
Storitve so obrtniške, trgovske in rokodelske stori-
tve ter storitve prostih poklicev, ki jih državljan čla-
nice EU/EGP ali pravna oseba s sedežem v državi 
članici EU/EGP opravlja začasno in proti plačilu v 
drugi državi članici. 

Začasna narava: Ali je dejavnost začasna, se dolo-
ča na podlagi pogostosti, rednega ponavljanja in 
stalnosti dejavnosti za vsak primer posebej. Traja-
nje začasnega obdobja ni točno določeno in se v 
vsakem primeru določa posebej glede na vsebino 
posameznega primera, ob vsebinskem gledanju 
primera, in ne po formalnih kriterijih. Če dejavnost 
ni začasne narave, je v Avstriji treba ustanoviti po-
družnico/podjetje.

Z davčnega vidika pa je lahko tudi v primeru zača-
snega opravljanja storitev izpolnjen pogoj »stalne 
poslovne enote«. Poslovna enota je zavezana, da v 
kraju, v katerem se nahaja, obdavči dohodek. 
Davčna vprašanja je potrebno posebej preučiti.

Priglasitev opravljanja storitev (Dien-
stleistungsanzeige)

Pred začetkom izvajanja storitev je treba priglasiti 
opravljanje storitev (Dienstleistungsanzeige), če sto-
ritve v skladu z avstrijsko zakonodajo sodijo med re-
gulirane obrti/dejavnosti. To so skoraj vse obrtniške 
dejavnosti (priloga 1) ali delno regulirane dejavnosti. 
Možno je priglasiti tudi več dejavnosti hkrati. Prigla-
sitev velja 1 leto. V postopku je treba izkazati, da je 
dejavnost, ki se priglaša, regulirana dejavnost tudi 
v Sloveniji ali da podjetje v Sloveniji opravlja dejav-
nost, ki jo priglaša, že najmanj 2 leti v zadnjih 10 letih.

Pristojni organ:  
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und  
Jugend, Abteilung I/9  
e-pošta: post.i5a@bmwfw.gv.at

Priloge: 
·   EU-potrdilo v skladu s točko b, 2. odstavka,  

7. člena direktive 2005/36/ES
·   izpisek iz AJPES-a,
·   potrdilo o dosedanjem delovanju v dejavnosti, ki 

se priglaša,
·   za zakonitega zastopnika: potrdilo o državljan-

stvu in potrdilo o poklicni izobrazbi
·   za gradbeništvo v skladu s 5. točko 94. člena 

GewO (Baumeistertä tigkeit) je dodatno potrebna 
zavarovalna polica (v angleškem jeziku).

Napotitev delavcev

Podjetje lahko začasno napoti redno zaposlene 
sodelavce. Priglasitev se opravi elektronsko preko 
obrazca ZKO3 (z naročnikom je sklenjena podjemna 
pogodba) ali ZKO4 (posojanje delovne sile) pred za-
četkom del. Spremembe je potrebno javiti na ZKO. 
Delavec in delodajalec morata pisno dogovoriti 
pravice delavca za čas napotitve/dela v Avstriji.

Dokumenti, ki morajo biti na razpolago v primeru 
nadzora za vse priglašene delavce za ves čas napo-
titve/dela v Avstriji, v nemškem jeziku (tudi če ne 
delajo več na gradbišču!), so:

Za podjetje:
·   priglasitev v skladu s § 373 a GewO 1994 in
·   izpisek iz Ajpesa.

Za delavce:
·   A1 obrazec
·   priglasitev ZKO3/ZKO4
·   dovoljenje za zaposlitev delavcev v domači državi 

(npr. delovno dovoljenje/viza za Slovenijo ipd.), 
·   delovna pogodba (lahko v angleškem jeziku)
·   zaposlitveni list ali aneks, ki določa pravice de-

lavca za časa napotitve/dela v Avstriji
·   plačilna lista
·   potrdilo o plačilu/nakazilu plače delavcu
·   popis ur
·   dokumentacija v zvezi z razporeditvijo delavca v 

avstrijsko kolektivno pogodbo
·   dokumentacija v zvezi s plačo (Lohnaufzeichnungen)

Delavce, ki so državljani »tretjih držav«, so re-
dno zaposleni in imajo urejen status v RS, je mo-
goče napotiti. Pridobiti je treba potrdilo o napotitvi 
(Entsendebestätigung). Pristojen je avstrijski Zavod 
za zaposlovanje (AMS). Obstajajo omejitve v zvezi s 
posojanjem delovne sile.

