
АВСТРІЯ  
 
Цей огляд був підготований для українських біженців юридичною фірмою Herbst Kinsky 
Rechtsanwälte GmbH на запит та під координацією міжнародної юридичної мережі Multilaw та 
української юридичної фірми Арцінгер. Огляд підготований станом на 11 березня 2022 року та 
буде оновлюватись відповідно, також будуть додаватись українські переклади. Цей огляд не є 
юридичною консультацією і має лише інформаційний характер. Слідкуйте, будь ласка за 
оновленнями на www.multilaw.com та/або www.arzinger.ua 
 
 
(1) В'їзд в країну 

1.1. Чи застосовується обов’язковий карантин для громадян України? Якщо так, надайте 
деталі (тривалість, де зупинитися, хто оплачує проживання, будь-які винятки)? 
 
Ні, для громадян України немає обов’язкового карантину. 
В принципі, для в’їзду в Австрію необхідний дійсний сертифікат 3-G (повна вакцинація 
чи ПЛР-тест або антигенний тест). Однак ця норма не поширюється на людей, які 
хочуть в’їхати в Австрію через збройні конфлікти. Тому ні карантин, ні сертифікат 3-G 
не потрібні. 

 
1.2. Чи потрібна віза громадянину України для в’їзду в країну? Якщо так, то як громадянин 

України може отримати його за такиих обставин? 
 

Для короткочасного перебування до 90 днів протягом 180 днів віза не потрібна, якщо 
у людини є біометричний паспорт. Якщо відповідна особа не має біометричного 
паспорта або планує тривале перебування чи працевлаштування, зазвичай потрібна 
віза. 
Візи можна отримати в посольстві Австрії в Любляні (Словенія), посольстві Австрії в 
Братиславі (Словаччина) або в Генеральному консульстві в Мюнхені. Посольство 
Австрії в Києві працює лише обмежено. 
Поки особа перебуває в Австрії на законних підставах і поки неможливо виїхати в 
Україну ( через загальнодержавний воєнний стан це неможливо), особа може подати 
заяву про надання притулку в будь-якому місцевому відділені поліції. У цьому 
випадку буде дозволено працевлаштування. 
Зверніть увагу, що правила, які дозволять громадянам України працювати в Австрії, 
будуть опубліковані найближчими днями. 

 
1.3. Чи дозволено в'їзд без паспорта? 
 

Громадянам України може бути дозволено в’їзд безпосередньо до Австрії або Австрія 
може слугувати транзитною державою у зв’язку з гуманітарною ситуацією в Україні. 
Такі випадки розглядаютьмя на індивідуальному рівні. Якщо особа під час 
прикордонного контролю зможе підтвердити українське громадянство та особу, їй 
не буде заборонено в’їзд чи проживання. 

 
1.4. Чи повинен громадянин України подавати заяву на отримання будь-якого 

спеціального статусу (біженця тощо) відразу після в’їзду в країну, чи це можна 
зробити пізніше? Якщо так, то який подальший термін подання заяви про 
спеціальний статус? 
 
Немає необхідності чи обов’язку подавати заяву на отримання спеціального статусу 
біженця, оскільки громадяни України мають право на тимчасове безвізове 
проживання. Проте, поки особа перебуває в Австрії на законних підставах і поки 
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неможливо виїхати в Україну (через загальнонаціональний воєнний стан це 
неможливо), громадяни України можуть подати заяву про притулок у кожному 
місцевому відділку поліції. 
 

(2) Залишайтеся в країні 
2.1. Скільки часу громадянин України може перебувати в країні, якщо в’їхати на 

безвізовому режимі без додаткових формальностей? 
 
В принципі, без візи легально перебувати в Австрії можна 90 днів. Після 90 днів можна 
подати заяву на отримання візи з гуманітарних причин у компетентному управлінні 
поліції провінції. Військовий стан в Україні – доки триває війна – вважається 
причиною. У цьому випадку люди можуть залишатися в Австрії протягом трьох років. 
Після закінчення цього терміну право на проживання не обмежується законом, якщо 
не виконано вимоги для початку процесу, що веде до відкликання дозволу на 
проживання. 
 

2.2. Чи доступні дозволи на тимчасове проживання громадянам України? 
 
Як правило, немає дозволів на тимчасове проживання, крім статусу біженця. В 
іншому випадку дозволи на тимчасове проживання доступні лише з певних причин, 
таких як спеціальна кваліфікація, нестача кваліфікованих працівників, випускники 
університетів тощо. Тому громадяни України можуть залишатися в Австрії на підставі 
візи або статусу біженця. 
 

2.3. Чи доступні посвідки на постійне проживання громадянам України? 
 
Громадяни України, які проживають (або бажають проживати) в Австрії більше шести 
місяців, повинні отримати дозвіл на проживання в Австрії. Дозвіл на проживання 
завжди видається з певною метою (наприклад, вони можуть мати позначку «крім 
оплачуваної роботи»). Також не виключено, що статус біженця дає право громадянам 
України постійно перебувати в Австрії. З моменту введення поправки «Притулок на 
обмежений період часу» (яка набула чинності 1 червня 2016 року), людям, чиї 
клопотання про притулок прийнято (тобто, які визнані такими, що мають право на 
притулок), надано тимчасовий дозвіл на перебування на три роки. Після закінчення 
цього терміну право на проживання не обмежується законом, якщо не виконано 
вимоги для початку процесу, що веде до відкликання дозволу на проживання. 
 

2.4. Чи доступний статус біженця для громадян України? 
 
Поки особа перебуває в Австрії на законних підставах і поки неможливо виїхати в 
Україну (через загальнонаціональний воєнний стан це неможливо), особа може 
подати заяву про надання притулку в будь місцевому управлінні поліції. 
 

2.5. Чи є для громадян України будь-який інший статус, крім туристичного, дозволу на 
тимчасове/постійне проживання, біженця? Якщо так, коротко опишіть варіанти. 

