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saj je menila, da bodo delavci iz novih držav članic 
preplavili avstrijski trg dela in da bo poceni delovna 
sila iz novih držav članic celo nadomestila avstrijske 
delavce. Bojazen se v tej obliki nikakor ni uresničila. 
Kljub temu si je Republika Avstrija izpogojevala pre-
hodno obdobje. Tako imenovani »2+3+2 model« je 
predvideval, da bosta popolni prosti pretok delavcev 
in s tem tudi napotitev delavcev možna šele po pre-
hodnem obdobju sedmih let. Za področje prostega 
pretoka storitev pa so bila določena občutljiva pod-
ročja. Ravno ta področja bi bila za avstrijske naroč-
nike in tuje ponudnike posebej zanimiva, vendar je 
bilo za izvajanje storitev tako za omenjena področja 
in še posebej za gradbeništvo tako rekoč nemogoče 
pridobiti potrebna dovoljenja. 

Od začetka je bilo jasno, da bo Avstrija izkoristila ce-
lotno obdobje sedmih let in pred iztekom tega obdob-
ja zagotovo ne bo sprostila avstrijskega trga za delavce 
iz novih držav članic. V nasprotju s tem pa so avstrij-
ski delavci in avstrijska podjetja od vstopa novih držav 
članic k EU uživali popolno svobodo, tj. avstrijski de-
lavci niso več potrebovali delovnih do voljenj, avstrij-
ska in nemška podjetja pa so lahko s svojimi sodelavci 
brez ovir ponujala storitve v Sloveniji.

Pomembnost prostega pretoka storitev
Zakaj je torej prosti pretok storitev tako pomemben?
Evropska komisija se že od devetdesetih let prejšnjega 
stoletja zaveda in ponavlja, da je prosti pretok stori-
tev tista svoboščina, ki zagotavlja rast in blaginjo v 
Evropi. Izhodišče razmišljanja Komisije je bilo, naj se 

omogoči, da vsak, ki v neki državi članici na osnovi 
pravnih predpisov izvaja določeno dejavnost, to lahko 
počne tudi v katerikoli drugi državi članici, in sicer 
brez birokratskih ovir. Točno tako si prosti pretok 
storitev predstavlja marsikateri podjetnik. Žal so se 
države članice tega predloga zbale in se na koncu do-
govorile za model, ki predvideva, da mora ponudnik 
storitev na mnogih področjih, npr. glede napotenih 
delavcev, upoštevati predpise in standarde države go-
stiteljice. 

Posebnost prostega pretoka storitev je v tem, da nudi 
večjo fleksibilnost kot pravica ustanavljanja. Prav to 
fleksibilnost potrebujejo mala in srednja podjetja, ki 
predstavljajo večji del podjetij v regiji. Ustanovitev 
podjetja v drugi državi članici za izvedbo nekaj naro-
čil v letu namreč ni gospodarna. Podjetje iz Maribora 
lahko sprejme in izvede naročilo v Gradcu, ne da bi 
moralo v Avstriji ustanoviti podjetje in tam zaposliti 
delavce. Že sama geografska bližina, krajše poti in s 
tem geografsko povečanje trga so razlogi za atraktiv-
nost prostega pretoka storitev med Avstrijo in sose-
dnjimi državami. Podjetnik iz Maribora se vozi na 
delovišče v Gradec 45 minut, medtem ko traja vožnja 
v Ljubljano 90 minut in v Koper celo 2,5 ure. 

Napoteni delavci ostanejo – pod določenimi pogoji 
– za obdobje napotitve v Avstriji zavarovani pri do-
mačem zavodu za zdravstveno zavarovanje. Tudi do-
hodnina se odvaja v državi, kjer je delavec rezident, 
razen če so izpolnjeni določeni pogoji. Družinski 
člani tako tudi niso v negotovosti, ali so v primeru 

