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PREZENTACJA I OCENA RAPORTÓW KRAJOWYCH - STATE OF ART  

Grupą docelową projektu Dreamy m - Learning są kobiety z niskim poziomem 
wykształcenia, które zajmują się tworzeniem rękodzieła w domu. Grupa ta znajduje się w 
niekorzystnej sytuacji i jest narażona na wykluczenie społeczne. Zagrożenie ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, określane w języku angielskim, jako AROPE, odnosi się do 
sytuacji osób żyjących w niedostatku, dotkniętych znacznym ubytkiem materialnym lub 
mieszkających w gospodarstwie domowym o bardzo niskiej intensywności pracy. 
Wskaźnik AROPE, pokazuje, jaka część całkowitej populacji narażona jest na ubóstwo lub 
wykluczenie społeczne. Według Eurostatu (2018) w 2015, 118.7 miliona ludzi, czyli 23.7 % 
populacji w UE-28 było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROPE), 
zdecydowana większość z nich składa się z osób o niskim poziomie wykształcenia 
(Eurostat ilc_peps01). Udział kobiet dotkniętych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym był o 1,4 punktu procentowego wyższy niż odpowiadający im udział 
mężczyzn w 2015 r. 12 milionów więcej kobiet niż mężczyzn żyje w ubóstwie w UE.  

      Wykres A1 pokazuje zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla krajów UE-28 
oraz krajów partnerskich w projekcie Dreamy m – Learning.  W 2015, ponad jedna trzecia 
kobiet była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Turcji (40 %) i Grecji 
(36.4 %). W Polsce i Słowenii kobiety miały niższy wskaźnik AROPE niż w Turcji i Grecji 
(odpowiednio 23.9 % i 22.8 %). Na drugim końcu skali najniższy odsetek kobiet 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odnotowano we Francji (17,5%). 
Średnia dla UE 28 wyniosła 23,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Według EUROSTATU 2018 w UE 34,7% osób dorosłych, z co najwyżej gimnazjalnym 
wykształceniem w 2015 r. było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Jednak to kobiety z niskim wykształceniem częściej dotknięte są tym problemem niż 
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mężczyźni, ponieważ bariery, które napotykają, prowadzą do wykluczenia ich z pełnego 
uczestnictwa w wielu obszarach życia. Między innymi przez fakt, że obowiązki związane z 
prowadzeniem domu i opieką nad dziećmi spoczywają głównie na kobietach, większość z 
nich jest bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, albo pracują za minimalne pensje, 
często w niepełnym wymiarze godzin lub mają niskie bezpieczeństwo zatrudnienia. 
Wykres A2 pokazuje, jak kobiety w wieku 18 i więcej lat zagrożone są ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym według poziomu wykształcenia zgodnie z Międzynarodową 
Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres A2 pokazuje, ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego według wykształcenia 
kobiety w wieku 18 lat lub więcej w 2015 r. Jak wynika z wykresu w 2015, kobiety najniższym 
poziomem wykształcenia (poziomy 0-2 – niższe niż podstawowe, podstawowe i niższe niż 
gimnazjalne)   były najbardziej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Turcji 
(46.4 %), Grecji (40.5 %), Słowenii (40.9%), Polsce (36.7) i Francji (25.1 %). W przypadku 28 
krajów Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosił 34,7%.  

Wiele z tych słabo wykształconych kobiet, bez względu na to, czy są zatrudnione, czy nie, 
zajmuje się rękodziełem. Chociaż obecnie wyroby rękodzielnicze stają się coraz bardziej 
wartościowe w oczach klienta, większość kobiet nie zdaje sobie sprawy z prawdziwej 
wartości swoich produktów lub nie wykorzystuje ich w celach komercyjnych. Tylko niewielka 
część tych kobiet znajduje szansę na generowanie regularnych dochodów dzięki ich cennym 
talentom. Wybory te, czasem robione dla potrzeb własnych a czasem dla zysku, są 
sprzedawane sąsiadom, lokalnym klientom głównie na lokalnych bazarach. Posiadają, więc 
już pewne umiejętności niewykorzystane lub nieodpowiednio wykorzystane, w sensie 
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ekonomicznym. Ich obecną pozycję można poprawić poprzez wdrożenie kompleksowego 
programu, który poprowadzi je przez proces oceny swojego rękodzieła. W związku z tym, w 
ostatnich latach, nauczanie za pomocą urządzeń mobilnych, stało się popularnym 
rozwiązaniem w obszarze edukacji osób dorosłych. Urządzenia mobilne, mają duży potencjał 
w zwiększaniu dostępu do nauki przez osoby dorosłe i wspieraniu ich w zwiększaniu 
kompetencji w drodze kształcenia formalnego i nie formalnego. Jakkolwiek kursy m-learning 
są efektywne w przypadku dostarczania informacji, planów lekcji, egzaminów czy 
wiadomości i rozwijaniu różnych umiejętności, ale zwykle nie są dostosowane do potrzeb 
osób o niskim wykształceniu. Prawdopodobnie wynika to z przeświadczenia, że m-learning 
nie jest dobrym rozwiązaniem dla osób słabo wykształconych. Współczesna sytuacja wymaga 
jednak zmiany tego podejścia. Obecnie, urządzenia mobilne nie są już symbolem statusu, a 
stały się dostępne dla wszystkich Podobnie smartfony nie są już czymś wyjątkowym i co raz 
częściej stanowią podstawowe urządzenie mobilne. 

W związku z tym, podstawowym podejściem dzisiaj, powinien być rozwój systemów edukacji 
pod kątem wykorzystania urządzeń mobilnych w kształceniu. W oparciu o te dane, 
skierowaliśmy projekt do słabo wykształconych kobiet, które zajmują się wytwarzaniem 
rękodzieła w domu. Celem projektu jest nauczenie ich umiejętności przedsiębiorczych i 
cyfrowych, ułatwiających sprzedaż ich produktów za pośrednictwem smartfonów. Aby 
osiągnąć ten cel utworzymy wielojęzyczną aplikację mobilną na iOS i Android, której treści 
będą zamieszczone również na platformie e-learningowej. Podczas trwania projektu i po jego 
zakończeniu, aplikacja mobilna będzie w pełni funkcjonalna i testowana, do pobrania na 
wielu otwartych platformach. 

Dzięki tej platformie kobiety będą miały łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Narzędzia 
do nauki będą obejmowały elastyczny, szybszy i lepszy dostęp do istotnych informacji, 
przyjazny dla użytkownika interfejs, zmniejszone obciążenie poznawcze oraz zamiast wielu 
informacji te odpowiednie. Każdy moduł będzie zawierał konkretne i realistyczne cele 
szkoleniowe, a także krok po kroku wskaże użytkownikom, jak sprzedawać ręcznie robione 
produkty za pomocą telefonów komórkowych. Dzięki funkcji nawigatora, po zakończeniu 
programu treningowego kobiety będą mogły korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji 
swoich urządzeń oraz zdobywać niezbędne informacje, wiedzę i szkolenia, aby rozpocząć 
własną działalność. Naszym celem jest zapewnienie im solidnych podstaw poprzez bardzo 
prostą ścieżkę. Dzięki temu będą mogły utworzyć konto na Instagramie i sprzedawać 
produkty za pośrednictwem witryny e-commerce; nazwa domeny internetowej, robienie 
zdjęć swoich produktów I przesyłanie ich na stronę, nauczą się odpowiednich połączeń 
lokalnych i międzynarodowych, firm dostawców, otwierania rachunku bankowego, 
zakładania firmy, operacji cargo itd. Zgodnie z tą logiką „zawsze będą podążać krok po kroku 
z instrukcją”. 

