
–  vključno z overjenimi prevodi 
dokumentov
EUR 500,00 + DDV 

–  podaljšanje priglasitve dejav
nosti v Avstriji (vključno z over
jenimi prevodi dokumentov)
EUR 250,00 + DDV 

 

–   uvrstitev napotenih delavcev v 
plačilni razred veljavne avstrij
ske kolektivne pogodbe

–   aneks k pogodbi o zaposlitvi

 EUR 250,00 + DDV   
(za do 5 napotenih delavcev, 
cena ne zajema prevodov in 
morebitnih pri tožb) za vsakega 
nadaljnega napotenega  
delavca EUR 50,00 + DDV

–   elektronska hramba in posre
dovanje deponiranih doku
mentov na Finančno policijo 
v primeru kontrole za paket 
napotenih delavcev (do  
5 delavcev )

EUR 100,00 + DDV / koledarski 
mesec (velja za obračunsko 
obdobje mesečne plače)

za vsakega nadaljnjega  
napotenega delavca  
EUR 20,00 + DDV / delavca / 
na koledarski mesec (velja za 
obračunsko obdobje mesečne 
plače)

Za urejanje morebitnih nadalj
njih postopkov po kontroli velja 
naš cenik v sklopu storitve 5 

–  uvrstitev napotenih delavcev v 
plačilni razred veljavne avstrij
ske kolektivne pogodbe

– aneks k pogodbi o zaposlitvi,

EUR 500,00 + DDV + taksa 
(za do 5 napotenih delavcev, 
cena ne zajema prevodov in 
morebitnih pritožb) 

za vsakega nadaljnjega  
napotenega delavca  
EUR 50,00 + DDV

–  BUAK, itd.
EUR 300,00/uro + DDV

–  pridobitev obrtnega  
dovoljenja
EUR 500,00 + DDV + taksa

–  priznanje poklicne kvalifikacije
EUR 750,00 + DDV + taksa 
(z overjenimi prevodi)

–  zastopanje v upravno 
kazenskih postopkih  
(npr. zagovori, pritožbe, itd.) 
po odvetniški tarifi

–  uveljavljanje terjatev 
po odvetniški tarifi

–  priprava pogodb 
cena po dogovoru

–  ustanovitev podjetja v Avstriji 
cena po dogovoru

Opravljanje storitev v Avstriji       Cenik

Storitve 1 
Priglasitev dejavnosti v Avstriji 

Storitve 2 
Priglasitev delavcev  
(slovenski državljani)

Storitve 3 
Priglasitev delavcev  

(neslovenski državljani)

Storitve 4  
Individualno svetovanje

Storitve 5
Druge pravne storitve

Dr. Maria Škof je odvetnica, 
strokovnjakinja na področju 
čezmejnega opravljanja  
storitev, podpredsednica SGZ 
 in partnerica v odvetniški  
pisarni Grilc Vouk Škof

Kontakt:

Gradec     |  Lagergasse 57a, 8020 Graz/Gradec    |    tel.: +43316722220     |     epošta: office@gvs3.at
Celovec   |  Karfreitstr. 14/III , 9020 Klagenfurt/Celovec  |  Tel.: +43 463/54 267; 54 217  |  Faks: 54 26777
Ljubljana |  Komenskega 12, SI1000 Ljubljana    |    tel.: +38651650 563    |    epošta: office@gvs3.at

Odprta računa:

• PosojilnicaBank eGen., 9020 Celovec, št. računa 39701, št. banke 39100, IBAN: AT84 3910 0000 0003 9701, BIC: VSGKAT2K 
• Bank Austria AG, št. računa 437107501, BLZ 12000, IBAN: AT91 1200 0004 3710 7501, BIC: BKAUATWW.

www.gvs3.at


