi
WKO’nun çıraklık departmanı Çırakların eğitimi için.  www.wko.at 
 Tespit belgesi için formsuz olarak 
 başvurma (ilk çıraklık  
 eğitiminden önce) 
 
 Eğitim sözleşmesi 
 Çıraklık bitirme sınavı 
 Çıraklık teşvikleri 
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Ustalık sınavı departmanı/ Öğretici, girişimci, usta, www.wko.at 
Federal idare dairesi yeterlilik/kabul sınavları 
Şirket devir borsası   İşletme devir-teslimleri için  www.nachfolgeboerse.at 
 Gründerservice departmanının online  
 platformu   
Noter Danışmanlık ve sözleşme akdi  www.notar.at 
 (GmbH kuruluşunda zorunludur) 
Avusturya   Bilgi işlem kaydını oluşturma www.dsk.gv.at 
Veri Gizliliğini Koruma Kurumu ve veri gizliliğine uyulduğunu 
 kontrol etme 
Avusturya  Avusturya’daki www.ffg.at 
Araştırmayı Teşvik ekonomi ile ilgili araştırmalar için 
Kurumu ulusal teşvik merkezi 
Österreichische Hotel- und  Özel olarak turizm yatırımlarına www.oeht.at 
Tourismusbank GmbH finansman ve teşvik sunma 
 bankası 
Avusturya   Avusturya franchise ekonomisinin  www.franchise.at 
Franchise Birliği temsilcisi 
Avusturya Avusturya kooperatif www.oegv.info 
Kooperatifler Derneği bankalarının, ticaret, hizmet ve  
 üretim kooperatiflerini 
 denetleme birliği 
Avusturya Avusturya standartları www.as-search.at 
Standartları Enstitüsü için hizmet enstitüsüdür 
Patent kurumu Marka, model ve patent www.patentamt.at 
 araştırmaları ve kayıtları 
Avukat Danışmanlık ve sözleşme akdi www.rechtsanwaelte.at
Avusturya Bilirkişiler  Mahkeme bilirkişilerinin www.sachverstaendige.at 
Derneği birliği 
Sosyal kaza sigortası AUVA, çalışanlar, www.auva.at 
 orta ve yüksek öğretim öğrencileri, 
 ana sınıfı öğrencileri, sayısız gönüllü 
 yardım ve kurtarma organizasyonu 
 için sosyal kaza sigortasıdır 
Ticari Sosyal Sigortalar  İşletme kuruluşunu dört hafta www.sva.or.at 
Kurumu içinde bildirme  
 
 Belli koşullarda mikro ölçekli işletme 
 düzenlemesi yapılabilir 
Vergi danışmanı Vergi konusunda bilgilendirme, hesap  www.kwt.or.at 
 tutma, yıllık bilançolar, … 
Şirket danışmanı   Danışmanlık www.ubit.at
Şirket servisi portalı Şirket servisi portalı (USP)  www.usp.gv.at 
 iyönetim ile ekonomi arasındaki 
 bağdır 
Sigorta (özel) Bina, mal, sorumluluk ve hukuki koruma 
 sigortası, hastalık veya kaza durumunda 
 işletmenin çalışmaya ara vermesi 
Tedarik şirketi Elektrik, su, doğalgaz, telefon, faks, http://oesterreichsenergie.at  
 internet, … (Avusturya elektrik şirketleri birliği)
WIFI Eğitim ve geliştirme www.wifi.at 
Ekonomik Teşvik Enstitüsü   
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Şirketiniz başarılı şekilde kurulduktan sonra, WKO’daki uzman grubu/meslek birliği/komitenin 
üyesi olursunuz. WKO’daki uzman temsilciniz, sektörle ilgili konularla ilgilenir, bu bağlamda sizin 
çıkarlarınızı da temsil ederek öneri ve faaliyetlerle size katkı sunar. Bunun karşılığında da üyelik 
aidatı ödersiniz. Temel pay adı verilen, aidatınızın bir bölümü, doğrudan sektör temsilciliğinize 
aktarılır ve bu departman da çalışmalarıyla size destek sağlar. 