 Zgodnie z tymi celami, w ramach dotychczasowych działań projektowych, każdy kraj 
przygotował swój własny raport krajowy na początku projektu. Następnie raporty krajowe 
zostały zebrane w jednym raporcie podsumowującym. Tak więc SOTA będzie 
odzwierciedleniem wyników raportów krajowych. Przedstawione w tym badaniu raporty 
krajowe są jednym z najważniejszych elementów tego projektu. W zakresie analizy potrzeb; 
prawne i biurokratyczne ustawodawstwo każdego kraju partnerskiego badane i 
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przedstawiane, jako raporty w taki sam sposób, jak procedura zakładania firmy, regulacje 
prawne dotyczące faktur, wnioski o fakturę w e-archiwum, inne prawne i biurokratyczne 
ustalenia, publiczne lub rządowe zachęty itp. Raporty te będą kształtowane zgodnie z 
zasadami i przepisami krajów i będą użyte w treści programu szkoleniowego (będą się różnić 
w zależności od niektórych modułów). Tabela 1 zawiera przegląd raportów krajowych, 

                                              Tabela A.1. Przegląd raportów krajowych 

 TURKEY GREECE SLOVENIA POLAND FRANCE 

TAX EXEMPTION FOR START 
UP WOMEN'S ACTIVITIES 

Yes (Tax 
Exemption) 

No No No Yes (VAT 
exemption) 

FIRST STEP FOR 
REGISTRATION- CHAMBER OF 
COMMERCE  

Yes 

 

Yes  Yes Yes 

REGISTRATION PROCESS Similar Similar Similar Similar Similar 
FINANCIAL SUPPORT/SEED 
CAPITAL OF GOVERNMENT 
FOR WOMEN 

Yes No No No Yes 

FINANCIAL SUPPORT/SEED 
CAPITAL OF GOVERNMENT 
FOR STRAT UP 

Yes Yes  No Yes 

OTHER START UP SUPPORT 
INCENTIVES (EU, NGO ETC) 

Yes Yes Yes Yes Yes 

TAX PREPAYMENT OR INITIAL 
CAPITAL DEPOSITED 

No Yes Yes No Yes 

LICENSE OR PERMIT 
OBLIGATIONARY FOR THE E-
SELLING 

No No No No No 

NATIONAL INTERNET SITES Yes Yes Yes Yes Yes 
ELECTRONIC E-INVOCES 
OBLIGATIONARY 

No No Yes No No 

TRADE NAME REGISTRATION 
PROCEDURE 

Same Same Same Same Same 

CONSUMER PROTECTION   
ACT GUARANTEES /  FOR E-
SELLER 

Yes-Same Yes-Same Yes-Same Yes-Same Yes-Same 

THE E-COMMERCE SALES 
CONTRACT 

Yes -Same Yes -Same Yes- Same Yes-Same Yes-Same 

E-PAYMENT METHODS Same Same Same Same Same 

REFERENCJE 

Eurostat Data Base 2018 [ilc_peps04] 

Eurostat Data Base 2018 [ilc_peps01] 

Eurostat Statistics Explained Europe 2020 indicators - poverty and social exclusion 2018 

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/.../Europe_2020_ 
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Eurostat Statistics Explained International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 

(levels of education) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED) 
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RAPORT KRAJOWY - TURCJA 

 

WPROWADZENIE 

Obecnie kobiety stanowią 52% ogółu populacji europejskiej, ale tylko 34,4% osób 

prowadzących własną działalność w UE i 30% przedsiębiorców rozpoczynających działalność. 

W Turcji populacja kobiet stanowiła 49,8% ogółu populacji, a odsetek kobiet pracujących na 

stanowiskach zarządczych wyniósł 9,0%. Kobieca kreatywność i potencjał przedsiębiorczości 

są, więc niewykorzystanym źródłem wzrostu gospodarczego i miejsc pracy, które należy dalej 

rozwijać (KE 2017). 

Chociaż przedsiębiorczość kobiet wciąż rośnie, przedsiębiorczynie są dla Turcji bolesną 

kwestią. W wyniku dochodzeń przeprowadzonych w Turcji na początku powszechnych 

obecnie problemów dotyczących kobiet-przedsiębiorców, środowiska społecznego i 

kulturowego, które stereotypizują role kobiet, brak wykształcenia, obowiązki rodzinne, 

polegające na nadmiernych pracach domowych, trudności finansowe lub trudności w 

dostępie do bodźców ekonomicznych, więcej kobiet niż mężczyzn zapewnia niezawodność 

wobec potrzeby większego wysiłku i potrzeby korzystania ze swobód osobistych kobiet. 

Wpływ niektórych aspektów kultury patriarchalnej na role płciowe został ujawniony w 

niektórych badaniach. Innymi słowy, rola kobiet w społeczeństwie była w dużej mierze 

zdeterminowana przez tradycję, kulturę i wartości. Ale nawet jeśli istnieją różnice społeczno-

kulturowe, w rzeczywistości wszystkie kobiety w krajach UE bezpośrednio lub pośrednio 

dotyka większość z tych problemów. Bariery są znacznie wyższe dla kobiet w niekorzystnej 

sytuacji, szczególnie tych o niskim poziomie dochodów i edukacji. 

Z tego punktu widzenia projekt Dreamy m- Learning został opracowany dla kobiet w 

niekorzystnej sytuacji, aby umożliwić im założenie własnej firmy. Celem jest pomoc w 

nabywaniu umiejętności związanych z mobilnością cyfrową i przedsiębiorczością, aby mogły 

sprzedawać swoje wyroby rękodzielnicze na rynkach cyfrowych dzięki sprawnemu 

wykorzystaniu smartfonów. Stwarzając w ten sposób możliwość założenia firmy dla kobiet w 

niekorzystnej sytuacji. Na tym etapie raporty krajowe rzucą światło na program szkoleniowy 

dla kobiet w niekorzystnej sytuacji i pomogą im znaleźć sposoby w różnych krajach w 

kontekście programu szkoleniowego. 

1.DANE STATYSTYCZNE DLA TURCJI 

Niektóre statystyki zostały przedstawione w kolejnych rozdziałach, aby przedstawić pozycję 
kobiet w edukacji, warunkach na rynku pracy i środowisku przedsiębiorczym w Turcji. 
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1.1 EDUKACJA 

Według TURKSTAT (Turecki Instytut Statystyczny) w 2016, odsetek osób w wieku 25 lat i 

starszych, które ukończyły, co najmniej jeden poziom wykształcenia w całej populacji wyniósł 

średnio 88,9%, wskaźnik ten wyniósł 95.1% dla mężczyzn i 82.8% dla kobiet. Z tym, że 

populacja kobiet z analfabetyzmem jest % razy większa niż analogiczna populacja mężczyzn.  

Podczas gdy odsetek analfabetów ogółem w grupie wiekowej 25 lat i powyżej wynosi 5,1%, 

proporcja ta wynosi 1,6% dla męskiej populacji i 8,5% dla kobiet w 2016 r. Poziomy edukacji 

kobiet przedstawiono poniżej na wykresie 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Źródło: TurkStat, Education Statistics, 2017 

Jak widać na wykresie 1: 33.6% kobiet ukończyło szkołę podstawową. Podczas gdy odsetek 

absolwentów szkół średnich i im równorzędnych w wieku 25 lat i powyżej wynosi 19,5%, 

odsetek ten jest równy 23,5% dla mężczyzn i 15,6% dla kobiet. Udział absolwentów szkół 

wyższych to 15,5%, odsetek ten wynosi 17,9% dla mężczyzn i 14,1% dla kobiet. Ponadto 

widać, że procent absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich jest niski. 

1.2 POZYCJA KOBIET NA RYNKU PRACY 

W 2017 r. liczba osób w sile roboczej osiągnęła 31 milionów 790 tysięcy. Chociaż Turcja staje 

się w ostatnich latach krajem z kobietami bardziej wykształconymi, biorącymi ślub w 

Illiterate
Literate
without
diploma

Primary
School

Primary
Education

Junior high
school and
equivalent

High school
and

equivalent

Higher
education

Master Doctorate Unknown

Seri 1 8.5 8.5 33.6 10.3 7.0 15.6 14.1 1.2 0.3 1.0

8.5 8.5 

33.6 

10.3 

7.0 

15.6 
14.1 

1.2 0.3 1.0 

Wykres 1: Ukończony poziom edukacji - % kobiety 2016, 25+ 
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późniejszym wieku, a wskaźniki ich płodności maleją, to wskaźniki aktywności zawodowej 

kobiet są wciąż bardzo niskie w porównaniu z krajami na podobnym etapie rozwoju.  Według 

wyników badań siły roboczej gospodarstw domowych; w Turcji wskaźnik aktywności 

zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej wyniósł 51,3%, w 2017 r. dla mężczyzn wynosił 

72% i 33% dla kobiet. Według tych samych danych, obowiązki domowe kobiet są głównymi 

powodami, dla których nie mogą one uczestniczyć w sile roboczej. 

Z drugiej strony, gdy badano współczynnik aktywności zawodowej według statusu 

wykształcenia, zaobserwowano, że kobiety z wyższym wykształceniem częściej uczestniczyły 

w sile roboczej. Wskaźnik aktywności zawodowej wynosił 16,1% dla analfabetów, 26,6% dla 

kobiet, które ukończyły szkołę na poziomie niższym niż liceum, 32,7% dla kobiet, które 

ukończyły szkołę średnią, 40,8% dla kobiet, które ukończyły szkołę zawodową i 71,6% dla 

kobiet, które ukończył studia wyższe (TURKSAT 2017). 

