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AKTENVERMERK  -  AKTOVNI   ZAZNAMEK 
 
Für/za: Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS) 
unser AZ/naš znak: dr. Maria Škof 
Datum: 23.03.2021   
 
Betreff/zadeva: Predstavitev: 

 avstrijski plačni model 
 minimalna plača za trgovinsko dejavnost v letu 2021 v Avstriji 
      višina plače za prodajalca z obveznimi sestavinami (dodatki, povračila,    

     dohodnina, strošek delodajalca) v Avstriji 
 ukrepi za pomoč gospodarstvu zaradi epidemije C-19 v Avstriji 
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A. KOLEKTIVNE POGODBE NA PODROČJU TRGOVINE 

 Zaposleni v trgovini  - Handelsangestellte (Ang.) 
 Handelsangestellte / Markthandel (Ang.) 
 Handelsangestellte / Pyrotechnik (Ang.) 
 Handelsangestellte / Tankstellen (Ang.) 
 Handelsangestellte / Versandhandel (Ang.) 
 Handelsangestellte / Videotheken (Ang.) 
 Delavci na področju trgovine - Handelsarbeiter (Arb.) 
 Handelsbetr. u. Warenhäuser d. Konsumgen. (Arb.) 
 Mineralölgroßhandelsfirmen (Arb.) 
 ÖMV Handels-AG (Ang.) 
 Pharmazeutischer Großhandel (Ang.) 
 Tabaktrafiken (Ang.) 
 Unser Lagerhaus Warenhandels G.m.b.H Kärnten (Arb.) 
 Unser Lagerhaus Warenhandelsges. / HTV (Arb.) 
 Unser Lagerhaus Warenhandelsges. T (Ang.) 
 Unser Lagerhaus Warenhandelsges.T (Arb.) 
 Wein- und Spirituosengroßhandel (Arb.) 

 

B. ZAPOSLENI V TRGOVINI  - HANDELSANGESTELLTE (ANG.) 

1. Delovni čas: 38,5 ur, 9 ur dnevno, 5 dni teden 
Drsni delovni čas: 10 ur dnevno 
4 ali manj delovnih dni tedensko, če potek dela ni ogrožen 
Preračunsko obdobje: 26-44 tednov ali 1 leto (individualni dogovor ali dogovor s sindikatom 
na ravni podjetja) 
Trgovina na debelo: do maks. sobote ob 13.00 uri 
Trgovina na drobno: zelo podrobna in kompleksna ureditev 
 

2. Dodatno delo: delo med 38,5 in 40 urami: 1,5 ur 
Pribitek: + 50 % ali nadomestni prosti čas v razmerju 1:1 

 
 

3. Nadurno delo: osnovno nadomestilo + dodatek za nadure 
Osnovno nadomestilo: 1/158 bruto mesečne plače 
Dodatek za nadure: + 50 %  
Dodatek za nadurno delo med 20.00 in 6.00 uro ter ob nedeljah in praznikih: + 100 % 
Dodatek za nadurno delo pri podaljšanem času odprtja:  + 70 % 

 ponedeljek – petek: 18.30 – 20.00 
 sobotah: 13.00-18.00 
 ob sobotah pred božičem po 13.00 uri: + 100 % 
 31.12.: 13.00 – 15.00 ura: + 50 % 
 31.12.: po 15.00 uri: + 100 % 
 Inventura ob sobotah od 13.00 do 18.oo ure: + 70 % 
 Inventura med 18.00 in 20.00 uro: + 100 % 

 
Koriščenje prostega časa namesto plačila dodatka za nadurno delo:  

 dodatek + 50 %: 1:1,5 
 dodatek + 70 %: 1:1,7 
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 dodatek + 100 %: 1:2 
 

Možen dogovor o pavšalnem nadomestilu za nadure, ki pa ne sme biti manj ugoden kot 
povprečno nadomestilo za nadure. 
 
Primer dogovora all-in za tarifno skupino D/3 (prodajalka): 
trajanje zaposlitve 8 let (3. stopnja), osnovna bruto plača po KP za zaposlene v trgovini € 
2.119,- bruto. All-in dogovor: plača € 2.250,- bruto.  S plačilom, ki presega osnovno bruto 
plačo, je poplačano dodatno in nadurno delo.  

