העתקת מקום הפעילות
העסקית

היתר שהייה ואזרחות

ייסוד עסקים/חברות
הזנק

העברת הו ן

מתעניין באוסטריה ?
רעיון מצוין !
נפנה זרקור אל נושא ההגירה לאוסטרי ה

העתקת מקום הפעילות העסקית
היתר שהייה ואזרחות
ייסוד חברות/חברות הזנק
ארגון מחדש והעתקת מקום פעילות של חברות
לאוסטריה
העברת הון

אנו מציעים תמיכה לכל אורך התהליך
היתר שהיית קבע ,גישה לשוק העבודה האוסטרי ,הקמת חברות ,העתקת נכסים ,רכישת נדל“ן אוסטרי ,יצירת קשרים עם חברות או
!בנקים והגשת בקשה לקבלת אזרחות אוסטרית – היעזר ביועצים שעליהם אתה יכול לסמוך

פתרונות מותאמים אישית להשגת המטרות שלך
תישיא תינכות תייוותה
אנו מלווים אותך בדרכך לקבלת

ייסוד חברות

האזרחות האוסטרית

הקמה ,ארגון מחדש והעתקת
מקום פעילות של חברות,
העברת הון

השגת ההיתר המתאים
קבלת היתר שהייה ורישיון
עבודה אוסטריים

אפשרויות בנושא הגירה

“כרטיס „אדם לבן אדום
מיועד לעובדים ,יזמים(,
אנשים פרטיים ובוגרי
)אוניברסיטאות אוסטריות

כרטיס כחול – איחוד אירופי

היתר שהיית קבע
לאנשים פרטיים – ללא
פעילות למטרת רווח

אזרחות אוסטרית

השגת מסמכים
)אימותים ,חותמות אפוסטיל(

היתר שהיית קבע
בעבור בני משפחה
וקרובים אחרים  /תלמידים
וסטודנטים

מגוון אפשרויות של סוגי חברות

) (OGשותפות כללית

חברה בעירבון מוגבל
) (GmbHאוסטרית

חברת מניות אוסטרית
)(AG

שותפות מוגבלת אוסטרית
)(KG

חברה שקטה אוסטרית
)(stGes

שותפות
על פי הדין האזרחי
)(GesnbH

.חברה בבעלות יחיד באוסטריה .זו צורת החברה הפשוטה ביותר שאפשר להקים באוסטריה ,שכן יכול לייסד אותה אדם יחיד
אזרחים זרים רשאים להקים חברה בבעלות יחיד באוסטריה רק לאחר קבלת היתר שהיית קבע .בעלי החברה גם נושאים באחריות אישית
לחובות העסק ולהתחייבויותיו ,ומסיבה זו חברה במבנה זה מוקמת באוסטריה אך לעתים רחוקות .החברה בבעלות יחיד מתאימה במיוחד
.לעוסקים במקצועות חופשיים ,כגון הנהלת חשבונות ,ולפעילות בעלת אופי רפואי

תירטסוא תוחרזא תלבק

קבלת אזרחות אוסטרית

איסוף נתונים

איסוף נתונים

החלטה על המשך ההתנהלות

החלטה על המשך ההתנהלות

ייזום התהליך

ייזום התהליך

המצאת הבקשה

בדיקת הבקשה על ידי הרשות המוסמכת

בדיקת הבקשה

הענקת האזרחות האוסטרית

הענקת ההיתר לשהיית קבע
חובות רישום תושבות על פי דין

ייסוד חברה/חברות הזנק סטארט אפ
משרדנו מייעץ לך בכל היבטי ייסוד החברה שלך ,ואנו מספקים הבהרות
לשאלות חשובות בנושא תזכיר ההתאגדות ,חובות החברה על פי חוק,
בנושאי חלוקת הרווחים וההפסדים ,מיסוי ,מינוי מנהלים בחברה או ,לפי
.העניין ,דירקטוריון בחברה ובעוד נושאים רבים נוספים

ייסוד
לפני שאתה מקים חברה ,יהיה עליך לבחור את ההגדרה המשפטית
שלה .באוסטריה קיים מספר מוגבל של אפשרויות ,הקבועות כולן
בהוראות החוק .כל אחת מאפשרויות אלה כרוכה ביתרונות ובחסרונות,
ועליך להיות מודע להם ולשקול אותם טרם תקבל החלטה על ההגדרה

סטארט אפים

המשפטית המתאימה ביותר לצרכים שלך .לדוגמה ,אחת הצורות

מיקום יוצא מן הכלל ,אפשרויות מימון מעניינות ורעיונות עסקיים

המציעה הגנה  (GmbH),הנפוצות ביותר היא החברה בעירבון מוגבל

מרתקים ,הם כולם בסיס מצוין לניסוח תוכניות עסקיות מבטיחות

מרחיקת לכת על רכוש החברה ,אך מחייבת השקעת מאמץ יותר

במיוחד ולהקמה מוצלחת של חברות .סצנת הסטארט אפים באוסטריה

.בשלבי הקמתה

חווה בימים אלה שגשוג משמעותי ,ההולך ותופס תאוצה בשנים
האחרונות .העיר וינה ,בראש ובראשונה ,מתפתחת לציר מרכז-

