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Prijava opravljanja dela v AT
Za izpolnjevanje obveznosti v skladu z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev, ki določa
pogoje, pod katerimi lahko pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s
sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU mora
slovenski delodajalec:
▪ pred začetkom izvajanja storitev pridobiti potrdilo A1
▪ preveriti pogoje, ki jih določajo posamezne države članice (prijava začetka izvajanja
storitev, itd)
▪ v času napotitve zagotavljati pravice v skladu s predpisi, ki v državi napotitve urejajo
delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in
zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to za
delavca ugodneje.
▪ v času napotitve upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na
opravljanje dela v tujini.

Prijava opravljanja dela v AT
• Obrtno pravo/dovoljenje
• reglementirana dejavnost
•

obvezna prijava dejavnosti na ministrstvo za digitalizacijo, letna obnova prijave obvezna

• prosta dejavnost
• Možnost brezplačnega vpogleda v Dienstleistungsregister

• ZKO 3/ZKO 3 Trans
• ZKO 4

ZKO3

Napotitev/pogodbeno delo (Werkvertrag)
Značilnosti:
• Delodajalec napoti svoje delavce na opravljanje dela v Avstrijo
• Težišče delovnega razmerja je v državi sedeža podjetja, ki napotuje
• Delo v AT je začasno
• Napoteni delavec ni vključen v podjetje v AT
• Izvajalec jamči za opravljeno pogodbeno delo (Gewährleistungsfähigkeit)
Itd.

ZKO4
Prepustitev/posredovanje delavcev
Značilnosti:

• Podjetje iz SLO prepusti svoje delavce drugemu podjetju v AT
• Delavci so vključeni v podjetje zaposlovalca, ki delavce strokovno nadzira
• Delavci morajo upoštevati navodila zaposlovalca

• Podjetje, ki posreduje ne odgovarja za uspeh dela
• Storitve, ki jih opravlja delavec se ne razlikujejo od drugih storitev zaposlovalca

ZKO4
Obrtni posredovalec/posredovanje znotraj iste panoge
Opis iz obrazca:

Posredovalec (delodajalec)
• Navedejo se podatki posredovalca oz. delodajalca, ki posreduje delavce. Navede se, ali gre za
komercialnega posredovalca (npr. podjetje za najemanje osebja) ali za drugo posredovanje znotraj
iste dejavnosti (npr. mizar mizarju).
• Opomba: Komercialno posredovanje delavcev je v Avstriji regulirana dejavnost, zato je obvezna
priglasitev čezmejnih storitev pri Zveznemu ministrstvu za znanost, raziskave in gospodarstvo. Pri
posredovanju znotraj iste dejavnosti (ključavničar ključavničarju) se storitev NE priglasi.

ZKO3 ali ZKO4
• Merodajna je celotna slika vseh okoliščin za končno kvalifikacijo
(Gesamtbetrachtung der Verhältnisse, wahrer wirtschaftlicher Gehalt)
• Kvalifikacija ZKO4:
Naročnik/Zaposlovalec v AT je delodajalec za namene obračuna plače od prvega
dne delovanja v AT (razlika do Nemčije – velja pravilo 183 dni). Zaposlovalec
mora plačati 20% Abzugsteuer/poseben davek na poseben davčni urad ali pa
ima možnost obračuna Lohnsteuer/dohodnina če obstaja pozitiven
Freistellungsbescheid

Zahteve kolektivne pogodbe
• Kolektivne pogodbe po panogah urejajo redne plače, dopustne plače, doklade in
podobno ter delovni čas.
• Se letno na novo potrdi za razne panoge med zastopniki delavcev (sindikat) in
zastopniki delodajalcev
• Veljavna kolektivna pogodba in urne postavke se upošteva že v ZKO obrazcih:
• Slov. izvajalec mora vpisati v obrazec pravilno minimalno urno postavko

• Upoštevanje LS-DBG (Lohn-und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz):
•
•
•
•

Minimalne urne postavke po kolektivni pogodbi, doklade, dnevnice
Delovni čas in druge pravice delavca
Države ob kršitvah sodelujejo in uradi prepošljejo dokumente v SLO
Posebno jamstvo v gradbeništvu

Zahteve kolektivne pogodbe
• Slov. podjetje mora za napotene/prepuščne delavce upoštevati pri
obračunu plač predpise in tarife kolektivne pogodbe v plačilnih listah
delovca.
• Za delovske ure v AT je obvezno upoštevanje avstrijskih tarifov
• ZKO3/napotitev:
brez prostovoljnega obračuna dohodnine v AT: Postavke
obračuna plač po kolektivni pogodbi za delo v AT morajo biti
na slov. plačilni listi upoštevani in delavcu izplačani