Ancak bunun dışında, WKO tarafından hizmetinize sunulan kapsamlı bir hizmet paketi 
bulunmaktadır. Semt veya bölge idareniz ya da WKO’daki hizmet merkeziniz size aşağıdaki alan-
larda bilgi verebilir: 

   Hangi teşviklere başvurulabilir?
   İlk çalışanımı nasıl istihdam ederim?
   Çırakları nasıl eğitirim?
   Yurtdışına nasıl açılırım (ihracat)?
   Hangi toplu sözleşmeyi kullanmam gerekir?
   Genel İşlem Şartları’na ihtiyacım var mı?
   …

Bunun dışında wko.at adresinden de yararlanabilirsiniz. Bu adreste, bu soruların bir kısmına cevap 
olabilecek bilgi broşürleri vardır. “Benim sektörüm” bölümünden girişimci olarak özel bilgilere 
erişebilirsiniz. 

EKONOMİ ODASI NEDİR

   Avusturya şirketlerinin çıkarlarını temsil ediyoruz
WKO 450.000’den fazla üye işletmeyi temsil etmektedir. Biz, şirketlerin güçlü sesiyiz ve geleceğe 
yönelik ekonomi dostu politikaları hayata geçiriyoruz.
  
   Çok yönlü hizmetlerle ekonomiyi teşvik ediyoruz 
WKO modern hizmet sağlayıcısıdır ve size özel hizmetler sunar. 
  
   Bilgi birikimimizle Avusturya’daki şirketlere destek sunuyoruz
Eğitim tesislerimizle, ülke ekonomisinin rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunuyoruz. 

TAVSİYEMİZ: Pratik odaklı hizmet el kitabı olan “Belalı 3. yıl”, şirketi kurduktan  
sonraki aşamada destek sunmaktadır. El kitabını bulabileceğiniz adres: 
www.gruenderservice.at/publikationen
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GRÜNDERSEVICE'LER

BURGENLAND
Gründerservice 
Robert-Graf-Platz 1, 7001 Eisenstadt 
Telefon: 05 90 907-2210 
Faks: 05 90 907-2115 
E-posta: maria.eberhard@wkbgld.at

KÄRNTEN 
Gründerservice 
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt 
Telefon: 05 90 904-745 
Faks: 05 90 904-744
E-posta: gruenderservice@wkk.or.at

AŞAĞI AVUSTURYA  
Gründerservice 
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten 
Telefon: 02742/851-17700 
Faks: 02742/851-17199 
E-posta: gruender@wknoe.at

YUKARI AVUSTURYA  
Gründerservice
Hessenplatz 3, 4020 Linz 
Telefon: 05 90 909
Faks: 05 90 909-2800 
E-posta: sc.gruender@wkooe.at

SALZBURG 
Gründerservice 
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg 
Telefon: 0662/88 88-541 
Faks: 0662/88 88-960 541
E-posta: gs@wks.at

STEIERMARK 
Gründerservice 
Körblergasse 111-113, 8010 Graz 
Telefon: 0316/601-600 
Faks: 0316/601-1202 
E-posta: gs@wkstmk.at

TIROL 
Gründerservice 
Wilhelm-Greil-Str. 7, 6020 Innsbruck 
Telefon: 05 90 905-2222
Faks: 05 90 905-1385 
E-posta: gruenderservice@wktirol.at

VORARLBERG 
Gründerservice 
Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch 
Telefon: 05522/305-1144 
Faks: 05522/305-108 
E-posta: gruenderservice@wkv.at

VİYANA
Gründerservice 
Stubenring 8-10, 1010 Viyana  
Telefon: 01/514 50-1050
Faks: 01/514 50-1491 
E-posta: gruenderservice@wkw.at
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BURGENLAND

Eisenstadt-Umgebung
Robert-Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt
Telefon: 05 90 907 2000
Faks: 05 90 907 2115
E-posta: eisenstadt@wkbgld.at