 
Іншого статусу для громадян України немає. 

 
(3) Якщо громадянин України в'їхав до країни за безвізовим режимом або на підставі 

туристичної візи 
3.1. Яка максимальна тривалість перебування в країні? 
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В принципі, без візи легально перебувати в Австрії можна 90 днів. Після 90 днів можна 
подати заяву на отримання візи з гуманітарних міркувань у компетентному 
управлінні поліції провінції. Воєний стан в Україні – доки триває війна – вважається 
причиною. У цьому випадку люди можуть залишатися в Австрії протягом трьох років. 
Після закінчення цього терміну право на проживання не обмежується законом, якщо 
не виконуються вимоги для початку процесу, що веде до відкликання дозволу на 
проживання. 
 

3.2. Чи потрібні якісь офіційні процедури (реєстрація тощо) для перебування? 
 
Немає жодних вимог щодо офіційної процедури. 
 

3.3. Чи дозволено працевлаштування? 
 
Працевлаштування допускається лише за наявності у особи чинної візи. Також особи, 
які мають право на притулок, юридично визнаються біженцями та мають повний 
доступ до ринку праці. 
Зверніть увагу, що зміни, згідно з якими громадянам України буде дозволено 
працювати в Австрії, найближчими днями будуть опубліковані. 
 

3.4. Чи покриває медичне обслуговування держава, що приймає? 
 
Так, під час перебування в Австрії весь час надається медична допомога. 
 

3.5. Які основні податки сплачує громадянин України під час перебування? 
 
Громадяни України під час перебування в Австрії не сплачують податків. 
 

3.6. Який режим оподаткування та відповідні формальності, якщо громадянин України 
працює дистанційно для бізнесу в інших країнах і отримує платежі звідти? 
 
Податок на прибуток: 
Усі фізичні особи, які є резидентами або громадянами Австрії, підлягають 
необмеженому сплаті податку на прибуток. Без обмежень, оскільки, в принципі, усі 
внутрішні та іноземні доходи («світовий дохід») підлягають оподаткуванню податком 
на прибуток. Якщо ви залишитеся більше 6 місяців, ви автоматично сплачуєте 
необмежену податкову відповідальність та податок на прибуток в Австрії. 
 
Соціальне страхування: 
У сфері соціального страхування це залежить від того, чи працює людина як 
самозайнята особа чи як найманий працівник і чи працює вона в Австрії чи продовжує 
працювати в Україні. В Австрії принцип обов'язкового страхування поширюється на 
всіх оплачуваних осіб. 
 

3.7. Чи можна відкрити та використовувати банківський рахунок? 
 
Так, це можливо безкоштовно. 
 

3.8. Яка верхня межа готівки, яку можна покласти на банківський рахунок без 
підтвердження джерела готівки? 
 
Верхня межа – 10 000 євро. 
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3.9. Чи приймаються водійські права видані в Україні? Якщо так, то як довго? 
 
Водійські права видані в Україні приймаються протягом 12 місяців (після в'їзду в 
Австрію). Після цього посвідчення водія необхідно продовжити, оскільки воно 
втрачає чинність. 
 

3.10. Що і коли потрібно для використання автомобіля, привезеного з України 
(страхування, сертифікація тощо)? 
 
Особа, основне місце проживання якої знаходиться за межами Австрії, може 
використовувати в Австрії транспортний засіб з іноземними номерами не більше 
одного року. Річний період починається заново кожного разу, коли транспортний 
засіб ввозиться в Австрію. Іноземний транспортний засіб необхідно перереєструвати, 
якщо особа також переносить сюди центр своїх життєвих інтересів, перебуваючи в 
Австрії тривалий період часу і таким чином встановлює Австрію як основне місце 
проживання. Крім того, необхідно мати при собі свідоцтво про українську реєстрацію. 
Транспортний засіб має бути застраховано. 
 

3.11. Що потрібно, щоб продати автомобіль, привезений з України, у вашій країні? 
 
Якщо це вживане авто з пробігом понад 6000 км, ПДВ не обкладається. Крім того, 
немає загальних обмежень для приватних продажів. Однак, цілком ймовірно, що 
покупець попросить певні документи (наприклад, сертифікат типу). 
 

3.12. Чи діють якісь особливі правила щодо дітей віком до 5 років? За які терміни 
працюють дитячі садки? 
 
Особливих правил для дітей поки немає. Проте надання дитячих ясел на півдня (20 
годин на тиждень, без обіду) стало обов’язковим і безкоштовним для дітей останніх 
років перед початком школи та з постійним місцем проживання в Австрії. 
Очікується, що найближчими днями будуть опубліковані спеціальні правила для 
дітей з України. 
 

3.13. Чи існують якісь особливі правила, що застосовуються до дітей від 6 до 18 років? 
За яких умов доступні школи? 
 
Для всіх дітей, які постійно проживають в Австрії, є загальне обов’язкове навчання. 
Це означає, що обов’язкове шкільне навчання поширюється не лише на австрійських 
дітей, а й на всіх дітей, які постійно проживають в Австрії, незалежно від їх 
громадянства. Обов'язкове шкільне навчання в Австрії закріплено у Федеральній 
конституції. 
Воно починається в Австрії з 1 вересня після завершення шостого року життя і триває 
дев’ять шкільних років. Рік життя закінчується в кінці дня, що передує дню 
народження. Тому для дитини, яка народилася 1 вересня, обов’язкове навчання в 
школі починається з її 6-річчя. Якщо 2 вересня або пізніше дитині виповнюється 6 
років, відвідувати школу до 1 вересня наступного року. 
Очікується, що найближчими днями будуть опубліковані спеціальні правила для 
дітей з України. 
 

