Австрия: Облагане на международните превози на пътници
с данък върху оборота
Представяме информация, получена от Федералното министерство на
транспорта, иновациите и технологиите на Република Австрия: За целите на
данъка върху оборота не е важно от коя държава е фирмата или по какъв
маршрут пътува. Превозите на пътници между Австрия и ЕС се облагат по
същия начин, както и превозите на пътници между Австрия и трети страни.
Международните превози на пътници могат да се извършват както с автобуси,
така и с леки автомобили (таксита); те могат да бъдат случайни или по редовни
линии.
Ако транспортна фирма извършва превози като подизпълнител, тогава са
налице две подлежащи на оценка транспортни услуги. Двете транспортни
услуги се оказват там, където се извършва превозът от подизпълнителя.
При превоз на пътници на облагане с данък оборот на територията на Австрия
подлежи само пропорционалната част от полученото възнаграждение (т.е.
сумата, която е пропорционална на австрийската част от цялата отсечка на
превоза).
Ако полученото възнаграждение се състои само от паушална цена за целия
превоз, определянето на частта от сумата, която подлежи на облагане, винаги
е пропорционална на съотношението на изминатото разстояние в Австрия към
общото изминато разстояние. Друго разпределение – например съответстващо
на продължителността на престоя или пропорционално на разходите за
съответната страна – е недопустимо.
Данъчната ставка за превоз на пътници е 10 %.
Пресмятане на данък върху оборота в Австрия:
Пример: превоз от Чехия през Австрия за Унгария: в Чехия се изминават 170
км, в Австрия – 110 км, а в Унгария – 90 км (общо 370 км, заплатена сума 3200
евро).
Цялата заплатена за превоза сума трябва да се раздели на общия брой
изминати километри, полученото се умножава по изминатите в Австрия
километри. Резултатът е база за изчисляване на 10-процентния данък върху
оборота в Австрия.
3200 евро : 370 км = 8,65
8,65 х 110 км = 951,35
Сума, заплатена за преминаване на Австрия
10 % данък върху оборота в Австрия

951,35 евро
95,14 евро

1. Когато превозната услуга се оказва на друг предприемач или на
уредено от публичното право (австрийско) юридическо лице, се
прилага следното:
Този оборот е предмет на облагане с данък върху оборота в Австрия, прилага
се т.нар. процедура за самоначисляване съгласно § 19, чл. 1 на Закона за
данъка върху оборота от 1994 г. (Umsatzsteuergesetz 1994, наричан по-нататък
„UStG 1994“).
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В този случай фактурите, освен че трябва да отговарят на общите изисквания
към тях по смисъла на § 11, чл. 1 UStG 1994, трябва да съдържат и
идентификационния номер по данъка върху оборота на получателя на услугата
и указание за прехвърлянето на данъчното задължение (§ 19 UStG 1994).
База за изчисляване е сумата, заплатена за изминаване на отсечката в
Австрия.
Данък върху оборота не трябва да бъде удостоверяван отделно, тъй като в
противен случай извършващата услугата фирма го дължи наред с получателя
на услугата, който в този случай е данъчно задължен, въз основа на
издаването на фактура. Данък върху оборота, фактуриран неправилно, не дава
право на предварително намаляване на данъците. Извършващият услугата
отговаря за австрийския данък върху оборота.
2. Когато превозната услуга се оказва на частни лица, се прилага
следното:
Ако получателят на услугата на свой ред получи заплащане за превоза от
частни лица – дори и в рамките на туристически пакети, тогава той трябва да
изчисли данъка върху оборота, да го укаже във фактурата и, в случай че става
въпрос за чуждестранна фирма без седалище в Австрия, да го внесе в
Finanzamt Graz-Stadt.
Дължимият данък върху оборота трябва да се изчисли от чуждестранната
фирма, да се укаже във фактурата и да се преведе на компетентното
финансово учреждение. Трябва да се направи и регистрация, както и да се
определи размерът на данъка върху оборота към Finanzamt Graz-Stadt.
Превозвачът е задължен да води записки за установяване на данъците и
тяхното изчисляване (§ 18 UStG 1994). Проверки в тази връзка могат да се
правят както от митническата, така и от финансовата администрация.
За фирми, които нямат седалище в Австрия, компетентното финансово
учреждение за данъка върху оборота е:
Finanzamt Graz-Stadt
Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate
Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18
A - 8018 Graz
Tel.: 0043/316/881...0
Fax: 0043/1514335938041 или 0043/1514335938042
Банкова сметка: Österreichische Postsparkasse
BIC: OPSKATWW
IBAN: AT70 6000 0000 0553 4681
BLZ: 60000
Сметка Nr.: 5534.681
Допълнителна информация, както и необходимите формуляри може да
намерите на уебсайта на австрийското министерство на финансите:
www.bmf.gv.at.
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