Güssing
Hauptplatz 5, 7540 Güssing
Telefon: 05 90 907 2660
Faks: 05 90 907 2665
E-posta: guessing@wkbgld.at

Jennersdorf
Raxer Straße 13, 8380 Jennersdorf
Telefon: 05 90 907 2670
Faks: 05 90 907 2675
E-posta: jennersdorf@wkbgld.at

Mattersburg
Bahnstraße 41, 7210 Mattersburg
Telefon: 05 90 907 2630
Faks: 05 90 907 2635
E-posta: mattersburg@wkbgld.at

Neusiedl am See
Obere Hauptstr. 24, 7100 Neusiedl am See
Telefon: 05 90 907 2620
Faks: 05 90 907 2625
E-posta: neusiedl@wkbgld.at

Oberpullendorf
Spitalstraße 6, 7350 Oberpullendorf
Telefon: 05 90 907 2640
Faks: 05 90 907 2645
E-posta: oberpullendorf@wkbgld.at

Oberwart
Raimundgasse 36, 7400 Oberwart
Telefon: 05 90 907 2650
Faks: 05 90 907 2655
E-posta: oberwart@wkbgld.at 

KÄRNTEN

Feldkirchen
Dr.-Arthur-Lemisch-Str. 4, 9560 Feldkirchen
Telefon: 05 90 904 531
Faks: 05 90 904 532
E-posta: feldkirchen@wkk.or.at

Hermagor
Eggerstraße 9, 9620 Hermagor
Telefon: 05 90 904 536
Faks: 05 90 904 537
E-posta: hermagor@wkk.or.at

Klagenfurt und Klagenfurt-Land
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt/Wörthersee
Telefon: 05 90 904 745
Faks: 05 90 904 744
E-posta: gruenderservice@wkk.or.at 

Spittal an der Drau
Bismarckstraße 14-16, 9800 Spittal/Drau
Telefon: 05 90 904 543
Faks: 05 90 904 544
E-posta: spittal@wkk.or.at

St. Veit an der Glan
Bahnhofstraße 27, 9300 St. Veit/Glan
Telefon: 05 90 904 561
Faks: 05 90 904 562
E-posta: st.veit@wkk.or.at

Völkermarkt
Klagenfurter Straße 10, 9100 Völkermarkt
Telefon: 05 90 904 581
Faks: 05 90 904 582
E-posta: voelkermarkt@wkk.or.at

Villach ve Villach-Land
Europastraße 10, 9524 Villach-St.Magdalen
Telefon: 05 90 904 572
Faks: 05 90 904 577
E-posta: villach@wkk.or.at
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Wolfsberg
Schießstattgasse 2, 9400 Wolfsberg
Telefon: 05 90 904 591
Faks: 05 90 904 593
E-posta: wolfsberg@wkk.or.at

AŞAĞI AVUSTURYA

Amstetten
Leopold-Maderthaner-Pl. 1, 3300 Amstetten
Telefon: 07472/62727
Faks: 07472/62727 30199
E-posta: amstetten@wknoe.at 

Baden
Bahngasse 8, 2500 Baden
Telefon: 02252/48312
Faks: 02252/48312 30299
E-posta: baden@wknoe.at

Bruck an der Leitha
Wiener Gasse 3, 2460 Bruck an der Leitha
Telefon: 02162/62141
Faks: 02162/62141 30399
E-posta: bruck@wknoe.at

Gänserndorf
Eichamtstraße 15, 2230 Gänserndorf
Telefon: 02282/2368
Faks: 02282/2368 30499
E-posta: gaenserndorf@wknoe.at 

Gmünd
Weitraer Straße 42, 3950 Gmünd
Telefon: 02852/52279
Faks: 02852/52279 30599
E-posta: gmuend@wknoe.at 

Hollabrunn
Amtsgasse 9, 2020 Hollabrunn
Telefon: 02952/2366
Faks: 02952/2366 30699
E-posta: hollabrunn@wknoe.at