Kako je postal 
prosti pretok 
storitev 
stalnica mojega 
pravnega življenja

D R .  M A R I A  Š K O F ,  O D V E T N I C A

Prvi korak
Prvič sem se zavedela pomembnosti in potenciala 
prostega pretoka storitev, ki je eden od stebrov evrop-
skega enotnega trga, v času študija v Utrechtu. Primer 
se je imenoval Donatella Calfa in je obravnaval zade-
vo gospe Calfa, državljanke Italije, ki je dopustovala 
v Grčiji. Med dopustom je bila zasačena pri kajenju 
marihuane. Ker je bilo uživanje kanabisa v Grčiji ka-
znivo dejanje, je bila za to dejanje obsojena, hkrati 
pa ji je bil doživljenjsko prepovedan vstop v Grčijo. 
Gospa Calfa se je zoper odločbo grškega sodišča pri-
tožila in med drugim navajala, da je zaradi doživljenj-
ske prepovedi vstopa v Grčijo kršena njena pravica do 
prostega pretoka storitev. Evropsko sodišče ji je dalo 
prav, saj se lahko tudi uporabnik storitev sklicuje na 
to pravico. To se mi je, takrat mladi študentki prava 
iz države, ki je bila komaj pet let članica EU, zdelo 
precej revolucionarno in je moje dotedanje pravno 
razmišljanje, obarvano z vidika nacionalnega prava, 
precej spremenilo. Evropsko pravo je spremenilo na-
čelo, da je pravo omejeno zgolj na ozemlje določene 
države. Po vstopu določene države v EU referenčni 
pravni red ni več izključno nacionalni pravni red, npr. 
avstrijski ali slovenski, ampak je dopolnjen z nadre-
jenim evropskim pravom, tako imenovanim acquis 
communautaire. 

Slovenija postane članica EU  
Dne 1. maja 2004 je Slovenija postala članica EU. 
Veselje je bilo veliko. Končno bodo odpravljene meje 
in ovire, ki so med Avstrijo in Slovenijo obstajale več 
desetletij. Uradna Avstrija se je tega trenutka bala, 
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je bila po prvi svetovni vojni razdeljena. Del mesta 
Gornja Radgona, ki se nahaja na desnem bregu Mure, 
je postal del Slovenije oz. države SHS, del mesta na 
levem bregu Mure pa je postal del Avstrije. Gornja 
Radgona je bila z mirovno pogodbo iz Saint-Germai-
na deljeno mejno mesto. Dne 12. oktobra 1969 je 
bil most, ki je nekoč povezoval oba dela mesta, po 
tem, ko sta se Avstrija in SFRJ spet zbližali, ponovno 
odprt. Toda Most prijateljstva je bilo treba leta 2008 
v celoti obnoviti. Avstrijska Štajerska in Slovenija sta 
to želeli – tudi kot izraz prijateljstva, zaupanja in po-
vezanosti med obema mestoma in deželama – izvesti 
skupaj. Dogovorili sta se, da bo avstrijska Štajerska 
poskrbela za arhitekturni načrt, medtem ko bo Slo-
venija opravila izvedbo  oz. konkretna gradbena dela.

Toda tej čudoviti ideji sožitja v smislu skupne Evrope 
je grozilo izničenje zaradi pravnega okvira, konkret-
no prehodnega obdobja, ki ga je uveljavljala Avstrija. 
Slovensko podjetje, ki naj bi izvajalo gradbena dela, 
bi za svoje delavce potrebovalo delovna dovoljenja, 
če bi želelo izvajati gradbena dela tudi na avstrijski 
strani mostu. Delovnih dovoljenj pa zaradi potrebne-
ga soglasja sosveta za tujce ni bilo mogoče pridobiti. 
Konkretno je to pomenilo, da bi slovensko podjetje 
lahko izvedlo samo gradbena dela na slovenski stra-
ni mostu, medtem ko gradbenih posegov na delu, 
ki sega na avstrijsko ozemlje, ne bi moglo izvesti. Po 
drugi strani avstrijska stran teh težav ni imela, saj bi 
lahko avstrijsko gradbeno podjetje izvedlo tudi dela 
na mostu na slovenskem ozemlju. 

Še dobro se spominjam časa, ko sem maja 2009 v Mur-
ski Soboti predavala o pogojih opravljanja storitev v 
Avstriji in o tem, kaj vse morajo upoštevati slovenska 
podjetja. Po koncu predavanja je k meni pristopila ta-
kratna vodja pravnega oddelka znanega slovenskega 
gradbenega podjetja, ki je ravno tedaj dobilo naročilo 
za izvedbo gradbenih del na omenjenem Mostu pri-
jateljstva. Vprašala me je, ali moje navedbe in razlage 
v resnici držijo, saj preprosto ni mogla verjeti, da je 
temu tako. Njeno podjetje je bilo vezano na pogodbo, 
ki pa bi jo lahko zaradi prehodnega obdobja izvedlo 
le do polovice mostu. Podjetje bi bilo prisiljeno kršiti 
pogodbo in bi moralo plačati tudi pogodbene kazni. 
Neverjetna perspektiva v skupni Evropi.