Pristojni organ: 
Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministe-
riums für Finanzen und die Kontrolle illegaler Be-
schäftigung, e-pošta: post.zko@bmf.gv.at  
faks: +43-1-51433/5910069.

Plača, prejemki in druge pravice:
Napotenim in posojenim delavcem pripadajo plača, 
prejemki, plačilo nadur, odmor in počitek ter druge 
pravice v skladu z veljavno avstrijsko zakonodajo oz. 
veljavnimi kolektivnimi pogodbami. Na področju 
gradbeništva je treba plačati prispevke v avstrijski 
Sklad za dopuste in odpravnine gradbenih de-
lavcev (BUAK). 

Če želite začasno opravljati storitve v Avstriji,  
morate upoštevati naslednje:

začasno opravljanje storitev stalno delovanje na avstrijskem trgu

začasno opravljanje dejavnosti, ki  
v Avstriji predstavlja regulirano ali 

delno regulirano dejavnost

začasno opravljanje  
neregulirane dejavnosti  

v Avstriji

ustanovitev podružnice/
hčerinskega podjetja  

v Avstriji

pod jetnik  
sam 

pod jetje 
z delavci

pod jetje:
priglasitev dejavnosti  

v Avstriji

1. pod jetje:
priglasitev dejavnosti  

v Avstriji

2. priglasitev 
napotenih 
delavcev

pod jetnik  
sam 

pod jetje 
z delavci

priglasitev 
napotenih 
delavcev

Prispevki se izračunajo po formuli: 
[urna postavka + 20 %] x faktor* : 5. Prispevke lahko 
koristi le delavec.

Prispevki za socialno zavarovanje in pokojnino 
se za napotene delavce plačujejo v Sloveniji, če je 
delavec napoten do 2 leti v Avstrijo.

Če slovensko podjetje redno opravlja storitve za 
določenega avstrijskega naročnika, če je delavec 
vključen v organizacijo avstrijskega naročnika in 
če je od naročnika gospodarsko odvisen, ipd. se 
šteje, da je sklenjeno delovno razmerje z avstrij-
skim naročnikom in se prispevki plačujejo v Av-
striji.

Opravljanje storitev avstrijskemu zavezancu za 
DDV: Obveznost za plačilo preide na prejemnika 
storitve. Slovensko podjetje odgovarja za DDV. 
»Kdor izkazuje DDV, ga tudi dolguje«. 

Opravljanje storitev avstrijskemu zasebniku:
Obveznost plačila DDV ostane pri slovenskem 
podjetju. Slovensko podjetje se mora registrirati 
za DDV.

Za pridobitev davčne številke v Avstriji je pristo-
jen finančni urad:
Finanzamt Graz-Stadt
Conrad von Hötzendorf-Straße 14-18, A-8018 Graz

Vprašanje plačila dohodnine je v razmerju med 
Avstrijo in Slovenijo urejeno s Sporazumom o 
preprečevanju dvojnega obdavčevanja. Priporo-
čamo, da se o davčnih vprašanjih posvetujete s 
strokovnjakom.

 *  Faktor znaša 11,85 (40 ur/teden), 11,55 (39 ur/teden) oz.  
11,40 (38,5 ur/teden)



 

 Opravljanje      storitev        

v Avstriji   

1. posredovanje delovne sile
2. očesna optika
3. pek
4.  bandažist, ortopedska tehnika, 

proizvajalec steznikov
5.  gradbeni mojster, mojster za 

gradnjo vodnjakov
6. pogrebna dejavnost
7. polagalec tal
8.  knjigovez, proizvajalec etuijev in 

kaset, proizvodnja kartonaže
9. knjigovodstvo
10. dejavnost kemičnih laboratorijev
11. krovec
12.  proizvajalec ženskih oblačil, 

proizvajalec moških oblačil, 
proizvajalec perila

13.  čiščenje spomenikov, fasad in 
objektov

14. drogist
15.  tiskarstvo in izdelava tiskarskih 

oblik
16. elektrotehnik
17. proizvodnja kozmetičnih izdelkov
18.  proizvodnja pirotehničnih izdelkov 

in trgovina s pirotehničnimi 
sredstvi (podjetje za pirotehniko)