 
Osnovna plača po KP D/3 
Nenamensko preplačilo  

2.119,00 
------------ 

Osnovna plača za redni delovni čas 
pavšala (dodatno/nadurno delo) 

2.119,00 
    131,00 

Dogovorjena plača 2.250,00 
 
Preiskusni izračun nadurnega in dodatnega dela:  

         letno  
Plača v skladu s KP (x 14)  2.119,00 

----------- 
29.666,00  
-----------  

Osnovna plača 
pavšala 

 2.119,00  
     131,00 

29.666,00 
   1.834,00 

skupno 2.250,00 31.500,00 
Izračun finktinega plačila nadurnega dela 
• Nadure: 200 nadur, ob delavnikih, v koledarskem letu 2.119,- / 158 * 1,5 * 200 ur = 4.023,42  
• 1,5 ur dodatnega dela/teden v 30 tednih = 45 ur/leto  
2.119,- /38,5 / 4,33 *45 ur = 572,00  
• fiktivna plačila za dopust, bolniška, delo ob praznikih:  
24 nadur = 482,81  
3 x 1,5 ur dodatnega dela = 57,20 

 
4.023,42  
 
572,00  
 
540,01 

Plača all-in  
Razlika – naknadno plačilo v naslednjem mesecu  

  5.135,43  
- 3.301,43  

pavšala    1.834,00 

 
 

4. Počitek – dela prosti dnevi 
Nedelje in zakoniti prazniki – 8. december (p0rodaja, svetovanje strankam) 
 
 
 

5. Plačni model (novo) 
5.1. Upoštevanje druge zaposlitve kot delovna doba do maks 7 let 

 Čas zaposlitve kot zaposlen, samostojna dejavnost, prosto delovno razmerje, v 
javnem sektorju v polnem obsegu do maks 7 let 

 Čas kot delavec: do polovice 
 Vojaški rok, civilna služba 
 Zaključni vajeniški izpit: 1 leto 
 Trgovska akademija: 2 leti 
 Starševski dopust: do 24 mesecev 
 Ustrezno delo v tujini 

 
5.2. Tarifne skupine 
 

Tarifna skupina Opis dela  
A Pomožna dela v okviru 

zaposlitve, delo v skladišču, 
čiščenje, čuvaj parkirišča 
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B Prodaja: zaposleni z zaključeno 
trgovsko poklicno izobrazbo, 
prevzem blaga 

 

C Prodajalec/-ka, customer care, 
tajništvo (kontrola računov, 
dolžniki) 
zaključena poklicna izobrazba, 
blagajna, reklamacije, naročila, 
dekoriranje,  

Dodatek pri občasnem 
opravljanju vodilnih del (F): 
+1,66 € bruto/uro (13,28 €/dan, 
66,40 €/teden) 

D Asistenca pri nakupu, prodaja, 
nadzor Customer care, analiza 
podatkov, spletni marketing, 
tajništvo, knjigovodstvo, 
obračun plač, hišna tehnika, IT-
support 

Dodatek pri občasnem 
opravljanju vodilnih del (F): 
+2,18 € bruto/uro (17,44 €/dan, 
87,20 €/teden) 

E Junior management, prodaja, 
vodja oddelka/filiale, socialni 
mediji, referent obračun plač, 
knjigoveštvo, logistika, 
računalničar,  
razporeditev delavcev, 
bolniške, dopusti  

 

F Disponent, vodja nakupa, vodja 
marketinga, vodja prodaje, 
strokovnjak marketinga, vodja 
kontrolinga, kadrovstvo, 
revizija, bilance, programiranje, 
baze podatkov,  

 

G Regijski vodja, vodja 
podružnice, vodja prodaje, 
vodja marketinga, razvoj, 
kontroling, revizija, 
nepremičninski management, 
programiranje 

 

H Direktor, uprava  
 
 
 