Horn
Kirchenplatz 1, 3580 Horn
Telefon: 02982/2277
Faks: 02982/2277 30799
E-posta: horn@wknoe.at 

Korneuburg – Stockerau
Neubau 1-3, 2000 Stockerau
Telefon: 02266/62220
Faks: 02266/65983
E-posta: korneuburg-stockerau@wknoe.at  

Klosterneuburg
Rathausplatz 5, 3400 Klosterneuburg
Telefon: 02243/32768
Faks: 02243/32768 30899
E-posta: klosterneuburg@wknoe.at

Krems
Drinkweldergasse 14, 3500 Krems
Telefon.: 02732/83201
Faks: 02732/83201 31099
E-posta: krems@wknoe.at

Lilienfeld
Babenbergerstraße 13, 3180 Lilienfeld
Telefon: 02762/ 52319
Faks: 02762/52319 31199
E-posta: lilienfeld@wknoe.at 

Melk
Abt-Karl-Straße 19, 3390 Melk
Telefon: 02752/52364
Faks: 02752/52364 31299
E-posta: melk@wknoe.at 

MisTelefonbach
Pater-Helde-Straße 19, 2130 Mistelbach
Telefon: 02572/2744
Faks: 02572/2744 31399
E-posta: mistelbach@wknoe.at

Mödling
Guntramsdorferstraße 101, 2340 Mödling
Telefon: 02236/22196
Faks: 02236/22196 31499
E-posta: moedling@wknoe.at
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Neunkirchen
Triester Straße 63, 2620 Neunkirchen
Telefon: 02635/65163
Faks: 02635/65163 31599
E-posta: neunkirchen@wknoe.at

Purkersdorf
Tullnerbachstraße 12, 3002 Purkersdorf
Telefon: 02231/63314
Faks: 02231/63314 31699
E-posta: purkersdorf@wknoe.at 

Scheibbs
Rathausplatz 8, 3270 Scheibbs
Telefon: 07482/42368
Faks: 07482/42368 31899
E-posta: scheibbs@wknoe.at

Schwechat
Schmidgasse 6, 2320 Schwechat
Telefon: 01/707 6433
Faks: 01/707 6433 31999
E-posta: schwechat@wknoe.at

St. Pölten 
Mariazeller Straße 97, 3100 St. Pölten
Telefon: 02742/310 320
Faks: 02742/310 320 31799
E-posta: st.poelten@wknoe.at

Tulln
Hauptplatz 15, 3430 Tulln
Telefon: 02272/62340
Faks: 02272/62340 32199 
E-posta: tulln@wknoe.at

Waidhofen an der Thaya
Bahnhofstraße 22, 3830 Waidhofen/Thaya
Telefon: 02842/52150
Faks: 02842/52150 32299
E-posta: waidhofen.thaya@wknoe.at

Wiener Neustadt
Hauptplatz 15, 2700 Wiener Neustadt
Telefon: 02622/22108
Faks: 02622/22108 32399
E-posta: wienerneustadt@wknoe.at

Zwettl
Gartenstraße 32, 3910 Zwettl
Telefon: 02822/54141
Faks: 02822/54141 32499
E-posta: zwettl@wknoe.at

YUKARI AVUSTURYA

Braunau am Inn
Salzburger Straße 1, 5280 Braunau
Telefon: 05 90 909 5100
Faks: 05 90 909 5109
E-posta: braunau@wkooe.at 

Eferding
Welser Straße 4, 4070 Eferding
Telefon: 05 90 909 5150
Faks: 05 90 909 5159
E-posta: eferding@wkooe.at

Freistadt
Linzer Straße 11, 4240 Freistadt
Telefon: 05 90 909 5200
Faks: 05 90 909 5209
E-posta: freistadt@wkooe.at 

Gmunden
Miller-von-Aichholzstraße 50, 4810 Gmunden
Telefon: 05 90 909 5250
Faks: 05 90 909 5259
E-posta: gmunden@wkooe.at

Grieskirchen
Manglburg 20, 4710 Grieskirchen
Telefon: 05 90 909 5350
Faks: 05 90 909 5359
E-posta: grieskirchen@wkooe.at