3.14. Чи діють якісь спеціальні правила щодо осіб віком від 19 до 22 років? За яких умов 
доступні університети? 
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Наразі немає спеціальних правил для осіб віком від 19 до 22 років. Особи, які не є ні 
громадянами ЄЕЗ, ні громадянами Швейцарії, і які не мають права на проживання чи 
права на проживання в Австрії з будь-якої іншої причини, потребують дозволу на 
проживання для навчання в Австрії. 
Проте, можливо, найближчими днями буде опубліковано змінене положення щодо 
українських біженців. 
 

3.15. Чи існують якісь особливі правила щодо літніх людей старше 60 років? 
 
н/д 
 

3.16. Чи існують якісь особливі правила щодо інвалідів? 
 
н/д 
 

3.17. Чи є якась державна програма, що передбачає проживання, мовні курси, місцеву 
інтеграцію? Якщо так, будь ласка, коротко опишіть. 
 
Громадянам України наразі щодних виплат не надається. Громадяни третіх країн, як 
правило, мають право на соціальну допомогу або мінімальну допомогу лише в тому 
випадку, якщо вони легально проживають в Австрії більше п’яти років. 
Особи, які мають право на притулок, мають право на соціальну допомогу з моменту 
надання їм статусу біженця. Люди, які шукають притулку і потребують допомоги, 
мають право на основний догляд. Базове обслуговування, по суті, включає медичне 
страхування, харчування, кишенькові гроші, надбавку на одяг та проживання у 
відповідних приміщеннях. Проживання може бути як в організованих притулках з 
харчуванням, організованих притулках з самообслуговуванням, так і в приватних 
приміщеннях (наприклад, орендовані квартири). 
Наразі не існує державної програми, яка б пропонувала мовні курси чи місцеву 
інтеграцію. 
Проте, слід очікувати, що найближчими днями буде представлено змінене 
положення щодо українських біженців. 
 

3.18. Чи існує якась державна програма, яка передбачає виплату готівкою громадянам 
України? Якщо так, наведіть приблизні цифри. 
 
Громадянам України наразі щодних виплат ненадається. Громадяни третіх країн, як 
правило, мають право на соціальну допомогу або мінімальну допомогу лише в тому 
випадку, якщо вони легально проживають в Австрії більше п’яти років. 
Особи, які мають право на притулок, мають право на соціальну допомогу з моменту 
надання їм статусу біженця. Люди, які шукають притулку і потребують допомоги, 
мають право на основний догляд. Базове обслуговування, по суті, включає медичне 
страхування, харчування, кишенькові гроші, надбавку на одяг та проживання у 
відповідних приміщеннях. Проживання може бути як в організованих притулках з 
харчуванням, організованих притулках з самообслуговуванням, так і в приватних 
приміщеннях (наприклад, орендовані квартири). 
Проте, слід очікувати, що найближчими днями буде представлено змінене 
положення щодо українських біженців. 
 

3.19. Будь-яка інша важлива інформація. 
 
н/д 
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(4) Якщо громадянин України в'їхав до країни з метою отримати дозвіл на тимчасове 
проживання 

4.1. Коли і куди громадянин України звертається для отримання посвідки на тимчасове 
проживання? Будь ласка, коротко опишіть основні необхідні кроки та відповідні 
терміни. 
 
Громадяни третіх країн повинні подати заявку на отримання права на проживання 
для перебування в Австрії, яке триватиме більше 6 місяців. 
Посвідчення на проживання завжди видаються з певною метою (наприклад, 
«Червоно-біла-червона-карта» для висококваліфікованих оплачуваних осіб). 
Найважливішими цілями проживання є дозвіл на проживання для 
роботи/працездатності, дозвіл на проживання для возз’єднання сім’ї та дозвіл на 
проживання з метою навчання. 
Якщо австрійський закон про поселення та проживання не містить відповідного права 
на проживання (цілі) для запланованого перебування, імміграція неможлива 
відповідно до австрійського закону про поселення та проживання. 
Процедуру видачі посвідки на проживання проводить компетентний населений 
пункт. Першу заяву на отримання дозволу на проживання в принципі необхідно 
подати за кордоном, і громадянин третьої країни також повинен чекати процедури 
там. 
 
Припускаючи, що дозвіл на тимчасове проживання надано: 

4.2. Чи потрібні якісь офіційні процедури (реєстрація тощо) для перебування? 
 
Офіційних процедур немає. 
 

4.3. Чи дозволено працевлаштування? 
 
При наявності посвідки на тимчасове проживання допускається працевлаштування. 
 

4.4. Чи покриває медичне обслуговування держава, що приймає? Чи покривається вона 
для дітей та інших родичів на утриманні? 
 
Так, медична допомога надається всім людям в Австрії. 
 

4.5. Які основні податки сплачує громадянин України під час перебування? 
 
Під час перебування громадяни України не сплачують податки. 
 

4.6. Який режим оподаткування та відповідні формальності, якщо громадянин України 
працює дистанційно для бізнесу в інших країнах і отримує платежі звідти? 
 
Податок на прибуток: 
Усі фізичні особи, які є резидентами або громадянами Австрії, підлягають сплаті 
податку на прибуток. Оскільки, в принципі, усі внутрішні та іноземні доходи 
(«світовий дохід») підлягають оподаткуванню податком на прибуток. Якщо ви 
залишитеся більше 6 місяців, ви автоматично сплачуєте необмежену податкову 
відповідальність та податок на прибуток в Австрії. 
 
Соціальне страхування: 
У сфері соціального страхування це залежить від того, чи працює людина як 
самозайнята особа чи як найманий працівник і чи працює вона в Австрії чи продовжує 
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працювати в Україні. В Австрії принцип обов'язкового страхування поширюється на 
всіх оплачуваних осіб. 
 

4.7. Чи можна відкрити та використовувати банківський рахунок? 
 
Так, це можливо безкоштовно. 
 

4.8. Яка верхня межа готівки, яку можна покласти на банківський рахунок без 
підтвердження джерела готівки? 
 