 

 

 

 

 

                  

                                        Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

                                        

                              Źródło: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

Z drugiej strony, zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród gospodarstw 

domowych; w Turcji wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej wynosił 46,3%, w 

2017 r. dla mężczyzn był równy 65,1% a dla kobiet 27,7%. 
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] 
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] 

Wykres 2: Siła robocza według populacji gospodarstw 
domowych, 2017   (wiek 15+ ) 

Male

Female

19.460, 69% 
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Wykres 3: Liczba osób zatrudnionych - 2017(15+lat)  

Male

Female
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                                        Źródło: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

Kiedy przeanalizowano wskaźniki zatrudnienia w krajach partnerskich projektu Unii 

Europejskiej, według Banku Światowego, zaobserwowano, że Słowenia miała najwyższy 

wskaźnik zatrudnienia dla kobiet z 47,9% a poza Turcją, Grecja miała najniższy wskaźnik 

zatrudnienia dla kobiet z 33,8% w 2017 roku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Źródło: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS 

* Uwaga: Zatrudnienie definiuje się, jako osoby w wieku produkcyjnym, które w krótkim okresie odniesienia 

były zaangażowane w jakąkolwiek działalność mającą na celu wyprodukowanie towarów lub świadczenie usług 

za wynagrodzeniem lub zyskiem, niezależnie od tego, czy pracowały w okresie referencyjnym (tj. co najmniej 

godzinę) lub nieobecny w pracy z powodu czasowej nieobecności w pracy lub w czasie pracy. Osoby w wieku 15 

lat i starsze są ogólnie uważane za populację w wieku produkcyjnym. 

Liczba bezrobotnych w wieku 15 lat wyniosła 3 miliony 291 tysięcy osób w 2017 roku w 

Turcji. Kiedy badano poziom bezrobocia wśród kobiet, jak widać na wykresie 5 poniżej, 60% 

kobiet i 40% mężczyzn jest bezrobotnych.  
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Wykres 4: Wskaźnik zatrudnienia do populacji, 15+, 
kobiet (%) (modeled ILO estimate)* 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS
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Źródło: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

Liczba bezrobotnych w wieku 15 lat wyniosła 3 miliony 409 tysięcy osób w 2017 roku. Jak 

widać na wykresie 6; podczas gdy odsetek kobiet wynosił 59%, stopa bezrobocia młodzieży 

płci męskiej wynosiła 41%. Innymi słowy, wskaźniki zatrudnienia były na ogół niższe wśród 

młodych kobiet niż młodych mężczyzn. 

 

 

 

               

 

Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

 

1.3 ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Zgodnie z podziałem zatrudnienia według sektorów; 2,471 mln zostało zatrudnionych w 

rolnictwie, 1.241 mln było w przemyśle, 961 tys. w handlu, a inni w usługach. Największy 

udział ma zatem sektor usług. 

9.4%, 40% 

14.1%, 60% 

Wykres 5: Wskażnik bezrobocia, 2017 (wiek: 15+)  

Male

Female

17.80%, 41% 

26.10%, 59% 

Wykres  6: Wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży, 2017 
(15-24 lata) 

Male

Female
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                                    Źródło: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

Jak widać na poniższym wykresie, wśród 8 milionów 729 tysięcy pracujących kobiet, 5 

milionów 580 tysięcy pracuje w stałym miejscu a 2 miliony 437 tysięcy kobiet pracuje w 

terenie. 627 tysięcy kobiet pracuje w domach.. 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                  Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

W Turcji 21,4% spośród ogólnej liczby zatrudnionych równej 28 milionów 488 tysięcy osób 

było samozatrudnionych (własna działalność) i pracodawcami w 2017. Dokładna liczba 

samozatrudnionych wyniosła 4 miliony 781 tysięcy, a liczba pracodawców 1 milion 320 000 

osób Proporcjonalne udziały przedstawiono odpowiednio na poniższych wykresach 9 i 10. 

Jak widać na wykresach, odsetek mężczyzn prowadzących własną działalność jest ponad 

dwukrotnie wyższy niż kobiet. Podobnie, gdy bierze się pod uwagę pracodawców, widać, że 

stosunek mężczyzn do kobiet jest sześciokrotnie wyższy. Odnośnie statusu zatrudnienia 

8729 

5580 

2437 
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Total employment Fixed place    Field
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Wykres 8: Zatrudnienie według miejsca pracy, (kobiety, 
w tysiącach osób 2017)  
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Wykres 7: Zatrudnienie wedłu gałęzi działalności gospodarczej 2017 (kobiety w 
wieku 15+ - w tysiącach osób)   



18 

 

kobiet, widać na wykresie 11, że 5 milionów 322 tysięcy kobiet pracuje regularnie. Podczas 

gdy 576 tysięcy kobiet jest samozatrudnionych, tylko 109 tysięcy kobiet pracuje jako 

pracodawcy do 2017 roku. 

 

 

 

 

 

                                 Źródło: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                  Źródło: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 
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                            Źródło: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

2. PRAWODAWSTWO, REGULACJE I WARUNKI BIZNESOWE W TURCJI 

Poniższe sekcje zapewniają prawne i biurokratyczne kroki dla tych, którzy chcą sprzedawać 

ręcznie robione produkty w domu przez Internet. 

Jeśli są legalnie zarejestrowane, kobiety, które chcą sprzedawać swoje produkty przez 

Internet, mogą skorzystać z usług prawnych, takich jak finansowanie obiektów, edukacja, 

szkolenia i doradztwo. W Turcji Ci, którzy chcą sprzedawać swoje rękodzieła z domu, mogą 

być zwolnieni z podatku, jeśli sobie tego życzą. Poniższy rozdział najpierw wyjaśni w jaki 

sposób uzyskać zwolnienie z opodatkowania.  Następnie, wyjaśniona zostaną rejestracja w 

urzędzie skarbowym i sposoby zakładania firmy.  

2.1.PROCEDURA ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO 

 
Zgodnie z art. 9/6 ustawy o podatku dochodowym ci, którzy wytwarzają i sprzedają ręcznie 
robione produkty w domach, w których mieszkają, są zwolnieni z podatku (Law No. 193, 
Official Gazette No. 28366 dated 27/07/2012). 
 
 

Pod warunkiem, że nie jest zatrudniony żaden pracownik z zewnątrz; pracując w domu i bez 

otwierania miejsca pracy ci, którzy sprzedają następujące produkty, są zwolnieni z podatku 

dochodowego: 
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 ręczniki, pokrowce, prześcieradła, skarpety, dywany, chodniki, wyroby tkane, wyroby 
wełniane, plecionki, koronki, 

 wszelkiego rodzaju prace hafciarskie i artykuły turystyczne, wiklina, kosze, miotły, 
mopy, szczotki,  

 sztuczne kwiaty, płatki,  tablice, cekiny, koraliki, produkty szydełkowe, liny 
a także tarhana, makaron, ravioli etc. 

 
Aby być zwolnionym z podatku, konieczne jest uzyskanie "świadectwa certyfikującego dla 

jednostek" (Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi)  

 

Aby uzyskać certyfikat zwolnienia dla jednostki, stosuje się następującą procedurę: 

 

 Osoby pragnące uzyskać zaświadczenie muszą zwrócić się do urzędu podatkowego w 
miejscu, odpowiednim dla ich miejsca zamieszkania z wnioskiem. 

 Powinny być podane informacje jak rodzaj prowadzonej działalności na świadectwie 
zwolnienia podatkowego: Produkcja i sprzedaż ręcznie robionych produktów w 
domach, w których mieszkają (ITL Article: 9/6) 

 Adres domowy występuje także jako adres służbowy. 

 Jeśli zostanie potwierdzone, że warunki określone w art. 9 ustawy o podatku 
dochodowym są spełnione, urząd skarbowy wyda certyfikat. 

 Nie będzie pobierana opłata za posiadacza certyfikatu 

 Świadectwo zwolnienia z podatku od dochodu jest ważne przez trzy lata od daty 
wydania i możliwe jest uzyskanie nowych dokumentów po złożeniu wniosku do 
urzędu skarbowego na koniec tego okresu. 

2.1.1. KROKI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ PO UZYSKANIU CERTYFIKATU 

ZWOLNIENIA PODATKOWEGO 

 W miejscu legalnego pobytu, należy zarejestrować się w stowarzyszeniu handlowym 
zrzeszonym w Konfederacji Tureckich Kupców i Rzemieślników 

 Należy wystąpić z wnioskiem do gminy, w której znajduje się miejsce zamieszkania w 
celu uzyskania pozwolenia na pracę 

 Do wykorzystania mieszkania, jako siedziby firmy potrzebna jest zgoda wszystkich 
jego właścicieli potwierdzona notarialnie,  

 Faktura jest obowiązkowa i musi zawierać, co najmniej poniższe informacje. 
 