 

stopnja A B C D E F G H 
1 
1.-3.let 

1.630,00 1.686 1.740,00 1.848,00 2.011,00 2.284,00 2.826,00 3.478,00 

2 
4.-6.let 

1.674,00 1.740,00 1.837,00 1.985,00 2.191,00 2.555,00 3.125,00 3.803,00 

3 
7.-9.let 

1.717,00 1.795,00 1.937,00 2.119,00 2.370,00 2.826,00 3.425,00 4.130,00 

4 
10.-12.let 

  2.034,00
  

2.255,00 2.550,00 3.098,00 3.723,00  4.457,00 

5 
>13.let 

  2.132,00 2.391,00 2.728,00 3.370,00 4.022,00 4.782,00 
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5.3 Ponujene plače »Gehaltskompas« Zavod za zaposlovanje (AMS) na dan 22.3.2021 
 

 prodajalka/prodajalec:  
- prodajalka: 1.530-1.560 
- gradbeni materiali: 1.640-1.990 
- pohištvo: 1.480 – 1.550 
- živila: 1.260 -1.740 
- čevlji: 1.640 -1.740 
- tekstilni izdelki: 1.640-1.740 
- blagajničarka: 1.530-1.830 
- mesni izdelki: 1.260-1.740 
- športna oprema: 1.640-1.740 
- cvetličarna: 1.290 

 
5.4 Božičnica, regres za letni dopust: 100 % bruto mesečne plače 

- regres za letni dopust: 30.6 
- božičnica: 30.11 

 
5.5 Prispevki (zaposleni/delavci) 
 

Način zavarovanja odstotek delavec delodajalec 

Zdravstveno zavarovanje 7,65 % 3,87% 3,78% 

Zavarovanje za primer nezgode 1,2 % - 1,2% 

Pokojninsko zavarovanje 22,8 % 10,25% 12,55% 

Zavarovanje za primer brezposelnosti 6,2 % 3% 3,2% 

Sklad za stečaje 0,2 % - 0,2% 

Prispevek delavska zbornica 0,5 % 0,5% - 

Sklad za gradnjo stanovanj 1,0 % 0,5% 0,5% 

Skupno 39,35 % 18,12% 21,23% 

 
 Dodatni prispevki za delavce 

 
Dodatek za težko delo ponoči - 3,8% 3,8% 

Dodatek za (ne)delo ob slabem vremenu 0,7 % 0,7% 1,4% 

 
Maksimalna osnova za socialne prispevke: 5.500 EUR bruto mesečno 

 
 

Dodatno delodajalec plača: 
- komunalni davek: ca 3 % (odvisno od zvezne dežele) 
- prispevki (za zdravstveno zavarovanje: 3,83 %, za zavarovanje v primeru nezgode: 

1,3%, pokojninsko zavarovanje 12,55 %) 
- prispevek za odpravnine (Mitarbeitervorsorgekasse): vsaj 1,53 %  
- prispevek k družinskemu skladu (Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds): 3,9 %  
- dodatek k prispevku delodajalcev (Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag): odvisno od 

zvezne dežele: med 0,37 in 0,42 % (odvisno od zvezne dežele). 
 
 



 
 

6 
 

5.6 Dohodnina (zaposleni/delavci) 
 

Dohodek letno v € Davčna stopnja 2016-2019 Davčna stopnja od 2020 dalje 
< 11.000 0 % 0 % 
11.000-18.000 25 % 20 % 
18.000-31.000 35 % 35 % 
31.000-60.000 42 % 42 % 
60.000-90.000 48 % 48 % 
90.000-1.000.000 50 % 50 % 
>1,000.000 55 %  55 % (od 2025 dalje 50 %) 

 
Razne (osebne) olajšave 

C. DELAVCI NA PODROČJU TRGOVINE - HANDELSARBEITER (ARB.) 
 

1. Za vse, ki niso zaposleni 
2. šoferji 
3. odpovedni roki:  

-  delovna doba: 1 leto: 2 tedna 
- delovna doba: 3 leta: 3 tedne 
- delovna doba: 5 let: 4 tedne 

4. dodatek za težko delo: 10 % 
5. dodatek za delo v mrazu (hladilnikih): 0,76 EUR/h, maks. 127,04 EUR/mesečno 
6. dodatek za delo z gradbenimi materili (Salzburg): + 10 % 
7. dodatek za umazano delo: odvisno od regije in vrste umazanije: med 10 in 15 % 
8. dodatek za nočno delo: od 22.00 do 6.00 ure: +1,46 EUR/h 
9. dodatek za vodjo del: + 10 % 
 
10. Plače v trgovini na debelo in drobno 

 
10.1 enostavna dela: pomožna dela, dela v skladišču, kurirji, čiščenje, čuvarji, pomožno 
osebje v kuhinji 

 
Minimalna mesečna plača – 
delovna doba 

Evrov bruto mesečno Bruto na uro 

Do 1 leta 1.642 9,83 
Do 10 let 1.650 9,88 
Do 17 let 1.666 9,98 
Nad 17 let 1.684 10,08 

