Az Európai Unió vagy Európai Gazdasági Térség más országaiból származó
idegenvezetők iparűzése Ausztriában
Az Európai Unió tagállamaiból vagy az Európai Gazdasági Térséggel szerződő államokból származó
idegenvezetők folytathatnak Ausztriában idegenvezetőként iparűzési tevékenységet:
1. ha rendelkeznek telephellyel Ausztriában
Ilyenkor be kell jelenteni az iparűzési tevékenységet annál a körzeti közigazgatási
hatóságnál, amelynek működési területén a telephely fekszik. Jogi személyek esetében ezen
kívül szükség van az osztrák cégjegyzékbe történő bejegyeztetésre. A bejelentéskor igazolni
kell a szakmai alkalmasságot (történhet az oklevél elismerés útján is a kézműves-,
kereskedelmi és ipari szabadfoglalkozásúakról szóló 1994. évi törvény 373c és 373d §-a
alapján).
2. átmenetileg és alkalomszerűen, határon átnyúló szolgáltatásként
Az idegenvezetői iparűzési tevékenység határon átnyúló folytatásának feltétele, hogy az
idegenvezető rendelkezzen hazájában e szolgáltatás nyújtásához szükséges engedéllyel.
Mivel Ausztriában az idegenvezetői szakma esetében szabályozott szakmai tevékenységről
van szó, szükség van e szolgáltatás bejelentésére ill. a bejelentés tudomásulvételére az
Osztrák Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium részéről.
A szolgáltatás bejelentése tudomásulvételének feltétele, hogy
 az idegenvezetői tevékenység szabályzása a telephely szerinti államban megtörtént,
vagy
 az idegenvezető rendelkezik szabályos végzettséggel, vagy
 a szakmát az elmúlt 10 évben legalább két évig gyakorolta.
A szolgáltatás bejelentéséhez szükséges dokumentumok (eredeti vagy hitelesített
másolat, a nem német nyelven megfogalmazott dokumentumok esetében hitelesített
fordítás is):
 EU-tagállami vagy EGT-tagállami állampolgárság igazolása
 az illetékes hivatal igazolása a szakmai tevékenység folytatásának jogosultságáról
 szakmai végzettség igazolása
 igazolás az eddigi szakmai tevékenységről
A szolgáltatás bejelentése a dokumentumokkal együtt a következő címen történik:
Osztrák Gazdasági Minisztérium
I/5a. részleg
Stubenring 1
1011 Wien
Az információ arról, hogy egy idegenvezető jogosult-e határon átnyúló szolgáltatást
nyújtani, egy nyilvánosan hozzáférhető szolgáltatási jegyzékből online lehívható lesz.
Amennyiben a határon átnyúló szolgáltatás szolgáltatási jegyzéki bejegyzése nem történik
meg , a tevékenység folytatását 1.090 euróig terjedő pénzbüntetéssel büntethetik (a
kézműves-, kereskedelmi és ipari szabadfoglalkozásúakról szóló törvény, 368 §).
Információk a szolgáltatás bejelentéséhez: www.bmwfw.gv.at / post.i5a@bmwfw.gv.at
Amennyiben kérdése van1:
Fachverband Freizeit-/Sportbetriebe
E: freizeitbetriebe@wko.at
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