1- Data, numer i liczba porządkowa; 

2- Nazwa organizatora, jeśli istnieje, nazwa handlowa, adres firmy i numer rachunku 

bankowego  

3- Nazwa klienta, nazwa handlowa, adres, jeśli dotyczy, oraz numer konta bankowego 

4- Cena produktów   

5- Data I numer dostawy sprzedanych produktów; 
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  List przewozowy dostawy jest obowiązkowy. Przemieszczanie towarów musi być 
regulowane. Wraz z fakturą zostanie wystawiony list przewozowy. 

  Po wprowadzeniu produktu do obrotu na różnych platformach internetowych, 
ustaleniu faktury zgodnie z produktem i rodzajem produktu i wystawieniu listu 
przewozowego produkt jest wysyłany do klienta. 

2.1.2 PROCEDURA DLA KOBIET, KTÓRE CHCĄ PRACOWAĆ W DOMU I 

PODLEGAĆ OPODATKOWAN IU  

Ci, którzy planują rozwijać swoją działalność w przyszłości, mogą chcieć być podatnikami. W 

tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest prosta metoda opodatkowania 

(opodatkowanie małych przedsiębiorstw) stosowana w Turcji. W prostym opodatkowaniu 

obowiązuje system e-Deklaracji. W tym systemie ma on na celu rejestrowanie transakcji 

podatkowych i biznesowych w środowisku elektronicznym, elektronicznego tworzenia i 

utrzymywania ksiąg i oświadczeń, w celu ograniczenia biurokratycznych transakcji i kosztów 

przestrzegania przepisów związanych z zobowiązaniami. W tym systemie, nie ma zwrotu 

podatku, nie zostanie zapłacony podatek tymczasowy, i nie zostanie złożona żadna 

deklaracja. Zapisy dokumentów otrzymanych i przekazanych są przechowywane w izbach 

zawodów, do których należą podatnicy. Procedura ta została wyjaśniona poniżej; 

 W przypadku zobowiązań podatkowych absolutnie konieczne jest sporządzenie 
deklaracji adresu. Z tego powodu zostanie wskazany adres domu, wypełniona 
petycja i wniosek zostanie złożony do urzędu skarbowego w tym samym regionie. 

 Podczas składania wniosku zostanie wskazane proste opodatkowanie 

 Urząd podatkowy oceni tę prośbę po przeprowadzeniu niezbędnych badań 

 W wyniku zatwierdzenia urząd skarbowy prześle kartę podatkową do podatnika 

 Powinien być zarejestrowany w stowarzyszeniu handlowym zrzeszonym w 
Konfederacji Tureckich Handlarzy I Rzemieślników w miejscu lokalizacji firmy 

 Konieczne jest zwrócenie się do gminy z petycją, w której znajduje się miejsce 
zamieszkania w celu uzyskania pozwolenia na pracę 

 Podatnicy podlegający opodatkowaniu w małych przedsiębiorstwach (zwykła 
procedura) otrzymają dokumenty od izb lub stowarzyszeń, z którymi są związani 

 Podatnicy, którzy są opodatkowani w prostej procedurze, muszą deklarować 
swoje dochody poprzez deklarację roczną. Nawet jeśli dochód nie zostanie 
uzyskany, należy złożyć oświadczenie 

 Deklaracja zostanie przekazana zarejestrowanemu numerowi podatkowemu. 
 

Faktura jest obowiązkowa i musi zawierać  co najmniej następujące informacje. 

  

1- Data, numer i liczba porządkowa; 

2- Nazwa organizatora, jeśli istnieje, nazwa handlowa, adres firmy i numer rachunku 

bankowego 
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3- Nazwa klienta, nazwa handlowa, adres, jeśli dotyczy, oraz numer konta bankowego  

4- Cena produktów 

5- Data i numer dostawy sprzedanych produktów; 

 

 List przewozowy dostawy jest obowiązkowy. Przemieszczanie towarów musi być 
regulowane. Wraz z fakturą zostanie wystawiony list przewozowy. 

 Po wprowadzeniu produktu do obrotu na różnych platformach internetowych, 
ustaleniu faktury zgodnie z produktem i rodzajem produktu i wystawieniu listu 
przewozowego produkt jest wysyłany do klienta.  
 

3. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET  

W Turcji różne organizacje zapewniły fundusze na pomoc kobietom, które chcą rozpocząć 

własną działalność gospodarczą z domu. Są one podane poniżej. 

3.1 WSPARCIE OD KOSGEB 

Organizacja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (KOSGEB) jest głównym organem 

odpowiedzialnym za rozwój, koordynację i wdrożenie polityki MŚP. KOSGEB została założona 

przez Ministerstwo Nauki, Przemysłu i Technologii w 1990 r., Aby małe i średnie 

przedsiębiorstwa zwiększyły swoją konkurencyjność i dostosowały się do innowacji. KOSGEB 

oferuje wsparcie pożyczką rządową dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą założyć własną 

firmę. W tym zakresie wsparcie kredytowe w wysokości 50 000 TL (10.000 Euro) jest 

udzielane w ramach wniosku o pożyczkę KOSGEB. Wsparcie to udzielane przez państwo jest 

całkowicie bezzwrotne. Oprócz tego wsparcia dotacyjnego, kobiety otrzymują 

nieoprocentowane wsparcie kredytowe. Do 2018 pożyczka ta wynosi 70.000 TL (14.000 

Euro). Pierwsza firma kobiet prowadzących działalność gospodarczą będzie również wolna 

od podatków przez pierwsze trzy lata. Kobiety będą postępować zgodnie z poniższymi 

instrukcjami, aby skorzystać z tego wsparcia: 

 Potencjalni przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać wsparcie państwa, muszą wziąć udział 
w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości prowadzonym przez KOSGEB. Około 45% 
wszystkich szkoleń KOSGEB jest skierowanych do kobiet. 

 

 Kobiety powinny ubiegać się o to szkolenie w ośrodkach KOSGEB w ich prowincji lub 
okręgach. 

 

 Daty rozpoczęcia szkoleń z zakresu przedsiębiorczości są również publikowane na 
oficjalnej stronie internetowej KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr/)  

 

 Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości są całkowicie bezpłatne 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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 Po 32 godzinach szkoleń potencjalni przedsiębiorcy otrzymują certyfikaty 
przedsiębiorczości 

 

 Po tych szkoleniach, jeśli kobiety-przedsiębiorcy zakończą je sukcesem, kolejnym 
krokiem jest rozpoczęcie zakładania firmy 
 

 Na tym etapie kobieta przedsiębiorca przedstawia KOSGEB swój plan biznesowy 
(przygotowanie planu biznesowego odbywa się podczas szkolenia KOSGEB) 

 Plan ten zostanie wstępnie oceniony przez KOSGEB pod względem informacji, 
dokumentu i formy 

 Jeżeli biznes plan zostanie przyjęty w wyniku oceny dokonanej przez zarząd, zostanie 
on zarejestrowany w bazie danych. 

3.2 WSPARCIE MINISTERSTWA POLITYKI RODZINNEJ I SPOŁECZNEJ  REPUBLIKI 

TURCJI 

Począwszy od 2018 r. Ministerstwo Polityki Rodzinnej i Społecznej oferuje kobietom 

pożyczkę w wysokości 15 tys. TL bez płacenia za 24 miesiące i bez odsetek. Osoby, które 

chciałyby skorzystać z pożyczki, powinny zgłaszać projekty do Agencji ds. Rodziny i Pomocy 

Społecznej. 

Warunki są następujące: 

 Ukończone 18 lat 

 Posiadanie propozycji projektu 

 Brak ubezpieczenia społecznego (jak SGK-BAĞ-KUR) 

 Brak regularnego dochodu 

 Brak zabezpieczenia kredytów bankowych ani niewielkiej kwoty zabezpieczenia 

 Przeszkolenie w zakresie projektu 

 Brak wcześniejszej pomocy finansowej 

3.3 TURECKI PROGRAM MIKROFINANSOWANIA GRAMEEN 

Program Mikrofinansacji Tureckiej Gramen (TGMP) jest ekonomiczną podstawą non-profit. 

Zamiast tradycyjnych darowizn i "dobroczynności", TGMP oferuje usługi "mikrokredytów" 

pomagające zmniejszyć ubóstwo w Turcji. Celem systemu mikrokredytów jest pomoc 

kobietom o niskich dochodach w podejmowaniu zrównoważonych działań generujących 

dochód i umacnianiu ich budżetów rodzinnych. W przeciwieństwie do formalnego 

(komercyjnego) sektora bankowego pożyczki mikrokredytowe oferowane są bez wymogu 

zabezpieczenia ani żadnej dokumentacji innej niż turecki dowód osobisty 

(http://www.tgmp.net/tr/). 

http://www.tgmp.net/tr/
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Niektóre produkty mikrokredytowe są wymienione poniżej; 

Kredyt podstawowy  

Kredyt podstawowy jest pierwszym rodzajem pożyczki dla obecnych i nowych członków. 