Zahteve kolektivne pogodbe - dohodnina
• ZKO4/prepustitev:
Predpogoj za OBVEZEN obračun Lohnsteuer po avstrijskih davčnih predpisih:
Freistellungsbescheid (Bescheid über die Entlastung an der Quelle), drugače
poseben davek 20%.
• Obvezen obračun dohodnine (Lohnsteuer) za delovske dni po tarifi kolektivne
pogodbe.
• Ta Lohnsteuer plačana v AT se v SLO upošteva pri obračunu plač / dohodnini

Stroški in tveganja za tuje podjetje-izvajalca I
Stroški za:
• Pridobitev davčne številke za odvajanje Lohnsteuer
• Mesečen obračun plač/Lohnsteuer ta delovske dni v AT
• administrativno delo dodatnega obračuna plač v SLO
• Komunalni davek (prepustitev)
• Prispevki v sklad SWF za prepustitve (Sozial- und
Weiterbildungsfonds)
• Pravni stroški morebitnih sporov pregledov finančne policije
• BUAK: za storitve gradbeništva obveznost doplačila v BUAKsklad za dopust in odpravnine delavcev; osnova za BUAK vzeta
iz ZKO obrazcev. Podjetje na posebnem obrazu zahteva
izplačilo dopustne plače na konto delavca.

Stroški in tveganja za tuje podjetje-izvajalca II
Tveganja:
• AGH – Auftraggeberhaftung za storitve gradbeništva (Bauleistungen iS des USTG § 19
1a) v kolikor bi bili delavci obvezni v sistemu socialnega zavarovanaj v AT: naročnik zadrži
25 % zneska, ki ga vplača na DLZ (Dienstleistungszentrum). Izplačilo po vlogi izvajalca in
kritju morebitnih dolgov izvajalca do FA, ÖGK , BUAK
• Podprepustitev (Unterüberlassung) – ne šteje kot napotitev po uredbi 883/2004:
delovec zavarovan v državi, kjer dela in ne v državi sedeža podjetje, ki napotuje.
Posledično ÖGK predpiše prispevke po sistemu zavarovanja v AT.

Stroški in tveganja za slovensko podjetje
Pri dajanju ponudb za delo v tujini, morajo slovenska podjetja upoštevati vse
stroške, ki jim nastanejo z opravljanjem dela v tujini, predvsem z napotitvijo
delavcev na delo v tujino.
V večini primerov napotitve, se delodajalec in delavec dogovorita za neto
dohodek, zato mora delodajalec že na začetku pravilno izračunati celotne
stroške plač napotenih delavcev, da lahko pravilno izračuna honorar, ki ga
zaračuna naročniku storitve v tujini.
Dodatni stroški nastanejo, če delodajalci napačno opredelijo vrsto napotitve
(po 12. ali 13. členu Uredbe 883/2004), napačno izračunavajo posebno
davčno osnovo, napačno določijo povračila stroškov za napotitev, pri
obračunu plače ne upoštevajo v tujini plačanega davka, itd

Obračun plač napotenih v Sloveniji
Za pravilen obračun plače napotenih delavcev je pomembno, da
▪ določimo pravilno osnovo za obračun prispevkov,
▪ upoštevamo vse pripadajoče davčne olajšave,
▪ določimo državo s pravico do obdavčitve dohodka iz napotitve
▪ izračunamo pravilno davčno osnovo in
▪ upoštevamo v tujini plačano dohodnino.

Obračun plač napotenih v Sloveniji- osnova za prispevke
Pri določitvi osnove za prispevke upoštevamo vključenost v obvezno
zavarovanje:
• delavci, ki so napoteni na delo v tujino po 13. členu Uredbe (ES)
883/2004, torej sočasno opravljajo delo v dveh ali več državah EU, so
v obvezno zavarovanje, tudi v času napotitve, vključeni po zavarovalni
podlagi 001
• delavci, ki so napoteni na delo v tujino po 12. členu Uredbe (ES)
883/2004, so v času napotitve vključeni v zavarovanje po zavarovalni
podlagi 002 in se pri določitvi osnove za obračun in plačilo prispevkov
upošteva drugi odstavek 144. člena ZPIZ-2.