Верхня межа – 10 000 євро. 
 

4.9. Чи приймаються водійські права видані в Україні? Якщо так, то як довго? 
 
Водійські права видані в Україні приймаються протягом 12 місяців (після в'їзду в 
Австрію). Після цього посвідчення водія необхідно продовжити, оскільки воно 
втрачає чинність. 
 

4.10. Що і коли потрібно для використання автомобіля, привезеного з України 
(страхування, сертифікація тощо)? 
 
Особа, основне місце проживання якої знаходиться за межами Австрії, може 
використовувати в Австрії транспортний засіб з іноземними номерами не більше 
одного року. Річний період починається заново кожного разу, коли транспортний 
засіб ввозиться в Австрію. Іноземний транспортний засіб необхідно перереєструвати, 
якщо особа також переносить сюди центр своїх життєвих інтересів, перебуваючи в 
Австрії на тривалий період часу і таким чином визначає Австрію як основне місце 
проживання. Крім того, необхідно мати при собі свідоцтво про українську реєстрацію. 
Транспортний засіб має бути застраховано. 
 

4.11. Що потрібно, щоб продати автомобіль, привезений з України, у вашій країні? 
 
Якщо це вживане авто з пробігом понад 6000 км, ПДВ не обкладається. Крім того, 
немає загальних обмежень для приватних продажів. Однак, цілком ймовірно, що 
покупець попросить певні документи (наприклад, сертифікат типу). 
 

4.12. Чи існують якісь особливі правила щодо дітей віком до 5 років, чиї батьки 
отримали дозвіл на тимчасове проживання? За які терміни працюють дитячі садки? 
 
Особливих правил для дітей з України поки немає. Проте надання дитячих ясел на 
півдня (20 годин на тиждень, без обіду) стало обов’язковим і безкоштовним для дітей 
останніх років перед початком школи та з постійним місцем проживання в Австрії. 
Очікується, що найближчими днями будуть опубліковані спеціальні правила для 
дітей з України. 
 

4.13. Чи діють якісь особливі правила щодо дітей віком від 6 до 18 років, чиї батьки 
отримали дозвіл на тимчасове проживання? За яких умов доступні школи? 
 
Для всіх дітей, які постійно проживають в Австрії, є загальне обов’язкове навчання. 
Це означає, що обов’язкове шкільне навчання поширюється не лише на австрійських 
дітей, а й на всіх дітей, які постійно проживають в Австрії, незалежно від їх 
громадянства. Обов'язкове шкільне навчання в Австрії закріплено у Федеральній 
конституції. 
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Він починається в Австрії 1 вересня після завершення шостого року життя і триває 
дев’ять шкільних років. Рік життя закінчується в кінці дня, що передує дню 
народження. Тому для дитини, яка народилася 1 вересня, обов’язкове навчання в 
школі починається з її 6-річчя. Якщо 2 вересня або пізніше дитині виповнюється 6 
років, відвідувати школу до 1 вересня наступного року. 
Очікується, що найближчими днями будуть опубліковані спеціальні правила для 
дітей з України. 
 

4.14. Чи застосовуються якісь особливі правила до осіб віком від 19 до 22 років, чиї 
батьки отримали дозвіл на тимчасове проживання? За яких умов доступні 
університети? 
 
Люди, які мають атестат зрілості або вищу освіту, яким надано статус шукача притулку 
або мають дозвіл на постійне проживання в Австрії, біженці за умов Конвенції або 
додатковий захист в Австрії, можуть бути прийняті до програми отримання ступеня в 
австрійському університеті за умови, що вони відповідають всім вимогам до вступу. 
По-перше, вони повинні переконатися, що навчання за освітньою програмою у 
Віденському університеті є реалістичним варіантом і що існує достатня фінансова 
підтримка. 
 

4.15. Чи існують якісь особливі правила щодо літніх людей старше 60 років? 
 
н/д 
 

4.16. Чи існують якісь особливі правила щодо інвалідів? 
 
н/д 
 

4.17. Чи є якась державна програма, що передбачає проживання, мовні курси, місцеву 
інтеграцію? Якщо так, будь ласка, коротко опишіть. 
 
Громадянам України наразі не передбачено єодних виплат. Громадяни третіх країн, 
як правило, мають право на соціальну допомогу або мінімальну допомогу лише в 
тому випадку, якщо вони легально проживають в Австрії більше п’яти років. 
Особи, які мають право на притулок, мають право на соціальну допомогу з моменту 
надання їм статусу біженця. Люди, які шукають притулку і потребують допомоги, 
мають право на основний догляд. Базове обслуговування, по суті, включає медичне 
страхування, харчування, кишенькові гроші, надбавку на одяг та проживання у 
відповідних приміщеннях. Проживання може бути як в організованих притулках з 
харчуванням, організованих притулках з самообслуговуванням, так і в приватних 
приміщеннях (наприклад, орендовані квартири). 
Наразі не існує державної програми, яка б пропонувала мовні курси чи місцеву 
інтеграцію. 
Проте, слід очікувати, що найближчими днями буде представлено змінене 
положення щодо українських біженців. 
 

4.18. Чи існує якась державна програма, яка передбачає виплату готівкою громадянам 
України? Якщо так, наведіть приблизні цифри. 
 
Громадянам України наразі не передбачено єодних виплат. Громадяни третіх країн, 
як правило, мають право на соціальну допомогу або мінімальну допомогу лише в 
тому випадку, якщо вони легально проживають в Австрії більше п’яти років. 
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Особи, які мають право на притулок, мають право на соціальну допомогу з моменту 
надання їм статусу біженця. Люди, які шукають притулку і потребують допомоги, 
мають право на основний догляд. Базове обслуговування, по суті, включає медичне 
страхування, харчування, кишенькові гроші, надбавку на одяг та проживання у 
відповідних приміщеннях. Проживання може бути як в організованих притулках з 
харчуванням, організованих притулках з самообслуговуванням, так і в приватних 
приміщеннях (наприклад, орендовані квартири). 
Проте, слід очікувати, що найближчими днями буде представлено змінене 
положення щодо українських біженців. 
 