Kirchdorf an der Krems
Bambergstraße 25, 4560 Kirchdorf
Telefon: 05 90 909 5400
Faks: 05 90 909 5409
kirchdorf@wkooe.at
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Linz-Taşra
Hessenplatz 3, 4020 Linz
Telefon: 05 90 909 5450
Faks: 05 90 909 5460
E-posta: sc.gruender@wkooe.at

Linz-Kent merkezi
Hessenplatz 3, 4020 Linz
Telefon: 05 90 909
Faks: 05 90 909 3569
E-posta: linz-stadt@wkooe.at

Perg
Haydnstraße 4, 4320 Perg
Telefon: 05 90 909 5550
Faks: 05 90 909 5559
E-posta: perg@wkooe.at

Ried im Innkreis
Dr. Thomas-Senn-Straße 10, 4910 Ried
Telefon: 05 90 909 5600
Faks: 05 90 909 5609
E-posta: ried@wkooe.at

Rohrbach
Haslacher Straße 4, 4150 Rohrbach
Telefon: 05 90 909 5650
Faks: 05 90 909 5659
E-posta: rohrbach@wkooe.at

Schärding
Tummelplatzstraße 6, 4780 Schärding
Telefon: 05 90 909 5700
Faks: 05 90 909 5709
E-posta: schaerding@wkooe.at

Steyr
Stelzhamerstraße 12, 4400 Steyr
Telefon: 05 90 909 5750
Faks: 05 90 909 5759
E-posta: steyr@wkooe.at 

Steyr-Taşra
Stelzhamerstraße 12, 4400 Steyr
Telefon: 05 90 909 5750
Faks: 05 90 909 5759
E-posta: steyr@wkooe.at 

Urfahr Umgebung
Hessenplatz 3, 4020 Linz
Telefon: 05 90 909 5800
Faks: 05 90 909 5809
E-posta: urfahr-umgebung@wkooe.at

Vöcklabruck
Robert-Kunz-Straße 9, 4840 Vöcklabruck
Telefon: 05 90 909 5850
Faks: 05 90 909 5859
E-posta: voecklabruck@wkooe.at

Wels
Dr. Koss-Straße 4, 4600 Wels
Telefon: 05 90 909 5900
Faks: 05 90 909 5909
E-posta: wels@wkooe.at

Wels-Land
Dr. Koss-Straße 4, 4600 Wels
Telefon: 05 90 909 5900
Faks: 05 90 909 5909
E-posta: wels@wkooe.at

SALZBURG

Flachgau
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg
Telefon: 0662/8888-551
Faks: 0662/8888-960 580
E-posta: flachgau@wks.at

Hallein
Salzachtalstraße 24, 5400 Hallein
Telefon: 06245/80438
Faks: 06245/82466
E-posta: tennengau@wks.at

St. Johann im Pongau
Premweg 4, 5600 St. Johann
Telefon: 06412/4343-0
Faks: 06412/ 4343-22
E-posta: pongau@wks.at
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Tamsweg
Friedhofstraße 6, 5580 Tamsweg
Telefon: 06474/2253
Faks: 06474/7104
E-posta: lungau@wks.at

Zell am See
Schulstraße 14, 5700 Zell am See
Telefon: 06542/726 29
Faks: 06542/726 29-66
E-posta: pinzgau@wks.at

STEIERMARK 

Deutschlandsberg
Frauentaler Str. 53, 8530 Deutschlandsberg
Telefon: 0316/601-9200
Faks: 0316/601-9211
E-posta: deutschlandsberg@wkstmk.at

Ennstal/Salzkammergut
Hauptstraße 33, 8940 Liezen
Telefon: 0316/601-9600
Faks: 0316/601-9611
E-posta: liezen@wkstmk.at

Hizmet merkezleri: 
Gröbming 
Hauptstraße 828, 8962 Gröbming
Bad Aussee
Wiedleite 101, 8990 Bad Aussee