Nowi członkowie mogą otrzymać pożyczkę od 100 TL do 1000 TL, a spłaty pożyczek są 

dokonywane przez 46 tygodni. 

Pożyczka dla przedsiębiorców 

Rodzaj pożyczki dla przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać pożyczkę w wysokości od 1.000 TL 

do 5.000 TL, a spłata jest dokonywana przez 46 tygodni.  

Pożyczka cyfrowa 

Oprócz pożyczek otrzymanych przez naszych członków, tego rodzaju pożyczka ma na celu 

zapewnienie im rozwoju technologicznego. Dzięki temu kredytowi nasi członkowie mogą 

mieć smartfony zgodne z dzisiejszą technologią. Spłaty pożyczek dokonywane są przez 46 

tygodni.   

W Turcji także instytucje wspierające kobiety jak na przykład Fundacja przeciwdziałania 

powstawaniu odpadów czy Fundacja oceny pracy dają takie pożyczki. 

3.4 KREDYTY BANKOWE DLA KOBIET 

Banki takie jak Akbank, Garanti Bank, TEB Bank Halk Bank oraz İş Bank udzielają kredytu o 

terminie zapadalności od 48 do 120 miesięcy, nie płacąc pierwszego roku. Poza tym, Fundusz 

Gwarancji Kredytowych (KGF) jest spółką typu non-profit i zapewnia poręczenie dla małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz ułatwia wykorzystanie kredytu w finansowaniu inwestycji i 

przedsiębiorstw. W ramach Funduszu Gwarancji Kredytowych oferowane są również 

pożyczki dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Pożyczka wspiera kobiety-

przedsiębiorczynie w rozwijaniu działalności lub poprawie sytuacji ich firm na rynku. Termin 

zapadalności wynosi minimum 6 miesięcy i maksymalnie 5 lat. Okres braku płatności głównej 

wynosi maksymalnie 1 rok. W przypadku kredytów inwestycyjnych minimalna zapadalność 

wynosi 6 miesięcy, a maksymalna zapadalność wynosi 10 lat. Maksymalny okres płatności 

głównej wynosi 3 lata. Odsetki związane z okresem karencji będą pobierane na koniec 

maksymalnych okresów rocznych, a w razie potrzeby okres karencji zostanie dodany na 

jeden miesiąc. 

4. POPULARNE STRONY W TURCJI DLA KOBIET SPRZEDAJĄCYCH SWOJE PRODUKTY 
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Oto niektóre strony, w których można sprzedawać ręcznie robione przedmioty kobiet w Turcji. 

https://www.gittigidiyor.com/ 

http://www.pasaj.com/ 

https://www.elisicarsisi.net/ 

https://www.elyapimlari.com/ 

http://hediyelikesyam.org/el-yapimi-hediye-siteleri/ 

http://nazarca.com/ 

5. DOKUMENTACJA E-ARCHIWALNA FAKTURA E-ARCHIWALNA 

Ustawa nr 6563 o regulacji handlu elektronicznego w Turcji weszła w życie 1 maja 2015 r. Prawo 

obejmuje następujące tematy. 

• Komunikacja handlowa 

• Obowiązki dostawców usług i pośredniczących dostawców usług 

• Obowiązek przekazywania informacji dotyczących umów zawieranych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej i reklamy elektronicznej 

• Sankcje do wdrożenia 

Poza tym, od 2018 r., Ogólna proklamacja ustawy o postępowaniu podatkowym wprowadza 

nowe ustalenia dotyczące nowych dostawców usług e-commerce. Zgodnie z tym ustaleniem, 

ci, którzy sprzedają w Internecie, muszą przesłać "Formularz sprawozdania z działalności w 

zakresie handlu elektronicznego" do Prezydium Urzędu Skarbowego. Format, standard i 

treść formularza zostaną określone przez Departament Administracji Podatkowej. 

Druga agenda w nowym rozporządzeniu wiąże się z elektronicznym fakturowaniem i e-
archiwum. Zgodnie z tym, firmy, które sprzedają e-commerce poprzez sprzedaż produktów i 
usług z Internetu, osoby, które mają od 1 miliona do 5 milionów TL (200-1 000 000 euro) 
przychodów lub sprzedaży brutto za odpowiedni okres rozliczeniowy, będą miały korzystać z 
e-archiwów. Ci, którzy mają 5 milionów TL lub więcej obrotów, będą musieli używać zarówno 
e-rachunków, jak i e-archiwów. 

WNIOSKI I OCENA 

W Turcji, podczas gdy populacja mężczyzn wynosiła 40 milionów 43 tysięcy 650 osób, 

populacja kobiet wynosiła 39 milionów 771 tysięcy 221 osób w 2016 r. Innymi słowy, 

populacja mężczyzn stanowiła 50,2% populacji, a populacja płci żeńskiej stanowiła 49,8%. Jak 

http://nazarca.com/
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wynika z danych statystycznych, wskaźniki aktywności zawodowej i udział kobiet w 

zatrudnieniu są bardzo niskie. Fakt, że około połowa ludności jest daleka od stosunków 

produkcyjnych, oznacza, że zasoby ludzkie są marnowane. 

Można powiedzieć, że w naszym kraju istnieje wiele różnych wysiłków na rzecz kobiet-

przedsiębiorców. W szczególności Generalna Dyrekcja Statusu Kobiet (KSGM), Ministerstwo 

Rozwoju, Ministerstwo Rodziny; Organizacja Rozwoju Małego i Średniego Przemysłu 

(KOSGEB), Stowarzyszenie Turystyczne Turcji (İŞKUR) i Turecki Związek Izb i Giełdy Towarów 

(TOBB) oraz wiele innych instytucji działa na rzecz promowania przedsiębiorczości kobiet w 

Turcji (Bedük, Eryesiu, 2013). Z drugiej strony, jak widać w tym raporcie, zwolnienie 

podatkowe przewidziane dla kobiet-przedsiębiorców w Turcji, wsparcie, dotacje i łatwe 

pożyczki, możliwości edukacji nieformalnej wzrosły znacząco. Niemniej jednak wysiłki te 

muszą nadal rosnąć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Jest oczywiste, że w rozwoju 

przedsiębiorczości kobiet jest jeszcze daleko. Dreamyowy projekt m-learningowy służy 

takiemu celowi. 
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RAPORT KRAJOWY – POLSKA 

 

1. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZACE DEFAWORYZOWANYCH KOBIET 

W Polsce liczba kobiet ze środowisk defaworyzowanych zmniejszyła się od 2002 r. O 1 586 
tys. (Tabela 1). Zmniejsza się również odsetek kobiet z wykształceniem podstawowym, 
jednak odsetek osób z wykształceniem gimnazjalnym zwiększył się i waha się między 3,8% a 
5%. 

1.1 EDUKACJA 

1.1 Tabela1. Liczba (i odsetek) kobiet o niższym poziomie wykształcenia 

 2002 2005 2010 2015 2016 
Ogółem (w tysiącach) 16942 17194 17361 17389 17373 
W tym poziom wykształcenia      
podstawowa ukończona 5026 4034 3397 3159 3065 
gimnazium 285 862 799 679 660 
Procent (łączna liczba kobiet = 100%)      
podstawowa ukończona 29,7 23,5 19,6 18,2 17,6 
gimnazium 1,7 5,0 4,6 3,9 3,8 

Źródło: Rocznik demograficzny Polski (2017). Warszawa: Statistics Poland, pg. 166. 

Analizując sytuację na rynku pracy, warto podkreślić, że 381 tys. kobiet jest bezrobotnych, z czego 45 

tys. to osoby z wykształceniem średnim gimnazjalnym (tab. 2).  

Tabela 2. Liczba kobiet o niższym poziomie wykształcenia, które są bezrobotne (dane za III kwartał 

2017 r.) 

 Ogółem Bezrobotne kobiety 

job losers osoby, które 
straciły 
pracę 

re-entrans nowi 
uczestnicy 

Ogółem (w tysiącach) 381 117 38 144 83 
W tym poziom wykształcenia      
gimnazjalne  45 14 . 16 12 

Source: Labour force survey in Poland, III quarter 2017, (2018). Warszawa: Statistics Poland 

pg. 163. 