Sledil je intenziven čas, v katerem smo vložili nešteto 
vlog, pritožb, imeli veliko pogovorov in sestankov ter 
posredovali na vseh možnih ravneh, tudi v diplomat-
skih krogih. Končno nam je uspelo prepričati sosvet 
za tujce, da je podal svoje soglasje. V začetku avgu-
sta 2009 je pristojni AMS odobril petdeset delovnih 
dovoljenj za delavce slovenskega podjetja za sanacijo 
Mostu prijateljstva in dela so se končno lahko priče-
la. Most prijateljstva je bil slavnostno odprt 28. ju-
lija 2010 ob navzočnosti politikov in diplomatov iz 
obeh držav, županov in prebivalcev iz Radgone in Bad 
Radkersburga. Bila je veselica in v vsakem oziru izraz 
skupne Evrope.

bolezni upravičeni do zdravstvenega zavarovanja ali 
ne. Enako velja tudi za avstrijska podjetja in njihove 
zaposlene, ki izvajajo projekte npr. v južni Franciji, 
Španiji ali v Nemčiji.

Prosti pretok storitev v praksi 
Prva avstrijska podjetja vstopijo v Slovenijo

Po vstopu Slovenije v EU so avstrijska in nemška 
podjetja nemudoma začela koristiti možnost prostega 
pretoka storitev in napotila delavce v Slovenijo. To je 
bilo zame še posebej zanimivo, saj so se prav Avstrijci 
bali, da bodo slovenska podjetja in podjetja iz novih 
držav članic tista, ki bodo ponujala storitve v Avstriji 
in tako izpodrinila avstrijska podjetja. Na ta način bi 
avstrijska podjetja ostala brez vsakršnih možnosti ko-
riščenja prednosti prostega pretoka storitev. Iz istega 
časa se spominjam tudi sprehoda po centru Ljubljane, 
na katerem sem, ravno med njihovim odmorom, na-
letela na avstrijske delavce v delovnih oblačilih. Pola-
gali so parket.

Kmalu zatem je na slovenski trg vstopila tudi znana 
nemška trgovska veriga na področju tekstila. Podjetju 
sem svetovala pri pravnih vprašanjih, ustanovila slo-
vensko hčerinsko družbo, preverjala slovenske pred-
pise o označbi blaga in mu svetovala pri sklepanju 
najemnih pogodb za posamezne trgovine. Te je bilo 
treba tudi opremiti glede na celostno podobo koncer-
na. Stranka je v ta namen že več let sodelovala z nem-
škimi obrtniki, ki so poskrbeli  za notranjo izgradnjo 
posameznih trgovin: izvedli so elektroinštalacijska 

dela, položili tla, oblikovali stene, postavili pohištvo 
itd. Ti obrtniki so prišli v Slovenijo s svojimi zaposle-
nimi, da bi tu opravili potrebna dela, pri tem pa jim 
v Sloveniji ni bilo treba ustanoviti podjetja, odvesti 
davka na dobiček kapitalskih družb, prav tako jim tu 
ni bilo treba zaposliti sodelavcev, plačevati prispevkov, 
dohodnine itd. Vse, kar so morali narediti, je bilo, da 
so prišli v Slovenijo, opravili svoje delo in se spet vrni-
li v Nemčijo. Ta način nastopanja na slovenskem trgu 
je omogočil prosti pretok storitev, ki je bil v Sloveniji 
mogoč brez velikih ovir. Delavci, ki so bili napoteni 
v Slovenijo, so morali biti redno zaposleni v Nemči-
ji, poleg tega jih je bilo treba priglasiti na Zavodu za 
zaposlovanje. Pri tem je bilo treba izpolniti en sam 
enostranski obrazec s podatki o delodajalcu, trajanju 
delovišča in napotenih delavcih in že je bilo mogoče 
pričeti z deli. Ob tem niso bila potrebna nobena do-
datna dovoljenja in tudi potrdilo o priglasitvi ni bilo 
predvideno. Edino potrdilo je bil »OK« na potrdilu 
o prenosu dokumentov po faksu. Tako enostavno je 
bilo začasno opravljanje storitev v Sloveniji. Kasneje 
je postal postopek še enostavnejši.