4.19. Чи є обмеження на виїзд з країни? 
 
н/д 
 

4.20. Будь-яка інша важлива інформація. 
 
н/д 

 
(5) Якщо громадянин України в'їхав в країну з метою отримати посвідку на постійне 

проживання 
5.1. Коли і куди громадянин України звертається для отримання посвідки на постійне 

проживання? Будь ласка, коротко опишіть основні необхідні кроки та відповідні 
терміни. 
 
Громадяни України, які проживають (або бажають проживати) в Австрії більше шести 
місяців, повинні отримати дозвіл на проживання в Австрії. Посвідки на проживання 
завжди видаються з певною метою (наприклад, вони можуть мати позначку «крім 
оплачуваної роботи»). Також можливо, що статус біженця дає право громадянам 
України постійно перебувати в Австрії. З моменту введення поправки «Притулок на 
обмежений період часу» (яка набула чинності 1 червня 2016 року), людям, чиї 
клопотання про притулок прийнято (тобто, які визнані такими, що мають право на 
притулок), надано тимчасовий дозвіл на перебування на три роки. Після закінчення 
цього терміну право на проживання не обмежується законом, якщо не виконано 
вимоги для початку процесу, що веде до відкликання дозволу на проживання. 
 
Припускаючи, що дозвіл на постійне проживання надано: 

5.2. Яка максимальна тривалість перебування в країні? 
 
При наявності дозволу на постійне проживання в Австрії немає максимальної 
тривалості перебування. 
 

5.3. Чи потрібні якісь офіційні процедури (реєстрація тощо) для перебування? 
 
Немає офіційних процедур для перебування. 
 

5.4. Чи дозволено працевлаштування? 
 
Так, у цьому випадку працевлаштування буде дозволено. 
 

5.5. Чи покриває медичне обслуговування держава, що приймає? Чи покривається вона 
для дітей та інших родичів на утриманні? 
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Так, медична допомога надається, а також охоплює дітей та інших родичів на 
утриманні. 
 

5.6. Які основні податки сплачує громадянин України під час перебування? 
 
При працевлаштуванні громадяни України повинні сплачувати податок на прибуток 
та соціальне страхування. Якщо громадяни України не працюють в Австрії, вони не 
повинні платити податки. 
 

5.7. Який режим оподаткування та відповідні формальності, якщо громадянин України 
працює дистанційно для бізнесу в інших країнах і отримує платежі звідти? 
 
Податок на прибуток: 
Усі фізичні особи, які є резидентами або громадянами Австрії, підлягають сплаті 
податку на прибуток. Оскільки, в принципі, усі внутрішні та іноземні доходи 
(«світовий дохід») підлягають оподаткуванню податком на прибуток. Якщо ви 
залишитеся більше 6 місяців, ви автоматично сплачуєте необмежену податкову 
відповідальність та податок на прибуток в Австрії. 
 
Соціальне страхування: 
У сфері соціального страхування це залежить від того, чи працює людина як 
самозайнята особа чи як найманий працівник і чи працює вона в Австрії чи продовжує 
працювати в Україні. В Австрії принцип обов'язкового страхування поширюється на 
всіх оплачуваних осіб. 
 

5.8. Чи можна відкрити та використовувати банківський рахунок? 
 
Так, це можливо безкоштовно. 
 

5.9. Яка верхня межа готівки, яку можна покласти на банківський рахунок без 
підтвердження джерела готівки? 
 
Верхня межа – 10 000 євро 
 

5.10. Чи приймаються водійські права видані в Україні? Якщо так, то як довго? 
 
Водійські права видані в Україні приймаються протягом 12 місяців (після в'їзду в 
Австрію). Після цього посвідчення водія необхідно продовжити, оскільки воно 
втрачає чинність. 
 

5.11. Що і коли потрібно для використання автомобіля, привезеного з України 
(страхування, сертифікація тощо)? 
 
Особа, основне місце проживання якої знаходиться за межами Австрії, може 
використовувати в Австрії транспортний засіб з іноземними номерами не більше 
одного року. Річний період починається заново кожного разу, коли транспортний 
засіб ввозиться в Австрію. Іноземний транспортний засіб необхідно перереєструвати, 
якщо особа також переносить сюди центр своїх життєвих інтересів, перебуваючи в 
Австрії на тривалий період часу і таким чином встановлює Австрію як основне місце 
проживання. Крім того, необхідно мати при собі свідоцтво про українську реєстрацію. 
Транспортний засіб має бути застраховано. 
 

5.12. Що потрібно, щоб продати автомобіль, привезений з України, у вашій країні? 
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Якщо це вживане авто з пробігом понад 6000 км, ПДВ не обкладається. Крім того, 
немає загальних обмежень для приватних продажів. Однак, цілком ймовірно, що 
покупець попросить певні документи (наприклад, сертифікат типу). 
 

5.13. Чи діють якісь спеціальні правила щодо дітей віком до 5 років, чиї батьки 
отримали дозвіл на постійне проживання? За які терміни працюють дитячі садки? 
 
Особливих правил для дітей з України поки немає. Проте надання дитячих ясел на 
півдня (20 годин на тиждень, без обіду) стало обов’язковим і безкоштовним для дітей 
останніх років перед початком школи та з постійним місцем проживання в Австрії. 
Очікується, що найближчими днями будуть опубліковані спеціальні правила для 
дітей з України. 
 

5.14. Чи діють якісь особливі правила щодо дітей віком від 6 до 18 років, чиї батьки 
отримали дозвіл на постійне проживання? За яких умов доступні школи? 
 