1.2 POZYCJA KOBIET NA RYNKU PRACY 
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Łączna liczba kobiet nieaktywnych zawodowo wynosi 8 231 tys. Głównym powodem braku aktywności 

kobiet była emerytura. Drugim powodem były obowiązki rodzinne i domowe (tabela 3), jednak wśród 

nisko wykształconych kobiet, drugim powodem braku aktywności zawodowej, było kształcenie i 

szkolenie. 

 Tabela 3. Liczba kobiet o niższym poziomie wykształcenia nieaktywnych (dane za III kwartał 2017 r.) 

 Total Women not seeking a job Persons 

seeking 

a job 

but not 

ready to 

take it 

Others 

Total Reasons for not seeking a job 
Discouragem
ent caused by 
inefficiency of 
job seeking 

education 

training 

family and 

household 

responsibilities 

retirement illness, 

disability 

Total (in 
thousands) 

8231 8183 177 1154 1665 4291 759 30 19 

Of which 
education 
level 

         

lower 
secondary 
and 
primary 
and 
incomplete 
primary 

2777 2774 38 696 269 1453 273 . - 

Źródło: Badanie siły roboczej w Polsce, III kwartał 2017 r. (2018 r.). Warszawa: Statistics Poland pg. 179. 

1.3 ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

1.2 Niezwykle trudno jest zliczyć, ile kobiet z niskim wykształceniem chce pracować z domu, 

ale możliwe są pewne przybliżenia pośrednie. 

Biorąc pod uwagę aspiracje kobiet i ich ocenę statusu (szansa) na rynku pracy, można 

stwierdzić, że: 

 

 

• Kobiety pracują na rzecz zwiększenia budżetu rodzinnego (66,2%) i niezależności 

finansowej (64,1%) [szacunki na podstawie badań przeprowadzonych przez M. 

Szyszkę u kobiet z Lublina, Polska w 2016 r.] (Szyszka, 2016); 

 

• W Polsce istnieje tradycyjny model rodziny, który charakteryzuje się 

niezrównoważonym podziałem zadań i czasem pracy domowej. Badanie 

wykorzystania czasu (2016) stwierdza, że codziennie kobiety spędzają 4 godziny i 24 

minuty na wykonywaniu prac domowych, podczas gdy mężczyźni 2 godziny i 1 

minutę mniej. Skutki dodatkowych badań przeprowadzonych w 2006 r. Wykazały, że 
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w przybliżeniu tygodniowy czas wykonywania prac domowych przez kobiety wynosi 

19 godzin (Kwiatek, 2014). 

 

• Przydzielanie czasu na pracę służbową w domu jest ściśle związane z liczbą zadań 

domowych i użytecznością dochodów (w znaczeniu osobistym i rodzinnym). Decyzja 

o rozpoczęciu badania biznesowego zależy od tych czynników, a prowadzenie 

działalności w pełnym wymiarze godzin może być trudne dla niektórych kobiet. Z 

drugiej strony okazjonalna sprzedaż ręcznie robionych produktów może być 

rozwiązaniem, ale w większości przypadków - wymaga również dowodów i 

posiadania zarejestrowanego biznesu. 

 

• Głównymi przyczynami zakładania przez kobiety biznesu w Polsce są: marzenia 

(20,33%); niechęć do pracy w pełnym wymiarze godzin (12,2%), tradycja rodzinna 

(12,2%) [szacunki na podstawie badań przeprowadzonych przez T. Piecucha i E. 

Szczygła wśród kobiet z południowo-wschodniej Polski w 2014 r. - druga fala panel] 

(Piecuch, Szczygieł, 2015). 

2. USTAWODAWSTWO, REGULACJE I WARUNKI BIZNESOWE 

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz jej rejestrację reguluje ustawa z dnia 

2 lipca 2004 r. O swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807). To 

prawo dotyczy osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą pod swoim 

imieniem. Odrębne przepisy regulują tworzenie spółek (w oparciu o prawo handlowe), ale ze 

względu na główny cel tej analizy nie będą omawiane. 

2.1. REJESTRACJA SPÓŁKI  

Przed 1 lipca 2011 r. Proces rejestracji był skomplikowany i wymagał dużego nakładu pracy, 

w szczególności procedur biurokratycznych. Po 1 lipca 2011 r. Proces został uproszczony, a 

ustawodawca ustanowił "jedno okno" dla całego procesu. Działa jako możliwość założenia 

firmy w jednym miejscu (biurze), bez konieczności udawania się do innych urzędów i 

instytucji. W dzisiejszych czasach proces ten stał się prostszy i istnieje opcja "no-window", 

która daje możliwość założenia firmy przez Internet lub telefon, bez konieczności 

wychodzenia z domu. 

Całą procedurę rejestracji firmy można przeprowadzić: 
 

• biura miast i gmin wiejskich, 
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• przez Internet (przez Internet: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/), 

w bankach, 

• przez pocztę lub telefon (przy użyciu elektronicznej wersji aplikacji). 

Do założenia firmy wymagane jest wypełnienie wniosku rejestracyjnego CEIDG-1. Ta 

aplikacja jest jednocześnie (Piecuch, 2017): 

• wniosek o wpis do krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej 

(język REGON), 

• wniosek identyfikacyjny lub aktualizacyjny (numer identyfikacji podatkowej) do naczelnika 

urzędu skarbowego (NIP, pl. VAT), 

• oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, 

• powiadomienie lub zmiana deklaracji o składce na ubezpieczenie społeczne (pl. ZUS) lub 

oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS). 

Do założenia firmy przez Internet wymagane jest: bankowość elektroniczna, Profil zaufany 

lub zarejestrowany podpis elektroniczny. Profil zaufany to bezpłatny, elektroniczny, 

publiczny system umożliwiający podpisywanie dokumentów i dokonywanie oficjalnych 

ustaleń przez Internet (https://pz.gov.pl/). Urząd rejestracyjny rozpatrzy sprawę najpóźniej 

następnego dnia, a indywidualny przedsiębiorca otrzyma informację o wejściu do bazy 

przedsiębiorców. 

2.2 OBOWIAZEK PODATKOWY 

Dla osób, które chcą prowadzić własną działalność, zobowiązania podatkowe są płacone na 

podstawie podatku dochodowego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników 

zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. W Polsce indywidualni przedsiębiorcy mogli 

wybrać jedną z następujących form opodatkowania (Formy opodatkowania ...): 

• ogólne zasady (skala podatkowa 18% i 32% - dochody z pracy również rozliczane są w ten 

sam sposób) - w tej formie przedsiębiorca płaci 18% dochodu do 85 528 PLN minus kwota 

obniżająca podatek lub 15 395,04 + 32% nadwyżki powyżej 85 528 PLN, 

• 19% podatek (tzw. Podatek liniowy) - w tej formie przedsiębiorca płaci 19% dochodu i nie 

ma kwoty obniżającej podatek. 

• ryczałt z dochodu rejestrowanego - w tej formie przedsiębiorcy płacą kwoty w zależności 

od ich dochodu oraz ogólne, proste zasady (wybrany odsetek z dochodów z różnych 
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rodzajów działalności), 

• karta podatkowa - w tej formie przedsiębiorca płaci ustalony podatek bez względu na 

wartość faktycznie wygenerowanego dochodu. 

2.3 UZYSKANIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

W Polsce każda osoba dorosła musi mieć numer identyfikacji podatkowej, który będzie 

księgowany dla urzędu skarbowego. W przypadku, gdy osoba dorosła staje się 

indywidualnym przedsiębiorcą, ma ten sam numer identyfikacji podatkowej, którego należy 

użyć. 

2.4 LISTA LOKALNYCH ORGANOW WYDAJACYCH LICENCJE I POZWOLENIA 

W Polsce istnieją trzy określone grupy / rodzaje działalności, dla których konieczne jest 

uzyskanie odpowiednich pozwoleń (Piecuch, 2017): 

 Koncesjonowany, 

 Licencjonowany, 

 Kontrolowany (regulowany). 
 

Koncesję przyznaje minister właściwy do danego rodzaju działalności. Jedynym wyjątkiem 

jest radio i telewizja, gdzie koncesję przyznaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Koncesje 

są przyznawane na czas określony, w zależności od rodzaju działalności (od 2 do 50 lat). 

Koncesji musi poszukiwać przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą 

związaną z (Piecuch, 2017): 

 

 ochrona osób i mienia, 

 dystrybucja programów radiowych i telewizyjnych, 

 eksploracja, rozpoznawanie, wydobycie kopalin ze złóż, 

 bezzbiornikowe magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, 

 wytwarzanie i rozpowszechnianie materiałów wybuchowych, broni i amunicji, a także 
produktów i technologii do celów wojskowych lub policyjnych, produkcja, przetwarzanie, 
magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią, transport lotniczy. 