Opravljanje storitev v drugo smer  
Prva slovenska podjetja v Avstriji – 
»Most prijateljstva« v Radgoni

Da je imel vstop Slovenije v EU že pred koncem pre-
hodnega obdobja pozitivne učinke na sodelovanje in 
da je odpravil meje med Avstrijo in Slovenijo, kaže 
projekt generalne sanacije Mostu prijateljstva čez 
Muro v Radgoni. Gornja Radgona/Bad Radkersburg 
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na diskriminatorno ravnanje Avstrije. Tudi Evropska 
komisija si je želela ustvariti sliko o nastalih razmerah, 
zato je organizirala razne konference v državah članicah 
in marca 2015 še zaključno konferenco v Rigi v Latvi-
ji, na kateri so sodelovali tudi pristojna komisarka in 
poslanci Evropskega parlamenta. Drakonski avstrijski 
ukrepi, o katerih sem poročala in astronomske kazni 
zaradi formalnih prekrškov so prestrašile vse udeležen-
ce konference.

Kako to poteka v praksi?
Pravno področje, ki ne bi moglo biti bolj zapleteno

Na začetku so se svetovanja omejila predvsem na 
priglasitve del in delavcev  ali drugače povedano, na 
urejanje dokumentacije in papirjev. Ob tem sem bila 
deležna posmeha marsikaterega kolega, ki tega dela 
pravno ni jemal preveč resno.

Toda že kmalu se je izkazalo, da vprašanja čezmejnega 
opravljanja storitev segajo na več področij in so zelo 
zapletena. Danes predstavlja svetovanje v zvezi s čez-
mejnim opravljanjem storitev eno od težišč pisarne 
grilc vouk škof.

Tako se na primer pojavijo vprašanja, ali je treba iz-
staviti račune z ali brez DDV-ja, in če z DDV, ali je 
treba obračunati avstrijski ali slovenski DDV, morda 
celo znižani DDV, kje in kako je treba odvesti DDV, 
in ali je možno za materiale, ki jih je podjetje nabavilo 
v Avstriji, uveljavljati vstopni DDV, ali je potrebna 
avstrijska davčna številka itd.

Nadalje se postavljajo vprašanja, kje so zavarovani za-
posleni, ali ostanejo v slovenskem sistemu socialne-
ga zavarovanja ali jih je treba prijaviti v Avstriji, in 
kakšne so ob tem pravice družinskih članov, ki osta-
nejo v Sloveniji. 

Potem so tu vprašanja z vidika dohodnine: Ali je tre-
ba dohodnino odvesti v Avstriji? Kateri del dohod-
ka je predmet avstrijske dohodnine in kdaj se začne 
plačevati dohodnina v Avstriji? Kako se v Sloveniji 
obravnava dohodek, za katerega je bila že plačana do-
hodnina v Avstriji? Ali se tak dohodek dodatno ob-
davči tudi v Sloveniji? Ali se v Avstriji že odvedena 
dohodnina upošteva v Sloveniji? Ali velja progresija? 
Ali čisto banalno, katera kolektivna pogodba velja v 
primeru napotitve? Avstrijska določila namreč predvi-
devajo, da imajo napoteni delavci pravico do plače, ki 
pripada primerljivim delavcem v Avstriji. Za podjetja 
s sedežem v Avstriji to ne predstavlja nobene težave, 
saj se s pridobitvijo obrtnega dovoljenja določi tudi 
članstvo v določeni sekciji gospodarske zbornice in 
s tem tudi veljavna kolektivna pogodba. V primeru 
čezmejnega opravljanja storitev pa to ni tako prepros-
to. Naj navedem nekaj primerov: v primeru vgradnje 
oken lahko velja šest različnih kolektivnih pogodb, 
odvisno od tega, iz katerega materiala so okna in ali 
gre morda za vgradnjo strešnega okna. Tudi v primeru 
jeklenih konstrukcij lahko veljajo tri različne kolek-
tivne pogodbe in v primeru suhe gradnje dve. Tako 
je treba v primeru opravljanja storitev v Avstriji tudi 
vedeti, da obstaja v Avstriji poklic ognjevarnega zidar-
ja. V Avstriji obstaja več kot osemsto kolektivnih po-