19. mesar
20. turistični vodič
21.  frizerska dejavnost in izdelava 

lasulj (stilist)
22. pedikerska dejavnost
23. vrtnar, florist
24. plinska in sanitarna tehnika

25.  gostinstvo (npr. bar, ekspreso, 

kavarna ali restavracija - za 
določene gostinske dejavnosti se 
ne potrebuje potrdilo o usposob-
ljenosti za gostintsvo - glej § 111 
GewO)

26. mlinarstvo
27.  steklar, poslikava in brušenje ste-

kla, brušenje votlega  stekla, ple-
menitenje votlega  stekla, pihalec 
stekla in izdelava inštrumentov iz 
stekla

28.  zlatar in srebrar, tolkač zlata, 
srebra in kovin

29. pečar
30.  proizvodnja zdravil in strupov ter 

trgovina na debelo z zdravili in s 
strupi

31.  proizvodnja in priprava ter dajanje 
v najem medicinskih izdelkov, 
če ta dejavnost ne zapade med 
drugo regulirano dejavnost, in 
trgovina ter dajanje v najem 
medicinskih izdelkov

32. lesarski mojster 
33. slušni aparati (akustika)
34.  nepremičninski agenti 

(nepremičninski posredniki, 
upravljavci nepremičnin, 
nepremičninski projekti)

35. inštituti za inkaso
36. klimatska in ogrevalna tehnika
37.  polaganje keramike, plošč in 

ploščic
38. komunikacijska elektronika
39.  dejavnost slaščičarn (slaščičar) 

vključno z medičarstvom in 
proizvodnjo sladkarij, sladoleda in 
čokoladnih izdelkov

40. izdelava kontaktnih leč
41. kozmetična (lepotilna) dejavnost
42.  izdelava karoserije in 

avtoličarstvo; tehnika za motorna 
vozila

43.  krznarstvo, torbarstvo (izdelava 
usnjenih oblek)

44. predelava umetnih snovi
45. življenjsko in socialno svetovanje
46.  slikopleskar, avtoličar, 

pozlačevalec in okraševalec, 
izdelovalec napisov

47. masaža
48.  mehatronik in proizvodni 

tehnik; mehatronik za elektroniko, 
pisarniški in računalniški sistemski 
tehnik; mehatronik za elektro-
strojništvo in avtomatizacijo; me-
hatronik za tehniko medicinskih 
naprav

49. mlečna tehnologija 
50.  površinska tehnika, kovinsko 

oblikovanje
51.  izdelovalec orgel, harmonik, 

klavirjev, godal, glasbil na strune, 
pihal

52. izdelovalec ortopedske obutve
53. polagalec tlakov
54. dimnikar
55. potovalna agencija
56.  sedlarstvo vključno s sedlarstvom 

za vozila in jermenarstvom, 
proizvodnja usnjene galanterije in 
torb 

57. zatiranje škodljivcev
58.  kovinarska tehnika za kovinarstvo 

in strojništvo, kovinarska tehnika 

za kovače in proizvodnjo vozil,  
kovinarska tehnika za poljedelske 
in gradbene stroje, 

59. čevljar
60. varovanje/center za varovanje
61.  varnostne službe (poklicni 

detektivi, varovanje)
62.  špediterstvo vključno s transport-

nimi agenti
63. kleparstvo, kovaštvo
64. podjetja za miniranje
65.  kamnoseštvo, vključno s 

proizvodnjo umetnega kamna in 
izdelava teraca

66.  štukaterska dela in dela suhe 
gradnje

67. tapetnik in dekorater
68.  inženirski biroji (svetovalni 

inženirji)
69.  dejavnost kemičnih čistilnic, 

pralnic in likalnic
70.  mizar, modelir, izdelovalec čolnov, 

sodar, strugar, kipar
71. posojanje delovne sile
72. urar
73.  podjetniško svetovanje vključno s 

podjetniško organizacijo
74. premoženjsko svetovanje
75.  premoženjsko svetovanje v skladu 

z dovoljenji § 1 Z 20 WAG, kot 
pogodbeno vezano posredništvo 
in posredovanje življenjskih in 
nezgodnih zavarovanj