 
W Polsce istnieją trzy obszary wymagające licencji (Piecuch, 2017): 
 

 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, 

 wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób 
lub towarów oraz dostarczanie pojazdów trakcyjnych, 

 prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkolącej bezrobotnych 
organizującej szkolenia z funduszy publicznych. 
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Kontrolowane (regulowane) czynności wymagają spełnienia ściśle określonych warunków. To 
między innymi (Piecuch, 2017) : 
 

 produkt i butelkowanie produktów winnych i napojów spirytusowych; produkcja, 
oczyszczanie, zanieczyszczenie, odwadnianie alkoholu etylowego, 

 usługi detektywistyczne, 

 prowadzenie kantoru, 

 telekomunikacja, 

 organizowanie imprez turystycznych i pośrednictwo w imieniu klientów przy zawieraniu 
umów na świadczenie usług turystycznych, 

 prowadzenie stacji kontroli pojazdów, 

 świadczenie usług turystycznych, w tym: polowań wykonywanych przez cudzoziemców 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowań za granicą, 

 organizacja zawodowej rywalizacji sportowej, 

 prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, kształcenia 
podyplomowego lekarzy i dentystów, 

 prowadzenie indywidualnej praktyki dla pielęgniarek, położnych, kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych, 

 przechowywanie dokumentacji pracowniczej i płacowej pracodawców z okresem 
tymczasowego przechowywania, 

 organizacja wyścigów konnych, 

 konfekcjonowanie i wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin 

 handel materiałem siewnym, 

 produkcja i przechowywanie biokomponentów, 

 prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, laboratorium psychologicznego dla 
instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów szkoleniowych dla 
kierowców przewożących towary niebezpieczne, 

 prowadzenie firmy magazynowej (budynek magazynowy), 

 działalność pocztowa niewymagająca zezwolenia. 

W powyższych przypadkach wpis do rejestru działalności regulowanej powinien być 

dokonany. 

3. WSPARCIE PRZEDSIEBIORCZOSCI KOBIET  

Ze względu na politykę równości programy rządowe dedykowane wyłącznie kobietom-

przedsiębiorcom są bardzo rzadkie. Jednak wiele dostępnych programów ma preferencje dla 

kobiet w swoich kryteriach oceny propozycji projektów. Wraz z realizacją programów 

strukturalnych Unii Europejskiej kobiety-przedsiębiorcy mają realną możliwość wspierania 

swojego biznesu. Zdecydowana większość wniosków o dofinansowanie działalności 

gospodarczej pochodzi z funduszy unijnych w formie projektów finansujących utworzenie 

działalności gospodarczej, kredytów preferencyjnych lub usług doradczych w zakresie 

współfinansowania. Wspólną informacyjną stroną internetową o funduszach UE w Polsce 

jest: (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/). Na tej stronie każdy przedsiębiorca lub 



34 

 

przyszły przedsiębiorca (ale także organizacje pozarządowe, organy publiczne itp.) Może 

znaleźć interesujące informacje na temat dostępnych funduszy. Ogólnie rzecz biorąc, osoba 

może uzyskać około. 10 tysięcy € na założenie własnej firmy (maksymalnie 40 tysięcy 

złotych) poprzez uczestnictwo w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

To wsparcie w większości oferowane jest kobietom, ponieważ ta grupa jest traktowana jako 

grupa zagrożona wykluczeniem. Raporty ewaluacyjne efektywności projektów (dotyczy 

projektów dla młodych dorosłych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach programu PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), stwierdzają, że 

55% uczestników stanowiły kobiety (Magda, 2017) i tylko 8,9% kobiety prowadziły własną 

działalność po 6 miesiącach od uczestnictwa w projektach (większość z nich stanowiła 

dotacja - 93,9% kobiet-przedsiębiorców). 

Fundusze UE oferują 5 rodzajów bezpośrednich źródeł finansowania procesu zakładania 

działalności gospodarczej (Fundusze na założenie własnej firmy, 2018): 

 

 Firmy dla młodych dorosłych - jeśli dana osoba ma mniej niż 30 lat i nie ma wykształcenia 
ani zatrudnienia - młodzież NEET, 

 Osoby z trudnościami na rynku pracy - osoby w wieku powyżej 30 lat, ze środowisk 
defaworyzowanych, 

 Firma innowacyjna - fundusze na rozpoczęcie działalności, 

 Firma działająca na obszarach wiejskich - gdy dana osoba ma zabezpieczenie społeczne z 
funduszy dla indywidualnych rolników, 

 Pożyczka na założenie firmy - jest częścią funduszy unijnych działających jako fundusze 
pożyczkowe dla osób zatrudnionych, które chcą zostać przedsiębiorcami. 

Ostatnia forma funkcjonuje również jako fundusze finansowane ze źródeł spoza UE 

(rządowe, prywatne itp.), A także finansowane ze środków UE (w ramach programów 

operacyjnych). W Polsce Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje fundusz 

pożyczkowy wyłącznie dla kobiet, którego celem jest wspieranie aktywizacji zawodowej 

kobiet, poprawa ich sytuacji na rynku pracy poprzez zachęcanie kobiet do zakładania 

własnych firm. Fundusz pożyczkowy dla kobiet powinien przyczynić się do zmniejszenia 

problemu bezrobocia wśród tej grupy. Kobiety mogą ubiegać się o pożyczkę preferencyjną w 

wysokości od 5 do 10 tys. € (20 i 40 tys. Zł). 

Jednak strony Business Angels są znane w Polsce, ich wpływ na wspieranie kobiecej 

przedsiębiorczości nie jest znaczący. Wynika to po części ze specjalizacji aniołów biznesu i 

rozmiaru aktywności kobiet. Na podstawie analizy A. Dąbkowskiego (2015) w Polsce istnieje 

4 tys. Aniołów biznesu, które mogą sfinansować start-up z udziałem od 12 tys. Do 1,2 mln € 

(50 tys. Do 5 mln zł). W 2015 r. Anioły Biznesu sfinansowały tylko 32 inicjatywy (Malinowski, 

2016). 
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4.POPULARNE STRONY DLA KOBIET CHCACYCH SPRZEDAWAC PRODUKTY – POLSKI 

PRZYKLAD 

W Polsce działa wiele profesjonalnych sklepów internetowych do sprzedaży wyrobów 

rękodzielniczych, ale wszystkie można podzielić na trzy grupy (Kąkol, 2017): 

 

 Własna domena internetowa i strona internetowa 

 Internetowe galerie rękodzieła 

  Fanpage na Facebooku (lub inne strony sprzedające takie jak Allegro, OLX.pl itp.) 
 

Pierwsze z nich są tworzone jako prywatna strona internetowa lub sklep internetowy (oparty 

na dedykowanych narzędziach ICT lub przygotowywany przez profesjonalne firmy ICT).Druga 

opcja działa na podobnych warunkach, jako wydawcy książek - kobiety / rzemieślnicy 

zgłaszają dostęp do galerii, a właściciel ocenia rękodzieło. Jeśli ocena jest pozytywna, 

rzemieślnicy / kobiety mogą sprzedawać własne wyroby rzemieślnicze pod egidą galerii, ale 

muszą zapłacić prowizję. 

Najpopularniejsze w Polsce (na podstawie Kąkol, 2017, Gawęda-Białostocka, 2013): 

Trendymania (http://www.trendymania.pl/); Pakamera (https://www.pakamera.pl/), 

DaWanda (https://pl.dawanda.com/), Arsneo (https://arsneo.pl/), Decoria 

(http://deccoria.pl/), Artillo (https://artillo.pl/), Wylęgarnia uzdolnionych 

(https://wylegarnia.com/), Ludowo Mi (http://ludowomi.pl/). W Polsce istnieją również 

popularne międzynarodowe platformy takie jak: ETSY (https://www.etsy.com/) lub Ezebee 

(https://www.ezebee-seller.com/). 

5. DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA (E-FAKTURA, UBEZPIECZENIE, ITP.)  

Od 2018 r. Każdy przedsiębiorca musi przygotować dowody VAT w formie elektronicznej za 

pomocą programów komputerowych (Faktury elektroniczne, 2018). Czynności te są 

wykonywane przy użyciu dedykowanych programów lub aplikacji finansowo-księgowych i są 

potrzebne do przygotowania jednolitego pliku kontroli - UCF (pl. Jednolity Obraz Kontrolny - 

JPK). Po przygotowaniu faktura elektroniczna jest wysyłana do odbiorcy bez drukowania. 

