Eligazítás az illetékes megbízott kirendeléséhez
A vállalatok részére érvényben lévő nyilvántartási előírások betartásáért rendszerint az a fizikai személy felelős, aki a
céget kifelé képviselni hivatott (vagyis a vállalkozó maga, vagy pl. egy Kft.-nél a cégjegyzékben szereplő ügyvezető).
Ezt a felelősséget át LEHET ruházni egy megfelelő személynek (pl. részlegvezető, építési vezető, területi vezető).
Mind egy egyéni vállalkozónál, mind egy jogi személy esetében fennáll annak a lehetősége, (de nem kötelező) hogy
a felelősség különleges helyzeteiben „felelős megbízottakat” jelöljenek ki. Ez általában olyan cégeknél ajánlatos,
melyek széles működési körrel vagy több telephellyel rendelkeznek.
A központi koordinációs iroda kizárólag a következőkért felelős:
• egy felelős megbízott kijelöléséért a külföldiek foglalkoztatásával kapcsolatos törvény (AuslBG) rendelkezéseinek
a betartására. Ez a kijelölés belföldi (osztrák) cégeken keresztül történik (ZKO1-I formanyomtatvány) vagy
• a bérezési- és szociális dömping ellenes törvény (LSD-BG) rendelkezései szerint. Ez a kijelölés olyan cégeket érint,
melyeknek a székhelye az EU-EWR térségben van (ZKO1-A formanyomtatvány).
Megjegyzés:
A LSD-BG törvény szerint belföldi cégekre vonatkozó kijelölés esetén a mindenkori betegbiztosítók illetékessége van
érvényben.
Egy felelős megbízott érvényes kijelölésének előfeltételei a következők:
• egy a rendelkezéseknek megfelelő írásos értesítés a kijelölésről
(erre lehetőség van a WEB-es alkalmazás segítségével elektronikus úton)
• a megbízott és az idR munkáltató bizonyítható hozzájárulása
• a központi koordinációs irodába időben történő továbbítás
A központi koordinációs iroda felelős a kijelölés beérkeztetéséért és adminisztrálásáért. A döntés arról, hogy egy
beérkezett felelős megbízotti kijelölés jogilag érvényes-e, egy közigazgatási büntetőeljárás keretében a közigazgatási
büntető hatóság illetékességi körébe tartozik.
Ezenkívül ügyelni kell arra, hogy be kell jelenteni a megbízott kiválását a cégtől ill. a megbízásának visszavonását.
Ehhez a ZKO1-W formanyomtatványt kell használni.
Megjegyzés:

www.bmf.gv.at

Hasonló rendelkezések vannak érvényben a munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok (ArblG munkaügyi
törvény § 23), vagy az általános társadalombiztosításról szóló törvény (ASVG) rendelkezései szerint is egy felelős
megbízott kijelölésére vonatkozóan. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ezek a kijelölések is csak akkor válnak
jogerőssé, ha a kijelölt személy aláírásával beérkeznek az illetékes hivatalba. Ezért, ha különböző jogi normák
szerinti kijelölések történnek, akkor ezeket az összes illetékes helyre el kell eljuttatni.
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