Для всіх дітей, які постійно проживають в Австрії, є загальне обов’язкове навчання. 
Це означає, що обов’язкове шкільне навчання поширюється не лише на австрійських 
дітей, а й на всіх дітей, які постійно проживають в Австрії, незалежно від їх 
громадянства. Обов'язкове шкільне навчання в Австрії закріплено у Федеральній 
конституції. 
Він починається в Австрії 1 вересня після завершення шостого року життя і триває 
дев’ять шкільних років. Рік життя закінчується в кінці дня, що передує дню 
народження. Тому для дитини, яка народилася 1 вересня, обов’язкове навчання в 
школі починається з її 6-річчя. Якщо 2 вересня або пізніше дитині виповнюється 6 
років, відвідувати школу до 1 вересня наступного року. 
 

5.15. Чи застосовуються якісь особливі правила до осіб віком від 19 до 22 років, чиї 
батьки отримали дозвіл на постійне проживання? За яких умов доступні 
університети? 
 
Люди, які мають атестат зрілості або вищу освіту, яким надано статус шукача притулку 
або мають дозвіл на постійне проживання в Австрії, біженці за умов Конвенції або 
додатковий захист в Австрії, можуть бути прийняті до програми отримання ступеня в 
австрійському університеті за умови, що вони відповідають всі вимоги до вступу. По-
перше, вони повинні переконатися, що навчання за освітньою програмою у 
Віденському університеті є реалістичним варіантом і що існує достатня фінансова 
підтримка. 
 

5.16. Чи існують якісь особливі правила щодо літніх людей старше 60 років? 
 
н/д 
 

5.17. Чи існують якісь особливі правила щодо інвалідів? 
 
н/д 
 

5.18. Чи є якась державна програма, що передбачає проживання, мовні курси, місцеву 
інтеграцію? Якщо так, будь ласка, коротко опишіть. 
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Громадянам України наразі розрахунки готівкою відсутні. Громадяни третіх країн, як 
правило, мають право на соціальну допомогу або мінімальну допомогу лише в тому 
випадку, якщо вони легально проживають в Австрії більше п’яти років. 
Особи, які мають право на притулок, мають право на соціальну допомогу з моменту 
надання їм статусу біженця. Люди, які шукають притулку і потребують допомоги, 
мають право на основний догляд. Базове обслуговування, по суті, включає медичне 
страхування, харчування, кишенькові гроші, надбавку на одяг та проживання у 
відповідних приміщеннях. Проживання може бути як в організованих притулках з 
харчуванням, організованих притулках з самообслуговуванням, так і в приватних 
приміщеннях (наприклад, орендовані квартири). 
Наразі не існує державної програми, яка б пропонувала мовні курси чи місцеву 
інтеграцію. 
Проте, слід очікувати, що найближчими днями буде представлено змінене 
положення щодо українських біженців. 
 

5.19. Чи існує якась державна програма, яка передбачає виплату готівкою громадянам 
України? Якщо так, наведіть приблизні цифри. 
 
Громадянам України наразі виплати готівкою відсутні. Громадяни третіх країн, як 
правило, мають право на соціальну допомогу або мінімальну допомогу лише в тому 
випадку, якщо вони легально проживають в Австрії більше п’яти років. 
Особи, які мають право на притулок, мають право на соціальну допомогу з моменту 
надання їм статусу біженця. Люди, які шукають притулку і потребують допомоги, 
мають право на основний догляд. Базове обслуговування, по суті, включає медичне 
страхування, харчування, кишенькові гроші, надбавку на одяг та проживання у 
відповідних приміщеннях. Проживання може бути як в організованих притулках з 
харчуванням, організованих притулках з самообслуговуванням, так і в приватних 
приміщеннях (наприклад, орендовані квартири). 
Проте, слід очікувати, що найближчими днями буде представлено змінене 
положення щодо українських біженців. 
 

5.20. Чи є обмеження на виїзд з країни? 
 
Ні, обмежень у цьому плані немає. 
 

5.21. Будь-яка інша важлива інформація. 
 
н/д 

 
(6) Якщо громадянин України в'їхав до країни з метою отримати статус біженця 

6.1. Коли і куди громадянин України звертається для отримання статусу біженця? Будь 
ласка, коротко опишіть основні необхідні кроки та відповідні терміни. 
 
Для короткочасного перебування до 90 днів протягом 180 днів потрібна віза. Якщо 
відповідна особа не має біометричного паспорта або планує тривале перебування чи 
працевлаштування, зазвичай потрібна віза. Наразі це не є обов’язковим для громадян 
України. 
Поки особа перебуває в Австрії на законних підставах і поки неможливо виїхати в 
Україну (через загальнодержавний воєнний стан), особа може подати заяву про 
надання притулку в бдь-якому управлінні поліції за місцем перебування. 
Звертаючись за захистом: 
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• будуть зняті відбитки пальців, а органи влади перевірять, чи подавала 

відповідна особа будь-які попередні клопотання про надання притулку в 

Європейському Союзі, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії чи Швейцарії; 

• у заявників буде проведено обшук та зафіксовані усі докази; 

• також буде проведено первинну співбесіду. 

Після подання заяви про надання притулку заявнику зазвичай надається фактичний 
захист від депортації, що означає, що заявник може залишатися на території 
Федеративної Республіки Австрія до прийняття рішення за його заявою. Будь-який, 
хто звернеться до органів поліції або офіцера поліції, щоб подати заяву про надання 
притулку, спочатку пройде співбесіду з працівником поліції/поліцейським органом. 
На основі цього початкового інтерв'ю співробітники Федерального управління з 
питань імміграції та притулку (BFA) приймуть прогнозне рішення. Залежно від 
рішення, шукача притулку буде доставлено в центр первинного прийому, або йому 
дозволять безкоштовно поїхати до спеціального приймального закладу, який 
керується федеральним урядом (тобто до центру розповсюдження). Після прийняття 
прогнозного рішення заява про надання притулку вважається поданою. 
 