Graz-Stadt
Körblergasse 111-113, 8010 Graz
Telefon: 0316/601-0
Faks: 0316/601-409
E-posta: graz@wkstmk.at

Graz-Umgebung
Körblergasse 111-113, 8010 Graz
Telefon: 0316/601-450
Faks: 0316/601-715
E-posta: graz-umgebung@wkstmk.at

Hartberg-Fürstenfeld
Roseggergasse 1, 8230 Hartberg
Telefon: 0316/601-9300
Faks: 0316/601-9311
E-posta: hartberg-fuerstenfeld@wkstmk.at

Leoben
Franz-Josef-Straße 17, 8700 Leoben
Telefon: 0316/601-9900
Faks: 0316/601-9911
E-posta: leoben@wkstmk.at 

Murtal 
Herrengasse 23, 8750 Judenburg
Telefon: 0316/601-9500
Faks: 0316/601-9511
E-posta: murtal@wkstmk.at

Hizmet merkezi: 
Murau
Schwarzenbergstraße 2, 8850 Murau

Bruck-Mürzzuschlag
An der Postwiese 4, 8600 Bruck a.d. Mur
Telefon: 0316/601-9800
Faks: 0316/601-9811
E-posta: muerztal@wkstmk.at 

Hizmet merkezleri: 
Mariazell
Grazer Straße 6, 8630 Mariazell
Mürzzuschlag
Max-Kleinoschegg-Gasse 2, 
8680 Mürzzuschlag

Güneydoğu Steiermark
Ottokar-Kernstock-Straße 10, 8330 Feldbach
Telefon: 0316/601-9100
Faks: 0316/601-9111
E-posta: suedoststeiermark@wkstmk.at 

Hizmet noktası:
Bad Radkersburg
Theatergasse 2, 8490 Bad Radkersburg
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Güney Steiermark
Leopold-Feßler-Gasse 1, 8430 Leibnitz
Telefon: 0316/601-9400
Faks: 0316/601-9411
E-posta: suedsteiermark@wkstmk.at

Voitsberg
Conrad-von-Hötzendorf-Str. 14, 
8570 Voitsberg
Telefon: 0316/601-9700
Faks: 0316/601-9711
E-posta: voitsberg@wkstmk.at 

Weiz
Gleisdorfer Straße 43, 8160 Weiz
Telefon: 0316/601-9000
Faks: 0316/601-9011
E-posta: weiz@wkstmk.at

TIROL 

Imst
Meranerstraße 11, 6460 Imst
Telefon: 05 90 905 3110
Faks: 05 90 905 3140
E-posta: imst@wktirol.at 

Innsbruck-Kent merkezi 
Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck
Telefon: 05 90 905
Faks: 05 90 905 51389
E-posta: innsbruck@wktirol.at

Innsbruck-Taşra
Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck
Telefon: 05 90 905 1589
Faks: 05 90 905 51389
E-posta: ibkland@wktirol.at

Kitzbühel
Josef-Herold-Straße 12, 6370 Kitzbühel
Telefon: 05 90 905 3210
Faks: 05 90 905 3240
E-posta: kitzbuehel@wktirol.at

Kufstein
Salurner Straße 7, 6330 Kufstein
Telefon: 05 90 905 3310
Faks: 05 90 905 3340
E-posta: kufstein@wktirol.at

Landeck
Schentensteig 1a, 6500 Landeck
Telefon: 05 90 905 3410
Faks: 05 90 905 3440
E-posta: landeck@wktirol.at

Lienz
Amlacher Straße 10, 9900 Lienz
Telefon: 05 90 905 3510
Faks: 05 90 905 3540
E-posta: lienz@wktirol.at

Reutte
Bahnhofstraße 6, 6600 Reutte
Telefon: 05 90 905 3610
Faks: 05 90 905 3640
E-posta: reutte@wktirol.at

Schwaz
Bahnhofstraße 11, 6130 Schwaz
Telefon: 05 90 905 3710
Faks: 05 90 905 3740
E-posta: schwaz@wktirol.at

VORARLBERG  

Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Bregenz  
bölgeleri için Feldkirch'de bulunan Gründer-
service'den bilgi alınabilir (bkz. s. 135). 