Predavanja in priprave na 
konec prehodnega obdobja
Bolj ko se je bližal konec prehodnega obdobja, tem 
bolj in intenzivneje so se želela na to pripraviti tudi 
slovenska podjetja. Zanimalo jih je, katere pogoje 
morajo izpolniti. Ponujanje storitev v Avstriji je bilo 
za slovenska podjetja zanimivo iz različnih razlogov: 
delovišča so bila večkrat geografsko bližje kot tista v 
Sloveniji, Avstrija  je veljala za »obljubljeno deželo«, 
kjer velja vladavina prava in je vse urejeno, računi se 
plačujejo ob zapadlosti, pri čemer je treba dodati, da 
je žal marsikdo spoznal, da to pravilo ne velja za vse. 
Nenazadnje je Slovenija močno čutila posledice go-
spodarske krize leta 2008, ki je postala očitna z raz-
padom banke Lehman Brothers. Po drugi strani pa so 
želeli tudi avstrijski naročniki in potrošniki koristiti 
prednosti večjega trga in večje izbire.

V obdobju pred in po koncu prehodnega obdobja 
sem imela predavanja po vsej Sloveniji; od Murske 
Sobote do Portoroža, od Kranja do Novega mesta, v 
Mariboru in na Jesenicah, pa od Dravograda do Ve-
lenja in Celja. V letu in pol sem tako opravila več 
kot dvesto predavanj, predavalnice pa so bile vedno 
polne do zadnjega kotička. Poleg tega je naša odvetni-
ška pisarna s strokovnjaki priredila več simpozijev v 
Gradcu, Mariboru in v Gornji Radgoni, z namenom, 
da bi pojasnili čim več vidikov opravljanja storitev v 
Avstriji, tako z vidika evropskega, davčnega, delovne-
ga kot pogodbenega in upravnega prava.

Posebna težava je bila v tem, da do konca prehod-
nega obdobja ni bilo jasno, kakšne bodo spremem-
be v avstrijski zakonodaji po 1. maju 2011. Nihče ni 
popolnoma zaupal ali verjel, da bo Avstrija dopustila 
prosti pretok storitev, kot ga predvideva evropsko pra-
vo. Vsi so pričakovali ovire, razsežnosti teh pa si ni 
znal predstavljati nihče. Ustrezni zakon je bil sprejet 
29. aprila 2014 in stopil v veljavo 1. maja 2014. Z 
avstrijskim Zakonom o preprečevanju socialnega in 
plačilnega dumpinga se je avstrijski zakonodajalec še 
posebej potrudil s formalnimi ovirami in posledič-
nimi kaznimi. Podjetjem s sedežem v drugi državi 
članici je poskušal preprečiti vstop na avstrijski trg. 
Zakon, zlasti pa kazni, je zakonodajalec v teku let še 
dodatno zaostril; tako kazni zaradi formalnih napak, 
ki bi jih bilo mogoče celo popraviti, pogosto prese-
gajo sto tisoče evrov. Izrečene pa so bile tudi kazni v 
višini več milijonov evrov. Kazni, če jih preračunamo 
v nadomestno zaporno kazen, presegajo celo kazni, ki 
so bile v Avstriji izrečene v primerih najhujše goljufije, 
kot npr. v primerih bank Hypo ali Bawag. Pri globah 
zaradi prekrškov pa nikakor ne gre za preprečevanje 
socialnega in plačilnega dumpinga, kar ves čas zatrjuje 
avstrijska stran.

