vabi na
SEMINAR

USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI
KDAJ
Torek, 27. november 2018,
z začetkom ob 12.30 uri
KJE
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru,
Mladinska ulica 9, Maribor,
Senatna soba, prvo nadstropje

Predavatelja
dr. Maria ŠKOF,
dr. Roland GRILC,
odvetnika v odvetniški pisarni Grilc Vouk Škof
s sedeži v Celovcu, Gradcu, na Dunaju in v Ljubljani

Vsebina 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 mogla pridobiti ustreznih
potrdil in dokumentov v Sloveniji, da bi nato lahko legalno izvajala 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 izvajala svoje storitve.
Na 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 in družbam, ki želijo ustanoviti podjetje v Avstriji,
odvetnikom,
upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti,
strokovnim sodelavcem na sodiščih,
pravnikom, ki se ukvarjajo z gospodarskim pravom in
vsem, ki jih ustanovitev družb v Avstriji zanima.

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.

Informacije







na naslov:
po telefonu:
GSM:
po telefaksu:
preko e-maila:
na spletni strani:

NEBRA d.o.o., Miklošičeva 18, 1124 Ljubljana
01/300 00 60, 01/300 00 61
031/662 193
01/300 00 65
nebra@nebra.si
http:/www.nebra.si

SEMINAR

USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI
Torek, 27. november 2018
Trajanje seminarja:

12.30 – 16.30
14.30 – 15.00 odmor

PROGRAM
1. PRAVNE OBLIKE PODJETIJ







4. PREDNOSTI IN SLABOSTI
POSAMEZNIH OBLIK PODJETIJ

samostojni podjetnik
osebne družbe
kapitalske družbe
podružnica
trgovski zastopnik / distributer
izvajanje čezmejnih storitev






5. PRENOS SEDEŽA V TUJINO

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
dejavnost
direktorji / prokuristi
knjiga firm / sodni register

samostojni podjetnik
osebne družbe
kapitalske družbe
podružnica

6. OBRTNOPRAVNA DOVOLJENJA
 prijava pri obrtnemu organu
 nosilec dejavnosti / obrti

7. RAČUNOVODSTVO IN DAVKI
 računovodstvo / davčni svetovalec
 pridobitev davčne številke / registracija za
DDV
 pregled davkov

8. OSNOVE DELOVNEGA PRAVA
 zaposlovanje / končanje delovnih razmerij
 obvezno zavarovanje/plačevanje
prispevkov

9. STROŠKI USTANOVITVE

Prijava in odjava


Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi prijavnici. Prijavnico nam lahko pošljete po pošti, faksu, e-pošti
ali se prijavite preko interneta. Na podlagi prijavnice bomo izstavili predračun, po opravljeni storitvi bomo poslali
račun.



Pisne odjave upoštevamo tri 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 155 EUR in DDV po stopnji 22 %.



Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem seminarju in postrežbo v času seminarja.



Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun NEBRA d.o.o.,
št. SI56 6100 0000 8269 791 (odprt pri Delavski hranilnici d.d.).



Rok plačila za proračunske porabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

PRIJAVNICA na seminar
USTANOVITEV PODJETJA V AVSTRIJI
torek, 27. november 2018
Na seminar prijavljamo:
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________
E-POŠTA: __________________________________________________________________________
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________
E-POŠTA: __________________________________________________________________________

PLAČNIK: __________________________________________________________________________
NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj): _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV

da

ne

ID za DDV plačnika: __________________________________

(ustrezno obkrožite)

TELEFON: _____________________ FAKS: ___________________ GSM:______________________

E-NASLOV PLAČNIKA: ________________________________________________________________

TRR za E račun:______________________________________________________________________

Datum: ________________________

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV v skladu s
Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) (ustrezno označite)
S prijavo na dogodek se strinjam s pogoji udeležbe na dogodku in
prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko družba Nebra d.o.o. kot
upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje
 z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po epošti ali telefonu kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino
dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter za pošiljanje prezentacij, ki
so bile prikazane na dogodku, ter drugih povezanih gradiv,
 za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu kontaktira o drugih
seminarjih, dogodkih in aktivnostih s področja dejavnosti družbe.
V kolikor sporočil ne boste želeli več prejemati, se lahko odjavite iz
seznama prejemnikov tako, da sledite navodilom na odjavni strani,
povezava do katere je tudi del vsakega poslanega sporočila.

Podpis:______________________________

Splošni pogoji prijave so sestavni del
prijavnice. Organizator si pridržuje pravico, da
zaradi objektivnih razlogov spremeni lokacijo
izobraževanja.
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete
na elektronski naslov: nebra@nebra.si,
na faks št.: 01/300 00 65 ali po pošti na naš
naslov: NEBRA d.o.o., Miklošičeva cesta 18,
1124 Ljubljana.
Prijavnica je na voljo tudi na naši spletni strani
www.nebra.si in jo lahko pošljete po
elektronski poti.

