
Vabimo vas na seminar

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence: 

ime in priimek 

e-pošta

ime in priimek 

e-pošta

ime in priimek 

e-pošta

PLAČNIK

Ime plačnika

Naslov plačnika (ulica/št., poštna št./kraj):

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite) da ne

ID za DDV plačnika: TRR za e račun:

Telefon: Faks:

e-pošta plačnika: 

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe:

INFORMACIJE:
NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18, p.p. 4350,1001 Ljubljana
T: 01/300 00 60; 300 00 61 | F: 01/300 00 65 | GSM: 031/662 193
nebra@nebra.si | www.nebra.si
Transakcijski račun št.: 6100 0000 8269 791

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 190 EUR in DDV 
po stopnji 22 %. 
Splošni pogoji prijave so sestavni del prijavnice.  
Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije.

Prijava in odjava
• Prosimo, da nas o udeležbi obvestite s priloženo prijavnico. 

Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti ali preko 
interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po 
opravljeni storitvi bomo poslali račun.

• Pisne odjave upoštevamo 3 delovne dni pred izvedbo. V primeru 
nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru 
neudeležbe brez odjave pa kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo  
v celoti.

Kotizacija in plačilo
• Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 190 EUR in DDV  

po stopnji 22 %. 
• Po predhodnem dogovoru je pri večjem številu udeležencev 

možen popust.
• Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in 

postrežbo v času seminarja.
• Kotizacijo je treba poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o., 
 št. 6100 0000 8269 791 (pri Delavski hranilnici, d.d.).
• Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa  

v skladu s predpisi.
Trajanje (predvidoma)
od 9. do 13. ure

USTANOVITEV PODJETJA  
V AVSTRIJI
Sreda, 28. marec 2018
City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Prijavnica na seminar | USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI, 
28. marec 2018

Sreda, 28. marec 2018 
z začetkom ob 9. uri

City Hotel Ljubljana, 
Dalmatinova 15, Ljubljana

dr. Roland GRILC, odvetnik v odvetniški pisarni Grilc Vouk 
Škof s sedeži v Celovcu, Gradcu, na Dunaju in v Ljubljani

Predavatelj:



9.00 – 13.00

dr. Roland GRILC                             
11.00 – 11.30 | ODMOR

1. PRAVNE OBLIKE PODJETIJ
• samostojni podjetnik
• osebne družbe
• kapitalske družbe
• podružnica
• trgovski zastopnik / distributer
• izvajanje čezmejnih storitev

2. PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PRAVNIH OBLIK
• samostojni podjetnik
• javna družba – Offene Gesellschaft (OG)
• komanditna družba – Kommanditgesellschaft (KG)
• podružnica – Zweigniederlassung
• delniška družba – Aktiengesellschaft (AG)
• družba z omejeno odgovornostjo – Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbH)

3. DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO – GmbH
• prikaz ustanovitvenega postopka
• osnovni kapital

Predstavitev seminarja
Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo 
v zadnjih letih postaja vedno bolj tesno. Nad 15.000 
slovenskih državljanov dnevno migrira v Avstrijo, kjer so 
zaposleni ali kjer opravljajo čezmejne storitve. 

Slovenski Zakon o čezmejnem izvajanju storitev je 
od 01.01.2018 dalje zaostril pogoje, katere morajo 
izpolnjevati slovenska podjetja, ki želijo izvajati svoje 
storitve izven Slovenije. Podjetja, ki že nekaj let izvajajo 
svoje storitve v glavnem v Avstriji ali Nemčiji, v bodoče ne 
bodo mogli pridobiti ustreznih potrdil in dokumentov v 
Sloveniji, da bi nato lahko legalno izvajal svoje čezmejne 
storitve v tujini. 

Zaradi tega se za takšna podjetja stavi vprašanje, če ne bi 
bilo smiselno prenesti svoje podjetje v Avstrijo, da bi tudi 
v bodoče lahko na legalni način izvajali svoje storitve. 

V seminarju bodo predstavljene možnosti, na kakšen 
način bi podjetniki lahko prenesli svojo dejavnost iz 
Slovenije v Avstrijo. Seminar bo skušal nuditi odgovore 
na vprašanja, ali je prenos podjetja iz Slovenije v Avstrijo 
smiseln in gospodarsko upravičen. 

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen:
• podjetjem, ki poslujejo z Avstrijo,
• podjetnikom, ki želijo ustanoviti podjetje v Avstriji,
• odvetnikom,
• upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti,
• strokovnim sodelavcem na sodiščih,
• pravnikom, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom.

Ali izvajate Vaše gospodarske dejavnosti skoraj izključno 
v tujini? Ali imate težave pri pridobitvi 
potrdila A1? Ali opravljate Vaše dejavnosti z delavci, ki so 
davčni rezidenti Slovenije? 

Če boste pritrdili gornjim vprašanjem, se Vam nujno 
zastavi vprašanje, če ne bi bilo potrebno, da prenesete 
Vaše podjetje v Avstrijo, da bi na ta način lahko 
neovirano nadaljevali z aktivnostmi. 

Vprašanje pa je, ali je to smiselno. Na to vprašanje bo 
seminar skušal dati odgovore.

USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI

Program
Sreda, 28. marec 2018, z začetkom ob 9. uri

Sreda, 28. marec 2018, z začetkom ob 9. uri

∙ dr. Roland GRILC,  
odvetnik v odvetniški pisarni 
Grilc Vouk Škof s sedeži v 
Celovcu, Gradcu, na Dunaju in  
v Ljubljani

Predavatelj:

• dejavnost
• direktorji / prokuristi
• knjiga firm / sodni register

4. OBRTNOPRAVNA DOVOLJENJA
• prijava pri obrtnemu organu
• nosilec dejavnosti / obrti

5. RAČUNOVODSTVO IN DAVKI:
• Računovodstvo / Davčni svetovalec
• pridobitev davčne številke / registracija za DDV
• pregled davkov 

6. OSNOVE DELOVNEGA PRAVA:
• zaposlovanje / končanje delovnih razmerij
• obvezno zavarovanje / plačevanje prispevkov

7. PREDNOSTI IN SLABOSTI POSAMEZNIH OBLIK 
PODJETIJ:

• samostojni podjetnik
• osebne družbe
• kapitalske družbe
• podružnica

8. STROŠKI USTANOVITVE

Na seminarju so mogoča vprašanja udeležencev in razprava.