Vseskozi in ob vsaki priložnosti sem opozarjala na dej-
stvo, da je avstrijska zakonodaja v nasprotju z evropsko 
in da je usmerjena proti tujim ponudnikom storitev. 
Kot odvetnica in tudi kot pripadnica slovenske narodne 
skupnosti sem si lahko dovolila, da javno opozarjam 
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ročnike. Če bo namreč tudi ta občutil hude posledi-
ce v primeru, da bo dal naročilo podjetju s sedežem 
v drugi državi članici, v prihodnje ne bo več sklepal 
pogodb s podjetji iz drugih držav članic, s čimer bi se 
problem rešil sam od sebe. Lahko bi rekli, da je avstrij-
ski zakonodajalec prav zato uvedel prepoved izplači-
la in plačilo varščine zoper avstrijskega naročnika. 
 Avstrijski naročniki so morali svoji državi nemudoma 
in brez odloga plačati še odprti znesek po pogodbi, 
ne glede na to, ali so bili očitki zoper tujega izvajal-
ca pravnomočno ugotovljeni, brez da bi tuje podjetje 
imelo možnost, da glede očitka zavzame stališče, ne 
da bi se upoštevale morebitne pravice naročnika, kot 
so: garancija za napake, pravica do zadržanja plačila 
itd. Ponudnik storitev tudi ni bil stranka v postopku 
in je za varščino pogosto izvedel le po naključju. Vsi 
ti ukrepi so bili izvedeni samo zato, ker ima izvajalec 
sedež v drugi državi članici. Avstrijski organi tudi niso 
preučili, ali se bo ponudnik storitev dejansko izmi-
kal morebitnemu kazenskemu pregonu. V resnici se 
je streljalo s topovi na vrabce in vse to pod pretvezo 
 preprečevanja plačilnega in socialnega dumpinga. 
 Avstrijski organi so tuja podjetja tako pavšalno ozna-
čili za nezanesljive partnerje, s katerimi bi si lahko za-
pravili ugled.

Pika na i pa so bili tisti primeri, v katerih je bilo izreče-
no, da varščina zapade v korist Avstrije, ne da bi se z 
njo poračunala more bitna kazen, čeprav so avstrijski 
organi trdili, da je treba varščino plačati kot garancijo 
za morebitne kazni.

Varščina je privedla do absurdnih situacij, da je na-
ročnik sicer plačal celotno delo, izvajalec pa dela ni 
izvedel; da je izvajalec dela opravil, ni pa prejel plačila; 
da je bila zoper izvajalca izrečena globa, ki jo je mo-
ral dodatno plačati, za nameček pa je v korist države 
zapa dla še varščina. Ukrep je bil zelo učinkovit v smis-
lu preprečevanja in omejevanja notranjega trga. 

Avstrijskemu vrhovnemu in ustavnemu sodišču so 
bila v zvezi z varščino večkrat zastavljena vprašanja, 
ta pa so se glede odgovora obotavljala. Šele tik pred 
odločbo Evropskega sodišča v zadevi Čepelnik (na 
pobudo naše pisarne) je avstrijsko vrhovno upravno 
sodišče tujim ponudnikom storitev prisodilo vsaj po-
ložaj stranke v postopku. 

Kot je morala Republika Avstrija pred evropskim so-
diščem v zadevi Čepelnik boleče občutiti, je evropsko 
sodišče avstrijski ukrep prepovedi izplačila in izplači-
lo varščine kvalificiralo kot nesorazmerni ukrep in je 
Evropska komisija ukrep označila celo za ukrep »ki v 
današnji Evropi nima več prostora«.

Prepoved izplačila in plačilo varščine pa avstrijski za-
konodajalec kljub odločbi evropskega sodišča do da-
nes ni črtal iz zakona. Sicer ta ukrep ni več dopusten, 
vendar ne obstaja zagotovilo, da ne bi morda določen 
uradnik, ki razpolaga s skopim znanjem evropskega 
prava, vendarle odredil prepoved izplačila in plačilo 
varščine po načelu »predpis je predpis«, in če je ta za-
pisan v zakonu, bo že vse v redu.

godb, tako da je potrebno dobro znanje o tem, katera 
kolektivna pogodba lahko pride v poštev oziroma kaj 
se zgodi, če ni bila izbrana pravilna kolektivna pogod-
ba in kakšne kazni so s tem povezane. 