У рамках процедури прийому федеральний уряд надаватиме базовий рівень 
допомоги іноземцям, які потребують допомоги та захисту, які подали заяву про 
надання притулку. Ці основні потреби включають відповідне житло, їжу, підтримку та 
медичне обслуговування, якщо іноземці, які потребують захисту та допомоги, не 
можуть забезпечити себе самостійно через відсутність або брак фінансових ресурсів. 
Розміщення, догляд та підтримка осіб, які перебувають у цій ситуації, надаються в 
федеральних закладах (пункти первинного прийому, розподільчі приймальні 
пункти). 
 
Відповідальність за надання базового рівня допомоги особам, які шукають притулку, 
переходить до відповідної провінції, як тільки їх прохання про надання притулку буде 
прийнято. Як правило, право на основний догляд залишається в силі до юридичного 
завершення провадження щодо клопотання шукача притулку в Австрії. Люди, які 
мають право на притулок, отримають базовий догляд протягом перших чотирьох 
місяців після схвалення їхньої заяви про надання притулку. 
 
Офіцер розпитає шукачів притулку щодо їхніх особистих обставин, подорожі до 
Австрії та причин, чому вони втекли з країни походження. Співбесіда буде 
проводитися мовою, яку розуміють шукачі притулку, і перекладатиме присяжний 
перекладач. 
 
Рішення щодо клопотання про надання притулку видається за допомогою рішення 
(Bescheid ), яке вручається шукачеві притулку. Кожне рішення органу містить ухвалу 
(результат процедури) та інструкції щодо оскарження, видані мовою, зрозумілою 
заявнику, а також німецькою. Відповідний орган (BFA) має прийняти це рішення 
протягом 6 місяців. 
 
Припускаючи, що статус біженця надано: 

6.2. Яка максимальна тривалість перебування в країні? 
 
З моменту введення поправки «Притулок на обмежений період часу» (яка набула 
чинності 1 червня 2016 року), людям, чиї клопотання про притулок прийнято (тобто, 
які визнані такими, що мають право на притулок), надано тимчасовий дозвіл на 
перебування на три роки. Після закінчення цього терміну право на проживання не 
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обмежується законом, якщо не виконано вимоги для початку процесу, що веде до 
відкликання дозволу на проживання. 
 

6.3. Чи потрібні якісь офіційні процедури (реєстрація тощо) для перебування? 
 
Загалом, формальної процедури перебування в Австрії немає. Однак, якщо термін 
перебування перевищує 90 днів, віза потрібна. Крім того, можна подати заяву про 
надання притулку в Австрії. 
 

6.4. Чи дозволено працевлаштування? 
 
Працевлаштування дозволяється, якщо особа має діючу візу. Також особи, які мають 
право на притулок, юридично визнаються біженцями та мають повний доступ до 
ринку праці. 
Зверніть увагу, що зміни, згідно з якими громадянам України буде дозволено 
працювати в Австрії, очікується, що найближчими днями будуть опубліковані. 
 

6.5. Чи покриває медичне обслуговування держава, що приймає? Чи покривається вона 
для дітей та інших родичів на утриманні? 
 
Так, медичне обслуговування надається. Первинна медична допомога надається 
безпосередньо в приймальних пунктах. У невідкладних випадках біженцям з України 
доступні оздоровчі центри ÖGK (Австрійський фонд медичного страхування). Там 
біженці можуть легко отримати медичну допомогу за пред’явленням українських 
документів. 
 

6.6. Які основні податки сплачує громадянин України під час перебування? 
 
Під час перебування громадяни України не сплачують податки. 
 

6.7. Який режим оподаткування та відповідні формальності, якщо громадянин України 
працює дистанційно для бізнесу в інших країнах і отримує платежі звідти? 
 
Податок на прибуток: 
Усі фізичні особи, які є резидентами або громадянами Австрії, підлягають сплаті 
податку на прибуток. Оскільки, в принципі, усі внутрішні та іноземні доходи 
(«світовий дохід») підлягають оподаткуванню податком на прибуток. Якщо ви 
залишитеся більше 6 місяців, ви автоматично сплачуєте необмежену податкову 
відповідальність та податок на прибуток в Австрії. 
 
Соціальне страхування: 
У сфері соціального страхування це залежить від того, чи працює людина як 
самозайнята особа чи як найманий працівник і чи працює вона в Австрії чи продовжує 
працювати в Україні. В Австрії принцип обов'язкового страхування поширюється на 
всіх оплачуваних осіб. 
 
 

6.8. Чи можна відкрити та використовувати банківський рахунок? 
 
Так, це можливо безкоштовно. 
 

6.9. Яка верхня межа готівки, яку можна покласти на банківський рахунок без 
підтвердження джерела готівки? 
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Верхня межа – 10 000 євро. 
 

6.10. Чи приймаються водійські права видані в Україні? Якщо так, то як довго? 
 
Водійські права видані в Україні приймаються протягом 12 місяців (після в'їзду в 
Австрію). Після цього посвідчення водія необхідно продовжити, оскільки воно 
втрачає чинність. 
 

6.11. Що і коли потрібно для використання автомобіля, привезеного з України 
(страхування, сертифікація тощо)? 
 
Особа, основне місце проживання якої знаходиться за межами Австрії, може 
використовувати в Австрії транспортний засіб з іноземними номерами не більше 
одного року. Річний період починається заново кожного разу, коли транспортний 
засіб ввозиться в Австрію. Іноземний транспортний засіб необхідно перереєструвати, 
якщо особа також переносить сюди центр своїх життєвих інтересів, перебуваючи в 
Австрії на тривалий період часу і таким чином, встановлює Австрію як основне місце 
проживання. Крім того, необхідно мати при собі свідоцтво про українську реєстрацію. 
Транспортний засіб має бути застраховано. 
 