Obračun plač napotenih v Sloveniji- osnova za prispevke
Za napotene delavce, vključene v zavarovanje na podlagi 002 se prispevki za
socialno varnost plačujejo od plače, ki bi bila prejeta za enaka dela v
Republiki Sloveniji, vendar najmanj od najnižje osnove za prispevke, ki
trenutno znaša 1.113,72 EUR.
Navedeno pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov za socialno
varnost napotenih delavcev ne všteva tisti del plače, ki jo prejmejo
izključno samo zaradi napotitve na delo v tujino.
Napoteni delavci ne glede na zavarovalno podlago plačujejo prispevke za
socialno varnost od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja (bonitete,
stimulacije, itd)

Obračun plače v Sloveniji- napotitev po 12.členu in 13.členu Uredbe 883/2004

Obračun plač napotenih v Sloveniji- davčne olajšave
V skladu s 45a. členom se v davčno osnovo ne všteva dohodek v višini 20 % plače oz. nadomestila
plače (bruto znesek), prejete za opravljanje dela v okviru napotitve, vendar ne več kot 1.000,00 EUR
za izplačila v posameznem mesecu, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
• delavec je napoten na delo iz Slovenije ali v Slovenijo,
• napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni, pri čemer morebitne vmesne službene ali
zasebne poti iz kraja napotitve na pogoj neprekinjenosti ne vplivajo,
• kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je po najkrajši cestni povezavi več kot 200
kilometrov oddaljen od kraja napotitve,
• delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve na delo ni bil rezident Slovenije pred
začetkom napotitve na delo v Slovenijo ali rezident druge države pred napotitvijo na delo iz
Slovenije,
• v pogodbi o zaposlitvi je za delo v okviru napotitve zagotovljena plača v višini najmanj 1,5kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji (1.856,20 EUR), ki jo objavi
Statistični urad Republike Slovenije, preračunane na mesec, kar trenutno znaša 2.784,30 EUR.

Obračun plač napotenih v Sloveniji- davčne olajšave
Za napotitev na delo, za katero se lahko upošteva posebna davčna osnova, se v skladu z drugim
odstavkom 45. a člena ZDoh-2 šteje napotitev, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
• delavec je napoten na delo zunaj države sedeža delodajalca,
• napotitev na delo se opravlja na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi po pravu države, iz
katere se delavec napotuje na delo zunaj te države,
• pogodba o zaposlitvi je sklenjena med delodajalcem s sedežem v državi, iz katere se napotuje na
delo, ki dejansko opravlja svojo dejavnost tudi v državi sedeža, in delavcem, ki običajno dela za
delodajalca v državi sedeža delodajalca,
• pogodba o zaposlitvi je sklenjena za opravljanje dela v okviru dejavnosti delodajalca v državi
napotitve na delo v imenu in za račun delodajalca iz prejšnje točke na podlagi pogodbe
delodajalca z naročnikom storitve in
• delavec ves čas napotitve dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ki ga napotuje na
delo.

Država s pravico do obdavčitve dohodka iz napotitve
Pri pravici do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve, ki jih delavcu, napotenemu na delo v tujino
izplačuje slovensko podjetje, se upošteva določbe konkretne mednarodne pogodbe, ki jo ima
Slovenija sklenjeno s to drugo državo pogodbenico.
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve ureja 15. člen mednarodne pogodbe, v skladu s katerim se
dohodki iz zaposlitve obdavčijo samo v državi rezidentstva zaposlenega, razen če se zaposlitev
izvaja v drugi državi pogodbenici .
Dohodek, ki ga prejme rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v drugi državi
pogodbenici se obdavči samo v prvi omenjeni državi, če:

• prejemnik prebiva v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki ne presegajo skupno 183 dni v
kateremkoli dvanajstmesečnem obdobju, ki se začne ali konča v obračunskem letu, in
• prejemek izplača oziroma ga izplačajo v imenu delodajalca, ki ni rezident druge države, in
• prejemka ne plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo ima delodajalec v drugi državi.

Država s pravico do obdavčitve dohodka iz napotitve
Če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji iz drugega odstavka 15. člena
mednarodne pogodbe, se plača davek na dohodke iz zaposlitve v državi
prebivanja oziroma rezidentstva. Če eden od pogojev ni izpolnjen, se ti
dohodki obdavčijo v državi, kjer se zaposlitev izvaja (Avstrija), pri čemer se pri
obdavčitvi upošteva nacionalna zakonodaja države pogodbenice (Avstrija).
Če ima v skladu z določbo 15. člena mednarodne pogodbe druga država
(Avstrija) prednostno pravico do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve
slovenskega rezidenta, je Slovenija na podlagi 23. člena mednarodne
pogodbe dolžna zagotoviti odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka, in
sicer tako da se uporabi t. i. metoda navadnega odbitka.