76.  premoženjsko svetovanje v skladu 
z dovoljenji  § 1 Z 20 WAG, kot 
pogodbeno vezano posredništvo  
in posredovanje življenjskih 

in nezgodnih zavarovanj kot 
zavarovalni agenti

77.  obrtno premoženjsko svetovanje 
v skladu z dovoljenji  § 1 Z 20 
WAG, kot pogodbeno vezano 
posredništvo in posredovanje 
življenjskih in nezgodnih 
zavarovanj  z zavarovalnimi agenti 
in svetovalec v zavarovalniških 
zadevah

78.  premoženjsko svetovanje v skladu 
z dovoljenji   § 1 Z 20 WAG, kot 
pogodbeno vezano posredniki 
brez pravice do posredovanja 
življenjskih in nezgodnih zavaro-
vanj

79.  premoženjsko svetovanje v skladu 
z dovoljenji  § 2 ods. 1 Z 15 WAG,  
kot pogodbeno vezani posredniki 
vrednostnih papirjev in posredo-
vanje življenjskih in nezgodnih 
zavarovanj

80.  premoženjsko svetovanje v skladu 
z dovoljenji   § 2 ods. 1 Z 15 WAG, 
kot posredniki vrednostnih papir-
jev in posredovanje življenjskih 
in nezgodnih zavarovanj kot 
zavarovalni agent

81.  premoženjsko svetovanje v skladu 
z dovoljenji   § 2 ods. 1 Z 15 WAG,  
kot posredniki  in posredovanje 
življenjskih in nezgodnih 
zavarovanj kot zavarovalni agent 
in svetovalec v zavarovalniških 
zadevah

82.  premoženjsko svetovanje v skladu 
z dovoljenji  § 2 ods. 1 Z 15 WAG, 
kot posredniki brez pravice do 
posredovanja življenjskih in 
nezgodnih zavarovanj
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Kontakt: 

GRILC VOUK ŠKOF, Rechtsanwälte – odvetniki
Karfreitstraße 14/III, A-9020 Klagenfurt/Celovec
Lagergasse 57a, 8020 Graz/Gradec 
Komenskega ulica 12, SI-1000 Ljubljana

Tel.: ++43 463/54267; 54 217
Fax: ++43 463/54 2 67-77
e-pošta: office@gvs3.at

www.gvs3.at

ATU 25356502

Priloga 1

83.  premoženjsko svetovanje s pravi-
co do posredovanja življenjskih in 
nezgodnih zavarovanj

84.  premoženjsko svetovanje s pra-
vico do posredovanja življenjskih 
in nezgodnih zavarovanj  kot 
zavarovalnimi agenti

85.  premoženjsko svetovanje s pra-
vico do posredovanja življenjskih 
in nezgodnih zavarovanj  kot za-
varovalnimi agenti in svetovalec v 
zavarovalniških zadevah

86.  premoženjsko svetovanje 
brez pravice do posredovanja 
življenjskih in nezgodnih zavaro-
vanj

87. zavarovalno posredništvo
88.  zavarovalno posredništvo v obliki 

zavarovalnih agentov
89.  zavarovalno posredništvo v 

obliki zavarovalnih posrednikov 
in svetovalcev v zavarovalniških 
zadevah

90. vulkanizer
91.  toplotna, hladilna, zvočna in 

požarna izolacija
92.  orožarska obrt (puškarstvo), 

vključno s trgovino z orožjem
93.  orožarska obrt  (§ 94 Z 80 v 

povezavi s § 139 ods. 1 Z 1 GewO 
1994) vključno s trgovino z 
orožjem (nevojaško orožje)

94.  orožarska obrt  (§ 94 Z 80 v 
povezavi s § 139 ods. 1 Z 1 GewO 
1994) vključno s trgovino z 
orožjem (vojaško orožje)

95. posrednik vrednostnih papirjev

96. zobni tehnik


