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Avstrija – pomembna zunanjetrgovinska 
partnerica

Po blagovni menjavi, na 3. mestu; delež izvoza v prvi tretjini leta 2014 se je povečal za 25%
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Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas

Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati 

Mesto in delež Slovenije v blagovni menjavi Avstrije

Izvoz v Slovenije; 14. mesto,1,8 % delež

Uvoz iz Slovenije; 17. mesto,1,2 % delež



Avstrija – pomembna zunanjetrgovinska 
partnerica - 1

Največji tuji investitor;

- v letu 2012 za 5.604,8 mio EUR investicij
- 998 podjetji z avstrijskim kapitalom (od tega 252 mešani kapital)

WKO: anketa

- Sektorji investiranja: 58 % finančne storitve, 9 % nepremičnine, 8% trgovina na drobno

- Zaposlovanje od 15.000 – 20.000 delavcev

Ostali pomembni faktorji;

- porast BDP –ja za 0,8 %
- porast proizvodnje za 0,5 %
- rast izvoza
- rast kupne moči (3. mesto v EU)
- izhodišče na V in CE Evropa Motorja rasti!

- izvoz (45.000 izvoznih podjetji)
- proizvodnja



Položaj avstrijskega gospodarstva

9 zveznih dežel



Položaj avstrijskega gospodarstva - 1

IZVOZ - NAJPOMEMBNEJŠI TRGI
1. Nemčija 30,1%, 2. Italija 6,5%, 3. ZDA 5,6%, 4. Švica 5,1%, 5. Francija 4,7%, 6. Češka 3,5%

UVOZ - NAJPOMEMBNEJŠI TRGI
1. Nemčija37,3%, 2. Italija6,1%, 3. Švica5,2 %, 4. Kitajska5,2%, 5. Češka4,1%, 6. ZDA 3,3%



Položaj avstrijskega gospodarstva - 2
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TOP IZVOZNI PRODUKTI TOP IZVOZNE STORITVE
Izvoz storitev- 43 mrd EUR

Uvoz storitev- 33 mrd EUR



Struktura podjetji

315.000 podjetji (javni sektor izvzet) od tega največ v dej. trgovina na drobno in debelo – popravilo 
motornih vozil in koles, znanstvene in tehnološke storitve, storitve nočitev in prehrane.

• Prevladujejo MSP – 92,9%

• 7,1% podjetij ima več kot 250 zaposlenih

• V povprečju industrija izvozi 55% vrednosti
- avtomobilska industrija 90%
- papirna industrija 75%

Spodbude ministrstva za gospodarstvo
• “Trojna I strategija” – inovacije, internacionalizacija in investicije

• spodbujanje novih inovacij, tehnologije in kreativnosti

• podvojen bo tudi rizični kapital, ki bo na voljo podjetjem za  financiranje 
investicij



Vstop na Avstrijski trg

• Posredniki
• Agenti
• Sejmi 
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• EEN mreža
• Ustanovitev podjetja, podružnice

ABA (Avstrijska poslovna agencija):

v letu 2012 privabila 25% več tujih podjetij kot v letu 2011



Problematična področja pri poslovanju z Avstrijo

- delovno pravna zakonodaja

- davčne stopnje

- davčne regulative

- neučinkovita državna birokracija

- neustrezno izobražena delovna sila

- dostop do financiranja

- nezadostne zmogljivosti za inovacije

VIR: WEF - The Global Competitiveness Report 2013–2014



Delovanje v Avstriji

• Opravljanje storitev:
- trgovske storitve
- obrtniške/rokodelske storitve
- storitve prostih poklicev

• Prost pretok storitev
- Začasno opravljanje storitev v Avstriji

pod pogoji, ki jih določa država v kateri se opravljajo storitve
- Priglasitev dejavnosti (BMWA): 
- regulirane in delno regulirane obrtne dejavnosti
- priloge (EU-potrdilo, potrdilo o dosedanjem opravljanju dejavnosti (npr. izpis iz registra  
AJPES), izpisek iz registra podjetij/ trgovinskega registra/ sodnega registra, priloge glede  
zakonsko odgovornih zastopnikov pravne osebe: dokazilo o državljanstvu, dokazilo o  
poklicnih kvalifikacijah, 2 letna dejavnost v Sloveniji ali priznanje poklicne kvalifikacije

- priglasitev se opravlja na letni ravni



Opravljanje storitev - 1

• Občutljivi sektorji:

- storitve za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov (01.41)
- obdelava naravnega kamna (26.7)
- proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov (28.11)
- gradbeništvo s sorodnimi panogami (45.1-4)
- poizvedovalne aktivnosti in varovanje (74.60)
- čiščenje objektov in opreme (74.70)
- nega na domu (85.14)
- socialno varstvo brez nastanitve (85.32)



Opravljanje storitev - 2

Priglasitev napotenih delavcev
• Redno delovno razmerje s slovenskim podjetjem – (najmanj 1 leto)
• Prijava KIAB – 8 dni pred začetkom dela v Avstriji
• Priloge: E 101/A1, pogodba,
• Avstrijski standard: plače, BUAK, dopust, delovni čas etc
• Državljani tretjih držav

Delavci morajo imeti ves čas napotitve pri sebi tudi nekatera druga dokazila !!!

Dokumenti v zvezi s plačo/delovnim časom – aneks k pogodbi o zaposlitvi
Kazenske določbe:

- neupoštevanje minimalne plače: EUR 1.000-20.000
- podjetje ne hrani/pokaže dokumentov: EUR 500-5.000
- prepoved opravljanja storitev 
- evidenca prekrškov
- dobiček iz posla zapade državi
- kaznivo dejanje: “oderuštvo” (vključuje plačilni dumping) 



Ustanovitev podjetja

• Družbe (kapitalske družbe ali osebne družbe), samostojni podjetnik
• Ustanovitev podružnice
Einzelunternehmer („s.p.“)
• Vpis v sodni register če promet presega EUR 400.000
• Obrtno dovoljenje (Gewerbeberechtigung)

- reglementirana dejavnost (§ 94 GewO): npr gradbeni mojster, fasaderstvo, suha gradnja, elektrotehnik, frizer, pek, 
mizar, oblaganje tal, 
- poklicna kvalifikacija

Gesellschaft mit beschränkter Haftung („d.o.o.“)
• Osnovni kapital: EUR 35.000 (1/2 vplačati takoj)
• Firma: 

- v vseh jezikih
- Avstrija kot sestavni del firme dopustno
- mnenje zbornice

• Vpis v sodni register
• Družbena pogodba: notarski zapis (tudi enoosebna družba)
• Obrtno dovoljenje (Gewerbeberechtigung)
• Davek na dobiček kapitalske družbe: 25 %
• Stroški ustanovitve – 10 % vplačanega kapitala, čas registracije – 2 tedna



Ustanovitev podjetja – delavno pravna zakonodaja
Osnovne informacije

- Ni osnovne min. plače – regulirajo se v posameznih kolektivnih pogodbah

- 14 plač / leto

- Delovne ure: 38.5 – 40 /teden (odmori za malico izvzeti)

- 25 dni dopusta / leto

- Prekinitev delovnega razmerja brez razloga



Hvala za vašo pozornost!

Center za mednarodno poslovanje
Ines Čigoja

T: (0)1 5898 164 E: ines.cigoja@gzs.si