Obračun plače v Sloveniji
V nadaljevanju je predstavljen primer obračuna plače ob upoštevanju,
da je delavec zavezan za plačilo dohodnine v Avstriji:
▪ obračun plače za napotitev v Sloveniji, posredovan v Avstrijo za
obračun avstrijske dohodnine
▪ obračun plače za napotitev v Avstriji (dohodnina)
▪ obračun plače za napotitev v Sloveniji ob upoštevanju v Avstriji
plačane dohodnine

Obračun plače v Sloveniji

Obračun plače v Sloveniji

Obračun plače v Sloveniji

Obračun plače v Sloveniji

Plačilo davka v tujini mora delodajalec ustrezno prikazati na obračunu davčnega odtegljaja,
in sicer tako, da znesek davčne osnove vpiše v polje 204, odbitek v tujini plačanega davka
pa v polje 405 zbirnega REK-1 obrazca, v individualnem delu REK-1 obrazca pa se odbitek
v tujini plačanega davka prikaže v polju A092.

Obračun plače v Sloveniji
V nadaljevanju so predstavljeni primeri obračuna plače v Sloveniji in
sicer:
▪ obračun plače za napotitev v Sloveniji brez in z upoštevanjem
posebne davčne osnove (strošek delodajalca ostane enak)
▪ obračun plače za napotitev v Sloveniji brez in z upoštevanjem
posebne davčne osnove (neto plača delojemalca ostane enaka)

Obračun plače v Sloveniji brez in z upoštevanjem posebne davčne osnove
(enak strošek delodajalca)

Obračun plače v Sloveniji brez in z upoštevanjem posebne davčne osnove
(enak neto znesek plače)

Posebnost pri obdavčitvi dohodka iz napotitve-nerezidenti
Tuji delavci, ki jih slovensko podjetje napoti na delo v tujino, načeloma
ostajajo za davčne namene rezidenti v svoji matični državi, zato v primeru
napotitve na delo v tujino rezident druge države pogodbenice, opravi delo za
slovensko podjetje na ozemlju druge države (ne v Sloveniji), ima država
rezidentstva prejemnika dohodka (tujega delavca) izključno pravico do
obdavčitve tega dohodka.
Nerezident, ki želi izkoristiti ugodnosti po mednarodni pogodbi (tj. oprostitev
plačila akontacije dohodnine v Sloveniji), predloži izpolnjen Zahtevek za
oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi
določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka
(KIDO 5) še preden je dohodek izplačan. Plačnik davka predloži izpolnjen
zahtevek pristojnemu davčnemu organu, od izplačanega dohodka pa ne
izračuna in ne odtegne davka, šele ko od davčnega organa prejme potrjeni
zahtevek.

Posebnost pri obdavčitvi dohodka iz napotitve-nerezidenti
Če je bil davek od dohodka kljub oprostitvi, navedeni v mednarodni
pogodbi že obračunan, prejemnik dohodka vloži pri davčnem organu
Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka
(KIDO 12), na podlagi katerega se mu davek vrne. Sestavni del obrazca
KIDO 5 oziroma KIDO 12 je tudi potrdilo, da je prejemnik dohodka
rezident druge države pogodbenice. Navedeno potrdilo izda pristojni
organ države rezidentstva prejemnika dohodka (tujega delavca).

Obračun plače v Sloveniji- nerezidenti
V nadaljevanju so predstavljeni primeri obračuna plače v Sloveniji za
nerezidente in sicer:
▪ obračun plače za napotitev brez upoštevanja 45a. člena ZDoH-2 in z
upoštevanjem

▪ obračun plače za napotitev brez KIDO obrazca in s KIDO obrazcem (ob
enakem bruto dohodku delavca)
▪ obračun plače za napotitev brez KIDO obrazca in s KIDO obrazcem (ob
enakem neto dohodku delavca)

Obračun plače v Sloveniji- nerezidenti (z in brez posebne davčne osnove)

Obračun plače v Sloveniji- nerezidenti (brez in s KIDO obrazcem)enak bruto dohodek delavca = enak strošek delavca

Obračun plače v Sloveniji- nerezidenti (brez in s KIDO obrazcem)enak neto dohodek delavca

