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ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ/ЗБОРУ 

Як правило, RGG (Закон про збори за телерадіомовлення) передбачає обов'язок сплачувати збори, якщо 

засоби прийому телерадіомовлення експлуатуються в будівлях. Відповідно, найбільшою просторовою 

одиницею, відомою RGG, як правило, є будівля. 

 

Зобов'язання сплачувати збори не існує у випадку, якщо збори вже були сплачені за місце розташування 

(див. зобов'язання щодо реєстрації). 

 

Витяг з закону: Закон про плату за мовлення - RGG, Бюлетень федеральних законів I № 159/1999 

Федеральний Закон про збір плати за мовлення 

 

Обов'язок сплачувати збори, обов'язок реєструватися відповідно до Закону про збори за мовлення 

(RGG) 

§2. (1) Будь-яка особа, яка експлуатує приймальне обладнання для мовлення у значенні § 1  абзацу 1 у 

будівлях (абонент мовлення), повинна сплачувати збори відповідно до § 3. Експлуатація приймального 

засобу телерадіомовлення прирівнюється до його експлуатаційної готовності. 

 

(2) Обов'язок сплати зборів відповідно до § 1 не застосовується, якщо 

 

1. абоненту телерадіомовлення було надано звільнення (§ 3 абзац 5) або за місце розташування вже було 

сплачено збори відповідно до § 3. 

 

 

Приймальне обладнання для телерадіомовлення - це приймальна споруда телебачення (у тому 
числі радіомовлення) та/або радіомовлення. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 

"Що таке розташування в розумінні RGG (Закон про збори за мовлення)?"  

 

Відповідь на це дає сам RGG (Закон про збори за мовлення): 

 



 

 

Витяг з закону: Закон про плату за мовлення - RGG, Бюлетень федеральних законів I № 

159/1999. 

Федеральний Закон про збір плати за мовлення 

 

§ 2 абз. 2 RGG (Закон про збори за мовлення): 

"Місцезнаходженням є житлове або інше приміщення чи закрите об'єднання приміщень з єдиним 

цільовим призначенням, де експлуатується система прийому телерадіопрограм". 

 
 
 
 

ПІДСТАВА ДЛЯ ОТРИМАННЯ – 2X-ЕТАПНА 
ПРОЦЕДУРА/АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА 

Правові підстави для отримання права: 

§ 47 абз.1 Указу про телекомунікаційні збори, FGO BGBL. № 170/1970 

Чистий дохід домогосподарства 

Це означає чистий дохід ВСІХ осіб, які проживають у домогосподарстві. Тобто сума всіх доходів 

у грошовому або вартісному еквіваленті після відшкодування збитків, зменшена на законодавчо 

регламентовані відрахування (наприклад, внески на соціальне страхування, прибутковий 

податок). 

• Доходи, що підлягають зарахуванню, та доходи, що не підлягають 
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/einkuenfte 

Чистий дохід домогосподарства не може перевищувати законодавчо встановленого 

максимального рівня неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

• Поточні референтні ставки: 
https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen 

Витрати, що підлягають вирахуванню: 

Якщо чистий дохід перевищує відповідні максимальні суми, заявник може претендувати на 
наступні витрати, що підлягають віднесенню на валові витрати:  

• Огляд витрат, що відносяться на валові витрати  
(https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen/abzuege) 

  

https://www.gis.at/befreien/haushaltseinkommen


 

 

Що потрібно для подання заяви про звільнення від сплати та які 
документи додаються до неї: 

• Коректно та повністю заповненa заявa (при бажанні отримати субсидію необхідно вписати 

оператора). 

• Заява про звільнення від сплати за користування каналами мовлення та пов'язаними з 

ними зборами і платежами та/або про надання субсидії на оплату послуг телефонного 

зв'язку 

https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf 

• Підтвердження права на пільги, що отримуються з базового забезпечення (від офіційного 

органу - підтвердження від особи, що надає житло, а також тільки "синя карта" і "біла 

карта в рамках процедури надання притулку" не є достатніми). 

• Надання звільнення можливе максимум на п'ять років; як правило, рішення видається на 

один-два роки. 

• У разі переїзду необхідно подати нову заяву з усіма документами. 

Заява про звільнення від сплати за користування каналами мовлення та пов'язаними з ними 

нарахуваннями і зборами та/або про призначення субсидії на оплату послуг телефонного зв'язку 

https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf  

 

Субсидія на оплату послуг телефонного зв'язку 

• Допомога на послугу телефонного зв'язку надається лише один раз на одну особу; 

зокрема, на одне домогосподарство може бути отримана лише одна допомога. 

• У разі позитивного рішення, рішення/ваучер необхідно погасити у відповідного 

оператора. 

• Грант може бути наданий максимум на п'ять років; як правило, рішення видається на 

один-два роки. 

• У разі переїзду необхідно подати нову заяву з усіма документами. 

Заява про звільнення від сплати за користування каналами мовлення та пов'язаними з ними 

нарахуваннями і зборами та/або про призначення субсидії на оплату послуг телефонного зв'язку: 

https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf  

  

https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf
https://www.gis.at/fileadmin/user_upload/Documents/AV_EAG_ONLINE_22.pdf


 

 

ОНЛАЙН-СЕРВІСИ 

Калькулятор звільнення від оплати 

За допомогою калькулятора пільг ви можете легко і без зобов'язань розрахувати чи відповідаєте 
ви вимогам для звільнення від плати за мовлення, субсидії на телефонний зв'язок або 
звільнення від сплати EAG ( Закон про розширення сфери відновлюваної енергетики). 
 
Онлайн-інструмент допоможе вам пройти двоетапну процедуру звільнення: 
Етап 1: Перевірка правових підстав для отримання допомоги (базові дані). 
Етап 2: Розрахунок чистого доходу домогосподарства (записів). 
 
У пункті "Заповнити" є можливість заповнити заяву з персональними даними.  
 
Наприкінці, заявка на звільнення від оплати, чек-лист з усіма необхідними документами та 
результат персоналізованого розрахунку доступні для завантаження. 

  



 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ GIS 

Заповнену анкету з усіма необхідними документами просимо надсилати на адресу  

Пошта: 

 

GIS Gebühren Info Service GmbH 

Postfach 1000, 1051 Wien 

електроннa поштa:  

kundenservice@gis.at 

 

Більш детальна інформація за посиланням: www.gis.at  

http://www.gis.at/

