
 
 

 

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Avstriji 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
Osnovni Kapital 5.000 EUR 
Sedež: Dunaj 
 

 
Korak Trajanje Stroški 

1 Pridobitev potrdila, da gre za novo podjetje 
Potrdilo izda Gospodarska zbornica Avstrije 
(Wirtschaftskammer Osterreich - WKO). 
Postopek ni obvezen, vendar omogoča nekatere davčne 
olajšave. Če so izpolnjeni pogoji, je novo podjetje oproščeno 
nekaterih upravnih taks in davščin (koleki in določeni 
administrativni stroški, davek na promet nepremičnin, stroški 
registracije pri registru družb in katastrskem registru, davek na 
transakcijski dobiček  v višini 1% osnovnega kapitala, in (za 
obdobje enega leta) nekateri stroški, ki jih nosi delodajalec kot 
dodatek socialnemu zavarovanju). 
Vloga se odda na obrazcu NeuFö2 (dostopen na spletni strani 
avstrijskega Ministrstva za finance.) 

1 dan brezplačno 

2 Notarska overitev akta o ustanovitvi 
Družbena pogodba (Gesellschaftsvertrag) oz. izjava družbenika o 
ustanovitvi družbe (Erklärung über die Errichtung der 
Gesellschaft) se overi pri notarju. 
Akt mora vsebovati firmo družbe, sedež, dejavnost, osnovni 
kapital in začetne vložke ustanoviteljev. 
Trajanje: do 5 dni, običajno 2. Cena se v dogovoru z notarjem 
določi glede na višino osnovnega kapitala. 

2 dni 75 EUR 

3 Pridobitev potrdila o depozitu osnovnega kapitala 
Osnovni kapital se deponira na račun pri komercialni banki, ki o 
tem izda potrdilo. 
Strošek potrdila je odvisen od banke (od 0 do 30 EUR). 

1 dan brezplačno 

4 Vpis v register družb (Firmenbuch) pri krajevno pristojnem 
sodišču (Handelsgericht)  
Vloga za vpis v register mora imeti naslednje priloge: 
-         notarsko overjen akt o ustanovitvi; 
-         izjava o vplačilu osnovnega kapitala in potrdilo banke o 
vplačilu; 
-         potrdilo, da lahko direktorji družbe razpolagajo z 
deponiranimi sredstvi in da ta niso obremenjena s protiterjatvami; 
-         vzorci podpisov direktorjev; 
-         potrdilo davčne uprave o plačilu ali jamstvu za plačilo 
davka na transakcijo osnovnega kapitala. 
Vnaprejšnje preverjane primernosti imena družbe ni obvezno; v 
primeru dvoma zahteva sodišče glede primernosti imena mnenje 
Gospodarske zbornice. Družba postane pravna oseba z vpisom v 
register družb. 
Če družba ni oproščena plačila stroškov registracije (gl. korak 1), 
znašajo fiksni stroški registracije 32 EUR, če je vloga oddana 

6 dni brezplačno v 
primeru 
oprostitve /32 
EUR 

https://www.wko.at/Content.Node/Interessenvertretung/k/index.html
https://www.google.si/search?q=osterreich&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj-qe7n9vHKAhUC1xQKHcLeB3oQvwUIGCgA


elektronsko, oz. 49 EUR, če je vloga oddana v papirni obliki. 
Variabilni stroški so odvisni od okoliščin (npr. registracija 
direktorjev 28 EUR). 

5 Pridobitev davčne številke in registracija za DDV 
Register družb obvesti davčni urad o registraciji novega podjetja, 
ki izda zahtevek za registracijo za davčne namene. Postopka 
zaenkrat ni mogoče opraviti elektronsko; obrazce, ki so na spletni 
strani Ministrstva za finance (www.bmf.gv.at) se skupaj s 
prilogami (akt o ustanovitvi, otvoritveni račun, izvleček iz registra 
podjetij, identifikacijski dokument generalnega direktorja  in 
vzorec podpisa zastopnikov) pošlje davčnemu uradu, ki 
najkasneje v roku 1 meseca (običajno 10 - 14 dni) izda davčno 
številko in številko za DDV.  
Po registraciji je mogoče oddajanje davčnih obrazcev prek 
spletne strani Ministrstva za finance https://finanzonline.bmf.gv.at/ 

12 dni brezplačno 

6 Registracija dejavnosti (Gewerbeanmeldung) pri okrožnem 
trgovinskem uradu (Bezirksverwaltungsbehörde)  
Če se za dejavnost zahteva dovoljenje, traja postopek dlje časa, 
odvisno od predpisanih zahtev pri posamezni dejavnosti (npr. za 
proizvodnjo nevarnih proizvodov se zahteva posebna 
usposobljenosti uprave in nadzor proizvodnega obrata). 
Dejavnost je mogoče registrirati osebno, po pošti ali preko spleta. 

hkrati s 
prejšnjim 
postopkom 

brezplačno v 
primeru 
oprostitve 
/odvisno od 
dejavnosti 

7 Prijava zaposlenih v sistem socialnega in zdravstvenega 
zavarovanja  
Po registraciji v registru družb podjetja elektronsko prek spletne 
aplikacije ELDA (www.elda.at/) v okviru Zavoda za zdravstveno 
varstvo (Gebietskrankenkasse) prijavijo v sistem socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja in pridobijo številko delodajalca  
(Dienstgeberkontonummer). 
Prek sistema ELDA morajo biti pred začetkom dela obvezno 
prijavljeni tudi vsi zaposleni. 

1 dan brezplačno 

8 Registracija pri krajevni upravi 
Podjetje mora biti registrirano za plačilo krajevnih prispevkov in 
drugih obveznosti.  

2 dni brezplačno 

Vir: Svetovna banka 2016, ABA 2016, WKO 2016 

 

 

Več o poslovnem okolju v Avstriji 

 

http://www.bmf.gv.at/
https://finanzonline.bmf.gv.at/
http://www.elda.at/
http://www.izvoznookno.si/Podatki_o_drzavah/Avstrija/Poslovanje/Prodaja