האם תהיה הבעלים היחיד או שקיימים מייסדים שותפים נוספים? מי

אירופי בעל כוח משיכה רב בעבור מייסדים חדשניים מן המדינה

?ינהל את עסקי החברה

ומחוצה לה .יזמים אלה מציעים מוצרים ושירותים המכוונים לשווקים

?איזה סכום תוכל לגייס כהון החברה

הכלל-עולמיים מחד ,ופתוחים לגירויים ולתמריצים ממשקיעים ברמה

?כיצד צפויה להתחלק הנשיאה באחריות

בין-לאומית מאידך .התפתחות דינאמית זו משתקפת במספר
הגדל בהתמדה של התאגדויות של חברות חדשות וגם
בסכומים הגבוהים שאלה משלמות לאחר השלמת
שלבי ההקמה ובעקבות הכניסה של שותפים רבי-
עוצמה ,לעתים קרובות ממדינות אחרות .אנו
!השותף הנכון להקמת הסטארט אפ שלך

האם תהיה מוכן לערוב באמצעות רכושך הפרטי ,או שהאחריות
?תוגבל להון החברה
מהי ההערכה בדבר עלויות הקמת החברה
?הנוספות
?כמה זמן צפויה לארוך הקמת החברה

ארגון מחדש והעתקת מקום הפעילות של חברות לאוסטריה
המומחים שלנו מייעצים לך בכל הנוגע לדרישות החוקיות ,כמו
גם בסוגיות המיסוי הקשורות לארגון מחדש/העתקת מקום
הפעילות של העסק שלך .אם אתה שוקל להעתיק את
הפעילות העסקית שלך למדינה אחרת ,אנו נמצא
בעבורך את היועץ המקומי הטוב ביותר ואף נקשר

אתה מחפש שותף שיתמוך בך בארגון מחדש/העתקת הפעילות
העסקית שלך? שותף עם כישורים ועם הניסיון המקצועי הנכון על
מנת לספק לך את הייעוץ והשירותים הנדרשים ,בעיתוי הנכון ובעלות
סבירה? מישהו עם קשרים נכונים ברשם החברות עקב עבודה שוטפת
?וארוכת שנים מולו

.ביניכם
אם המוצר או השירות שלך מצליח במדינת המוצא שלך ,ייתכן שאתה
מעוניין להתרחב .אולי כבר הספקת לשמוע על יתרונות העתקת מקום
הפעילות לאוסטריה .הדרך היחידה המאפשרת לקבוע האם החברה
שלך כבר בשלה לצעד מעין זה ,היא על ידי נקיטת חקר שוק מעמיק
וניסוח תוכנית עסקית מפורטת בעבור החברה האוסטרית שלך .לעולם
!אל תמעיט מערכו של האופי הסוער ,אך כפוף לשינויים ,של השוק

אנשים אמידים – מדוע שיבחרו באוסטריה
אין זה מפתיע ,אם כן ,שמספר גדל והולך מקרב אנשים אלה מגלים

השפעות מגפת הקורונה הגבירו לאחרונה את העניין שאנשים פרטיים

עניין במעבר לאוסטריה ,שכן המדינה מציעה רמה גבוהה של שלווה

אמידים מגלים בהגירה כלל-עולמית .זאת מכיוון שיציבות פוליטית

ויציבות ,כמו גם של רמת חיים .אוסטריה מוכרת כמרכז תרבות,

וביטחון ,לצד גישה למערכות בריאות ,חינוך ורכישת השכלה מן המעלה

היסטוריה ואומנות בין-לאומי .בנוסף ,נהנים בעלי דרכון אוסטרי מזכות

הראשונה ,כמו גם האפשרות לשמר רמת חיים גבוהה ,קיבלו כולם

כניסה הפטורה מוויזה ,או החייבת בוויזה עם ההגעה ל186-
יעדי נסיעה ברחבי העולם – מתוכם האיחוד האירופי ,ארצות
הברית ,קנדה ,יפן ואוסטרליה  -וזאת עובדה נוספת ההופכת

.משנה תוקף
אוסטריה היא מדינה יפיפייה ,המציעה לא רק פוטנציאל עסקי עצום
וריבוי אפשרויות (במיוחד בכל הנוגע לברקזיט) ,כי אם גם רמה גבוהה

את המדינה לאטרקטיבית מאוד בעבור אנשים המרבים

של ביטחון סוציאלי ,השכלה ומגוון אפשרויות לעיצוב הפנאי .יתר על כן,

.לנסוע ברחבי העולם

קיימת באוסטריה מערכת מיסוי אטרקטיבית מאוד ,שבמסגרתה אנשים
.אמידים יכולים ליהנות מיתרונות מס שונים

שירותים נוספים

םוקימ תקתעה
משרד משפחתי חברת
אחזקות קרן פרטית

מיזוגים ורכישות
ואפשרויות השקעה
פתיחת חשבון בנק

נכסי מקרקעין/מימון ביניים

האסמכתאות שלנו

תויתריציב םיבשוח ונא.
ישיא ןפואב ךל םיצעיימ ונא.
תונמאנב םידבוע ונא.
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