6.12. Що потрібно, щоб продати автомобіль, привезений з України, у вашій країні? 
 
Якщо це вживане авто з пробігом понад 6000 км, ПДВ не обкладається. Крім того, 
немає загальних обмежень для приватних продажів. Однак, цілком ймовірно, що 
покупець попросить певні документи (наприклад, сертифікат типу). 
 

6.13. Чи діють якісь особливі правила щодо дітей віком до 5 років? За які терміни 
працюють дитячі садки? 
 
Особливих правил для дітей з України поки немає. Проте надання дитячих ясел на 
півдня (20 годин на тиждень, без обіду) стало обов’язковим і безкоштовним для дітей 
останніх років перед початком школи та з постійним місцем проживання в Австрії. 
Очікується, що найближчими днями будуть опубліковані спеціальні правила для 
дітей з України. 
 

6.14. Чи існують якісь особливі правила, що застосовуються до дітей від 6 до 18 років? 
За яких умов доступні школи? 
 
Для всіх дітей, які постійно проживають в Австрії, є загальне обов’язкове навчання. 
Це означає, що обов’язкове шкільне навчання поширюється не лише на австрійських 
дітей, а й на всіх дітей, які постійно проживають в Австрії, незалежно від їх 
громадянства. Обов'язкове шкільне навчання в Австрії закріплено у Федеральній 
конституції. 
Він починається в Австрії 1 вересня після завершення шостого року життя і триває 
дев’ять шкільних років. Рік життя закінчується в кінці дня, що передує дню 
народження. Тому для дитини, яка народилася 1 вересня, обов’язкове навчання в 
школі починається з її 6-річчя. Якщо 2 вересня або пізніше дитині виповнюється 6 
років, відвідувати школу до 1 вересня наступного року. 
 

6.15. Чи діють якісь спеціальні правила щодо осіб від 19 до 22 років? За яких умов 
доступні університети? 
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Люди з атестатом про закінчення школи або університетським дипломом, яким 
надано статус шукача притулку, біженця за Конвенцією або додаткового захисту в 
Австрії зараховані на освітню програму в австрійському університеті за умови 
виконання всіх вимог до вступу. По-перше, вони повинні переконатися, що навчання 
за освітньою програмою у Віденському університеті є реалістичним варіантом і що 
існує достатня фінансова підтримка. 
 

6.16. Чи існують якісь особливі правила щодо літніх людей старше 60 років? 
 
н/д 
 

6.17. Чи існують якісь особливі правила щодо інвалідів? 
 
н/д 
 

6.18. Чи є якась державна програма, що передбачає проживання, мовні курси, місцеву 
інтеграцію? Якщо так, будь ласка, коротко опишіть. 
 
Громадянам України наразі непередбачені жодні виплати. Громадяни третіх країн, як 
правило, мають право на соціальну допомогу або мінімальну допомогу лише в тому 
випадку, якщо вони легально проживають в Австрії більше п’яти років. 
Особи, які мають право на притулок, мають право на соціальну допомогу з моменту 
надання їм статусу біженця. Люди, які шукають притулку і потребують допомоги, 
мають право на основний догляд. Базове обслуговування, по суті, включає медичне 
страхування, харчування, кишенькові гроші, надбавку на одяг та проживання у 
відповідних приміщеннях. Проживання може бути як в організованих притулках з 
харчуванням, організованих притулках з самообслуговуванням, так і в приватних 
приміщеннях (наприклад, орендовані квартири). 
Наразі не існує державної програми, яка б пропонувала мовні курси чи місцеву 
інтеграцію. 
Проте, слід очікувати, що найближчими днями буде представлено змінене 
положення щодо українських біженців. 
 

6.19. Чи існує якась державна програма, яка передбачає виплату готівкою громадянам 
України? Якщо так, наведіть приблизні цифри. 
 
Громадянам України наразі виплати готівкою відсутні. Громадяни третіх країн, як 
правило, мають право на соціальну допомогу або мінімальну допомогу лише в тому 
випадку, якщо вони легально проживають в Австрії більше п’яти років. 
Особи, які мають право на притулок, мають право на соціальну допомогу з моменту 
надання їм статусу біженця. Люди, які шукають притулку і потребують допомоги, 
мають право на основний догляд. Базове обслуговування, по суті, включає медичне 
страхування, харчування, кишенькові гроші, надбавку на одяг та проживання у 
відповідних приміщеннях. Проживання може бути як в організованих притулках з 
харчуванням, організованих притулках з самообслуговуванням, так і в приватних 
приміщеннях (наприклад, орендовані квартири). 
Проте, слід очікувати, що найближчими днями буде представлено змінене 
положення щодо українських біженців. 
 

6.20. Чи існують обмеження для виїзду з країни? 
 
Ми не знаємо про будь-які обмеження в цьому відношенні. 
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6.21. Будь-яка інша важлива інформація. 
 
н/д 

 
(7) Мовні питання 

7.1. Які мови можна використовувати для спілкування у вашій країні? 
 

німецька, англійська. 
 
(8) Майбутні або очікувані законодавчі зміни 

8.1. Чи очікуєте ви серйозних змін до відповідного законодавства? 
 
Так, на найближчі дні очікуються зміни. 

 

(9) Місцеві ресурси допомоги 
9.1. Будь ласка, надайте посилання та короткі описи на будь-які місцеві корисні ресурси. 
 
https://www.fsw.at/n/im-einsatz-f%c3%bcr-gefl%c3%bcchtete-menschen-aus-der-ukraine 
 
https://www.asyl.at/de/info/news/informationenzurukraine-krise/ 
 
https://www.integrationsfonds.at/newsbeitrag/anlaufstellen-fuer-gefluechtete-ukrainer-
innen-in-oesterreich-12950/ 
 
https://www.helpukraine.at/ 
 
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=7138695A2B6150634156493D 
 
https://start.wien.gv.at/ukraine/de 
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