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Gesetzliche Verpflichtungen vor erstmaliger  

Dienstleistungserbringung in Österreich:

• Dienstleistungsanzeige bei reglementiertem Gewerbe ans BMDW  

(Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort)

• Entsendemeldung für jeden Arbeitnehmer vor Arbeitsaufnahme 

• Meldung beim Finanzamt „Graz Stadt“ und Beantragung einer UID-Nummer

• Meldung der Bauarbeiter bei der BUAK 

Laufende gesetzliche Verpflichtungen:

Bereithaltung der Lohn-, Melde- und Sozialversicherungsunterlagen in  

deutscher Sprache am Arbeitsort

Für Bauarbeiter: 

Meldung bei der BUAK innerhalb der ersten 8 Wochen – ansonsten Verfall  

aller Ansprüche

Mögliche Strafen:

• Bis zu € 3.600,– bei Überschreitung der Gewerbeordnung

• Bis zu € 50.000,– pro Arbeitnehmer bei Verstoß gegen das Lohn- und  

Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz

• Vorläufige Sicherheit – Einbehaltung von Sachwerten 

• Sicherheitsleistung – Zahlungsstopp

• Untersagung der Dienstleistung

Weitere Informationen und Formulare: http://wko.at/bgld/pfusch
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Az elsö Ausztriában tervezett határon átnyúló 

szolgáltatás megkezdésére vonatkozó jogi feltételek:

• Szakképesítéshez kötött iparágak esetén bejelentési kötelezettség a  

Szövetségi Digitalizációs és Gazdasági Minisztérium felé  

• A tevékenység megkezdését megelözöen a kiküldendö munkavállalók bejelentése 

• Bejelentkezés a Graz-i Adóhivatalhoz & nemzetközi forgalmiadószám igénylése 

• Az építöipari munkavállalalók bejelentése a részükre fenntartott  

szabadságolási- és végkielégítési kasszánál 

Folyamatos jogi kötelezettségek:

A kiküldetésben résztvevö munkavállalók társadalombiztosítását,  

Ausztriában történt bejelentését, valamint bérezését igazoló német nyelvü  

dokumentumoknak az építkezésen történö felmutatása

 

Az építöipari munkavállalókra vonatkozóan:  

A munka megkezdését követö 8 héten belül jelentkezés az építöipari dolgozók  

részére fenntartott szabadságolási – és végkielégítési kasszánál – különben  

minden  jogosultság elvesztése 

Kiszabható bírságok:

• 3.600,– euróig terjedö pénzbüntetés – az iparüzési törvény megszegése esetén

• Munkavállalónként 50.000,– euróig terjedö szabálysértési bírság,  

amennyiben nem tartják be az osztrák törvényben elöírt bérezésre és a  

szociális dömpingárra  vonatkozó hatályos törvényi rendelkezéseket

• Tárgyi eszközök lefoglalása 

• Biztosítéknyújtás – fizetés befagysztása

• A szolgáltatás eltiltása

További információk, valamint nyomtatványok: http://wko.at/bgld/pfusch
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