Treba je preučiti, ali pogodba med naročnikom in 
izvajalcem predstavlja podjemno pogodbo ali gre za 
posojanje delovne sile. To vprašanje je pravno zelo 
zahtevno tudi za izkušene pravnike. Dodatno je treba 
vedeti, da avstrijski organi in sodišča niso upošteva-
li sodne prakse evropskega sodišča v zadevi Martin 
Meat in komaj 22. avgusta 2017 uskladili avstrijsko 
sodno prakso glede posojanja delovne sile s sodno 
prakso evropskega sodišča. Posledice napačne kvali-
fikacije pogodbe so zelo hude: ne samo, ko je upo-
rabljen napačen obrazec za priglasitev delavcev, kar 
je ravno tako kaznivo dejanje, ampak tudi v primeru 
posojanja delovne sile, saj je treba za napotene delavce 
od prvega dne napotitve dalje odvesti tudi dohodni-
no v Avstriji, medtem ko mora avstrijski naročnik ob 
tem odvesti še odbitni davek. Prav tako je avstrijski 
naročnik zavezan, da tudi on hrani vso dokumentaci-
jo. V primežu prekrškov sta kaznovana tako avstrijski 
naročnik kot tudi tuji izvajalec. Dodatno težavo pred-
stavlja dejstvo, da za državljane tretjih držav v prime-
ru posojanja delovne sile ni mogoče pridobiti potrdila 
o napotitvi.

Ali je treba samostojne podjetnike vendarle obravna-
vati kot zaposlene, če v okviru projektov sodelujejo 
kot zunanji strokovnjaki? 

Ali sodi dejavnost v Sklad za odpravnine in dopuste 
delavcev (BUAK – Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfer-
tigungskasse), kar pomeni, da je treba za delavca za 
vsak dan napotitve, odvisno od plače, v sklad BAUK 
vplačati cca. 40 evrov? Ta znesek lahko znatno vpliva 
na obračun in s tem uspešnost določenega projekta.
Pomembno vprašanje je tudi, katero dokumentacijo 
je treba imeti na razpolago v primeru kontrole. Bese-
dilo zakona je nedoločno in finančni policiji dopušča 
veliko možnosti interpretacije. Tako inšpektorji zah-
tevajo tudi dokumente, ki v Avstriji ne obstajajo več 
že več desetletij in ki v domači državi niso del ob-
računa plač. Ali kako naj imajo pomožni delavci na 
razpolago spričevala o zaključeni poklicni izobrazbi, 
saj so pomožni delavci ravno zato, ker niso zaključili 
poklicne izobrazbe.

In nazadnje je bistveno vprašanje, kje se uveljavlja 
plačilo za delo. Tudi tuji ponudniki storitev se sreču-
jejo s težavo, da jim avstrijski naročniki izvedenih del 
ne plačajo in jih morajo uveljavljati sodno.

To je samo del praktičnih vprašanj, s katerimi se sre-
čujejo ponudniki storitev pri opravljanju svoje stori-
tve v Avstriji. 

Učinkoviti ukrepi v nasprotju s pravom EU – 
primer Čepelnik
Poleg astronomskih in nesorazmernih kazni, ki se 
odmerjajo zoper tuje ponudnike storitev, je avstrijski 
zakonodajalec uvedel tudi ukrep zoper avstrijske na-
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podpore niti s strani delodajalcev niti s strani deloje-
malcev. Potrošniki, ki bi želeli sprejeti ponudbe tujih 
ponudnikov, pa nimajo glasu.

Obstaja občutek, da se je avstrijski zakonodajalec za-
vestno odločil za kršitev evropskega prava, saj je po 
eni strani lahko gotov, da postopek preučitve nacio-
nalnih določil pred evropskim sodiščem traja več let.

Tudi javna razprava o prostem pretoku storitev v 
 Avstriji je zelo enostranska: velja načelo, da so vsi 
tuji ponudniki hudobni in ves čas izvajajo plačilni 
dumping, domači naročniki pa so dobri. Pri tem pa 
se  prezre, da avstrijski naročniki tujim ponudnikom 
niso pripravljeni plačati cen, ki jih plačujejo avstrij-
skim izvajalcem. Prav tako je postalo povsem običaj-
no, da v primeru javnih naročil, pri katerih vedno ve-
lja načelo najnižje cene, avstrijski generalni izvajalec 
sklene pogodbe za določena dela s podizvajalci, ki pa 
so pogosto podjetja iz drugih držav članic. Avstrijski 
generalni izvajalec zadrži maržo, dela pa izvajajo tuja 
podjetja, ki za dobro izvedbo del tudi jamčijo. In kot 
je pri javnih naročilih in velikih projektih običajno, 
so na koncu vedno težave z obračunom, pravzaprav 
ne poznam primera, ko naročnik ne bi uveljavljal 
garancije ali penalov, in to tudi v višini, ki presega 
morebiten dobiček. Ti in podobni vidiki čezmejnega 
opravljanja storitev se radi spregledajo. 