 
10.2 dela v skladiščih, prevzem blaga, skladiščenje, vzdrževanje opreme in strojev, brez 

zaključene izobrazbe, monter pohištva 
 

Minimalna mesečna plača – 
delovna doba 

Evrov bruto mesečno Bruto na uro 

Do 1 leta 1.676 10,04 
Do 3 let 1.689 10,11 
Do 10 let 1.720 10,30 
do 17 let 1.749 10,47 
Nad 17 let 1.769 10,59 
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10.3 razvrščanje kovin, monter za pohištvo, šofer tovornjakov do 3,5 t 
 

Minimalna mesečna plača – 
delovna doba 

Evrov bruto mesečno Bruto na uro 

Do 1 leta 1.770 10,06 
Do 10 let 1.787 10,70 
Do 17 let 1.845 11,05 
Nad 17 let 1.871 11,20 

 
10.4 šofer tovornjaka nad 3,5 t 

 
Minimalna mesečna plača – 
delovna doba 

Evrov bruto mesečno Bruto na uro 

Do 1 leta 1.824 10,92 
Do 10 let 1.834 10,98 
Do 17 let 1.906 11,41 
Nad 17 let 1.940 11,62 

 
10.5 poklicni šoferji z zaključeno poklicno izobrazbo, osebe z zaključeno poklicno izobrazbo, 

avtogensko rezanje 
 

Minimalna mesečna plača – 
delovna doba 

Evrov bruto mesečno Bruto na uro 

Do 1 leta 1.857 11,12 
Do 10 let 1.867 11,18 
Do 17 let 1.940 11,62 
Nad 17 let 1.975 11,83 

 
 

Č. PRERAČUN BRUTO-NETO PLAČE 
 
 https://bruttonetto.arbeiterkammer.at/ 
 

                https://www.bmf.gv.at/services/berechnungsprogramme.html 
 
 
 

D. PRIMER OBRAČUNA PLAČE PRODAJALKE, tarifna skupina D – priloge 1-4 
 



 
 

8 
 

E.UKREPI ZA POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI EPIDEMIJE Covid-19 
 

1. Skrajšano delo zaradi C-19 
 

- za podjetja, ki imajo sedež v Avstriji in zaposlujejo delavce v Avstriji 
- sedež druga država članica, zaposlitev v Avstriji 
- od 1.3.2020 dalje, redno podaljšano 
- pristojnost: zavod za zaposlovanje (AMS) 
- nadomestilo za plačo (dopust/božičnica/regres) 
- vajenci 
- vsi zaposleni, za katere se plačuje prispevek za primer brezposelnosti 
- vodilni delavci, ki so vključeni v zdravstveni sistem ASVG 
- prosti delavci z rednim delovnim časom 
- zaposleni v majhnem obsegu (do 475,86 € bruto/mesečno) 
- prosti delavci brez rednega delovnega časa 
- s.p. 
- vodilni delavci, ki so hkrati družbeniki 

 
 

Plača bruto/mesečno Nadomestilo s strani AMS Zmanjšanje delovnega časa 
do 1.700 € 90 % neto plače do minus 90 %  (preračunsko 

obdobje) do 2.685 € 85 % neto plače 
nad 2.685 €  90 % neto plače 
nad 5.730 € 0%  

 
Primer: dogovor o skrajšanem delu za obdobje 6 tednov, delavec dela 5 tednov v obsegu 0 
%, 1 teden 60 % 
 
Primer plače do 1.700 €: Običajni delovni čas 40 ur/teden, zmanjšanje dela na 10 %. Zaposlen 
prejme namesto 1.650 EUR bruto 1.157,13 eur neto. 
 
Primer plače do 2.685 €: Zmanjšanje delovnega časa na 10 %, pri bruto plači v višini 2.438 € 
delavec prejme 1.441,57 € 
 
Primer plače nad 2.656 €: Zmanjšanje delovnega časa na 10 %, pri bruto plači v višini 2.892 € 
delavec prejme 1.548,37 € 

 
 

2. Delo od doma: davčna olajšava 5 €/dan ali maks 600 €/leto. 
 
3. Bonus za zaposlene v trgovini: najmanj 150 EUR neobdavčeno za polni delovni čas. 

 