VİYANA    

Viyana bölgeleri için Viyana 1010'da  
bulunan Gründerservice'den bilgi alınabilir 
(bkz. s. 135). 
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 | 8.4 ANAHTAR KELİME DİZİNİ
 
 
 
Adi ortaklık (GesbR)   27 vd.
Asgari ciro hesaplaması  62 vd.
aws – genç girişimci teşviki   80 
Banka görüşmesi   76 vd.
Çalışanın güvenliği   91
Çalışan personel   88 vd.
Cari hesap kredisi   74 vd.
Dernek   26
Dış kaynak kullanımı   8
Ek iş olarak girişimcilik   109 vd.
En düşük prim tabanı   31
Eyalete özgü teşvikler   82
Fatura   37 vd.
Federal bazdaki teşvikler   82
Fikir   7 vd.
Finansman   69 vd.
Finans planı   70 vd.
Firma adı   26 vd.
Garanti   92 vd.
Gelir-gider faturası   60 vd.
Gelir vergisi   44
Genel İşlem Şartları (GİŞ)   97 vd.
Girişimci   9 vd.
Hesap işleri   57 vd.
Hesap tutma, muhasebe   59 vd.
Hukuki yapılar   17 vd.
Hukuki yapılara genel bakış   28 vd.
İhracat   94 vd.
İnternetteki bilgiler   98 vd.
İş evrakları   98 vd.
İş evraklarındaki bilgiler   98 vd.
İletişim bilgileri   130 vd.
İş ilişkilerinin feshedilmesi   91 vd.
İş ilişkisi   88 vd.
İş kurma fikri   8 vd.
İşletme sigortaları   95
İşletme tesisi hukuku   15 vd.
İşletmeyi devralma   8
İş planı   115 vd.
İş sözleşmesi   88 vd.
Kişisel koşullar   9 vd.
Kolektif şirket (OG)   20 vd.
Komandit şirket (KG)   21 vd.
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Kooperatif   26
Küçük meblağ faturası   43 vd.
Küçük ölçekli işletme düzenlemesi   32, 41
Kurumlar vergisi   48 vd.
Leasing   74
Limited şirket (GmbH)   23 vd.
Maliyet hesaplaması   64 vd.
Mükerrer sigorta   110 vd.
NEUFÖG – Yeni şirket kurma teşviki   79 vd.
Ortaksız şirket   19 vd.
Öz sermaye   73
Pazarlama   50 vd.
Pazarlama bileşimi (pazarlama enstrümanları)   53 vd.
Resmi kurumların iletişim bilgileri   130 vd.
Satış vergisi   40 vd.
Serbest ikamet ve hizmet   14 vd.
Serbest ticari meslekler   12, 14
Sermaye ihtiyacı   69 vd.
Sermaye temini   73 vd.
Sigortalar   95 vd.
Şirket konsepti   115 vd.
Şirket kurmanın aşamaları   119 vd.
Şirketin merkezi   15
Şirketin unvanı   26 vd.
Sosyal sigorta   30 vd., 89
Tazminat   93
Tedarikçi kredisi   76
Teminat   92 vd.
Teşvikler   78 vd.
Ticaret hukuku   12 vd.
Ticari meslek türleri   12, 14
Ticari unvan   27 vd.
Tüketiciyi koruma yasası   97
Uluslararası faaliyetler   94
Ürün sorumluluğu   92 vd.
Vergiler   37 vd.
Vergi takvimi   40
Yabancı personel istihdamı   91
Yabancı sermaye   73
Yasal koşullar   11 vd.
Yatırım kredisi   73 vd.
Yeterlilik belgesi   13 
Yönetmelikle düzenlenen ticari meslekler  12, 21, 23

www.gruenderservice.at  8.4 ANAHTAR KELİME DİZİNİ

K

l

m

n

T

u

V

Y

s

p

O