Avstrija pod pretvezo plačilnega in socialnega dum-
pinga omejuje avstrijski trg, medtem ko sama koristi 
prednosti čezmejnega opravljanja storitev. 

Formalizmi, stroge kontrole 
in zahtevni postopki 
Avstrijski zakonodajalec je zakon glede preprečeva-
nja socialnega in plačilnega dumpinga vseskozi za-
ostroval. Enako velja tudi za upravno prakso. Kljub 
neštetim novelam, zakon še vedno uporablja nejasne 
izraze in izvajalec storitev nikoli nima pravne gotovos-
ti. Dodatno so bile zaostrene kontrole na deloviščih. 
Seznam formalnih prekrškov, ki jih ponudnik storitev 
v Avstriji lahko stori z enim samim dejanjem, je dolg. 
Na vsakega napotenega delavca se lahko za eno samo 
dejanje izreče do štiri prekrške zaradi formalizmov. 
Če je imenovanih več direktorjev, se globe pomnožijo 
glede na število direktorjev. V vseh teh primerih pa 
ne gre za primere socialnega in plačilnega dumpinga, 
ki ga Avstrija vedno znova navaja kot razlog za hude 
ukrepe. Zanimivo je, da plačilni dumping v Avstriji 
do 1. maja 2011 ni predstavljal prekrška ali kaznivega 
dejanja. Do tega trenutka ni bilo sporno, da zaposleni 
v trgovinah niso prejemali plač v skladu s kolektivno 
pogodbo. Pa tudi po tem, ko je plačilni dumping že 
postal prekršek, je avstrijsko vrhovno sodišče odloči-
lo, da avstrijski šofer, ki redno vozi goste iz Salzburga 
na letališče v München, nima pravice do plačila glede 
na nemško minimalno plačo. V nasprotju s tem mora 
šofer, ki vozi npr. iz Maribora na letališče v Gradec 
prejemati plačo v skladu z veljavno avstrijsko kolek-
tivno pogodbo od trenutka, ko prestopi slovensko-
-avstrijsko mejo. 

Ponudniki storitev imajo težave tudi zaradi samega 
postopka. Na prvi stopnji odločajo uradniki, ki so 

vezani na navodila in ki slepo prevzemajo ovadbe fi-
nančne policije. Argumenti, ki jih obtoženec običajno 
navaja v pisnem zagovoru, so redko upoštevani. Ar-
gumenti, ki temeljijo na evropskem pravu, pa na prvi 
stopnji sploh niso upoštevani. Šele v postopku pritož-
be primer presoja neodvisen sodnik. Ampak tudi v 
tem primeru obstajajo razlike. Sicer obstajajo sodniki, 
ki so pripravljeni začeti postopek predhodnega odlo-
čanja na evropskem sodišču z namenom, da bi dosegli 
pravno varstvo. 

Ker redna revizija na vrhovno upravno sodišče običaj-
no ni dopustna, saj upravna sodišča menijo, da ne gre 
za vprašanje temeljnega značaja, kot se pogosto bere 
v obrazložitvi, ponudnikom storitev običajno preos-
tane le ena stopnja, ki vsebinsko presoja očitek. Kar 
pa ponudniku storitev v vsakem primeru ostane, so 
stroški upravnega postopka, saj v upravnih postopkih 
v Avstriji ni povračila stroškov, in to tudi ne v tistih 
primerih, ko je bil postopek ustavljen.

Povzetek
Če torej povzamemo, si Avstrija zelo močno prizade-
va, da s formalnimi predpisi ovira vstop na avstrijski 
trg. Za vprašanje preprečevanja socialnega in plačil-
nega dumpinga, ki ga Avstrija vseskozi navaja kot raz-
log, v vseh teh primerih običajno ne gre. Ta predsta-
vlja poseben prekršek. Socialni dumping je dejansko 
zloraba delovne sile in ga je treba preprečiti. Skupina 
ponudnikov storitev iz drugih držav članic tudi ni 
del avstrijskega socialnega partnerstva in tako nima 