Przygotowanie e-faktury nie jest obowiązkowe, ale bez systemu elektronicznego niemożliwe 

jest przygotowanie wymaganego UCF. Możliwość przygotowania e-faktury jest podana nie 

tylko przez programy komputerowe, ale także przez niektóre banki za pośrednictwem konta 

bankowego. Od 1 lipca 2018 r. Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce będą zobowiązane do 

przygotowania i przesłania do Ministerstwa Finansów dodatkowej części UCF, takich jak: 

księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, dowody magazynowe, faktury VAT z VAT (w tym 

szczegółowe opisy faktury), podatek księga przychodów i wydatków, dowody przychodów. 
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Ubezpieczenie społeczne w Polsce realizowane jest za pośrednictwem ZUS-u (ZUS) oraz Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Drugi organ zajmuje się organizowaniem 

zabezpieczenia społecznego dla indywidualnych rolników. W większości przypadków 

przedsiębiorcy wykonujący swoją działalność muszą zapewnić SII. Wszystkie wymagane 

dokumenty związane z ubezpieczeniem społecznym przedsiębiorcy należy przesłać w formie 

elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego programu przygotowanego przez SII - 

zwanego PŁATNIK. Nie ma opcji dostarczenia ich jako wersji drukowanych do SII. SII 

przygotowało również informacyjną i kontrolowaną stronę internetową - Platformę Usług 

Elektronicznych - ESP (platforma Usług Elektronicznych - PUE), która pozwala sprawdzić 

wysokość składek na ubezpieczenia społeczne lub dni, w których osoba przebywała na 

zwolnieniu lekarskim. 

WNIOSKI 

Prowadzenie biznesu w Polsce wymaga wielu formalnych obowiązków i nie jest tak proste 

dla indywidualnego przedsiębiorcy. Oceniając zdolność do prowadzenia firmy przez nisko 

wykształcone kobiety, warto podkreślić, że będą musiały spełniać te same przepisy, co 

większe firmy, które posiadają wiedzę finansową. Z tego powodu oferowanie rękodzieła za 

pośrednictwem Internetu wymaga prostych rozwiązań, takich jak dołączenie do grupy 

sprzedaży (np. Galerie internetowe), zamiast zakładania własnego sklepu internetowego. 
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RAPORT KRAJOWY - GRECJA 

WPROWADZENIE 

Znalezienie definicji przedsiębiorczości kobiet, zaakceptowanej przez wszystkie państwa 

członkowskie w Unii Europejskiej, jest kwestią obecną od kilku lat. Nie ma zgody między 

wszystkimi państwami członkowskimi (np. niektóre koncentrują się na osobach 

samozatrudnionych, podczas gdy inne obejmują niezależnych lekarzy w zakresie 

przedsiębiorczości). Komisja Europejska zazwyczaj stosuje następującą definicję planowania i 

wdrażania polityk: przedsiębiorczość kobiet odnosi się do przedsiębiorstw, w których 50% 

majątku należy do kobiety, a zarządzanie prowadzi kobieta. 

Według danych Banku Światowego kobiety-przedsiębiorcy posiadają nieco ponad 30% 

oficjalnie zarejestrowanych firm na całym świecie. Odpowiednie wartości procentowe 

pojawiają się w Grecji i Unii Europejskiej, gdzie około 1/3 osób pracujących na własny 

rachunek to kobiety. 

W Grecji w 2016 r. Stosunek samozatrudnionych kobiet i mężczyzn do całkowitej siły 

roboczej jest szczególnie wysoki w porównaniu z UE28, jak ma to miejsce w przypadku 

poprzednich lat. Dokładniej, wskaźnik samozatrudnienia na 2016 r. pokazuje, że 29,50% 

wszystkich pracujących kobiet w Grecji to osoby samozatrudnione, podczas gdy odsetek 

kobiet pracujących na własny rachunek do całkowitej liczby kobiet pracujących w UE-28 

wynosi tylko 11,80%. Zasadniczo od 2007 r. (rok ustanowienia dla konkretnego wskaźnika w 

bazie danych EIGE) Grecja poprzedza samozatrudnienie kobiet wśród wszystkich państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

Według ostatniego raportu Fundacji Badań Gospodarczych i Przemysłowych za 

przedsiębiorczość w Grecji (IOBE), kiedy dana osoba jest popychana do przedsiębiorczości z 

powodu braku innych możliwości zatrudnienia, jest to tak zwana przedsiębiorczość 

napędzana koniecznością. W Grecji, ze względu na wysokie bezrobocie, założenie nowej 

firmy jest raczej opcją na przetrwanie niż szansą na skorzystanie z okazji biznesowej. 

Pozytywne jest jednak to, że w 2015 r. Odnotowano najniższy wskaźnik przedsiębiorczości 

napędzany koniecznością od 2008 r., Początek kryzysu gospodarczego w Grecji. Ogólnie rzecz 

biorąc, przedsiębiorczość kobiet jest tylko nieznacznie wyższa od mężczyzn (24% w 

porównaniu z 21%). 

Pomimo trudności w rozróżnianiu między przedsiębiorczością a samozatrudnieniem faktem 

jest, że kobiety wciąż napotykają wiele przeszkód w zakładaniu i prowadzeniu swoich firm. 

Rola bliskiej rodziny w Grecji jest decydująca i określa związek między nieformalnym 

inwestorem a beneficjentem finansowania: 69% to osoby należące do najbliższej rodziny, a 
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15,5% dotyczy osób z szerszego kręgu rodzinnego. Tak więc przytłaczające 85% 

"nieformalnych inwestorów" to po prostu członkowie rodziny, którzy mogą nawet 

podejmować decyzje pod presją psychologicznącia, aby sfinansować przedsięwzięcie, które 

zapoczątkuje członek bliskiej rodziny. Według Fundacji Badań Ekonomicznych i 

Przemysłowych (IOBE), "nieformalni inwestorzy" w Grecji to głównie kobiety. Dokładniej, 

odsetek ten przekracza dwukrotność europejskiej średniej (55,5% wobec 26,8%). 

1. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DEFAWORYZOWANYCH KOBIET 

W Grecji kobiety stanowią większość populacji. Ponadto odsetek populacji kobiet 

nieznacznie wzrósł z 50,701% w 1975 r. do 50,780% w 2017 r. Po kryzysie gospodarczym 

całkowita populacja zaczęła spadać, głównie dlatego, że młodzi ludzie przenieśli się do 

innych krajów, aby uczyć się i pracować, ale także powodem był niski wskaźnik urodzeń. W 

latach 2011-2016 Grecja straciła około 3% populacji. Do roku 2030 szacuje się, że populacja 

Grecji spadnie do 9,9 miliona, a w 2050 osiągnie 8,9 miliona, co spowoduje całkowity spadek 

o 18%. Wspomniana starzejąca się populacja składa się głównie z kobiet. Według ostatniego 

spisu ludności Greckiego Urzędu Statystycznego (2011) kobiety zwiększają swój procent, 

przechodząc do wyższych grup wiekowych, osiągając 60,27% w grupie wiekowej 80+. 

1.1 EDUKACJA 

Przechodząc do poziomu edukacyjnego, znajdujemy wysoki odsetek analfabetów (ponad 2/3 

populacji analfabetów), a także bardzo niski odsetek kobiet na najwyższym poziomie 

nauczania (doktor). 

Przedsiębiorczość kojarzy się również z bezrobociem. Jak wspomniano wcześniej, bezrobocie 

może doprowadzić kobiety i mężczyzn do różnych form przedsiębiorczości. 

W drugim kwartale 2017 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w Grecji osiągnęła 25,4% 

(547,100) wobec 17,7% (469 500) dla mężczyzn. Należy zauważyć, że drugi kwartał obejmuje 

początek okresu turystycznego, co oznacza wzrost sezonowej liczby zawodów, dlatego 

spadek stopy bezrobocia ogółem jest zwykle spodziewany po kwietniu. 

Orientacyjnie, według OAED, która jest krajową organizacją promującą zatrudnienie w Grecji, 

stopa bezrobotnych kobiet w maju została zmniejszona o 2,71% (14.621 kobiet), podczas gdy 

stopa bezrobocia mężczyzn została zmniejszona o 6,21% (20.335 mężczyzn). Jednak badanie 

danych w kolejnych czterech miesiącach pokazuje, że kobiety nie korzystają z pracy 

sezonowej w takim samym stopniu jak mężczyźni. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wciąż 

spadała od kwietnia do września, podczas gdy u kobiet można zaobserwować wzrosty i 

spadki. 
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Tabela 1: Kobiety i mężczyźni bezrobotni ogółem (Grecja, kwiecień - październik 2017 r.) 

Miesiąc Mężczyźni Kobiety 

Kwiecień 2017 327.275 537.934 

Maj 2017 306.920 523.313 

Czerwiec 2017 297.303 524.821 

Lipiec 2017 295.428 535.037 

Sierpień 2017 292.775 534.715 

Wrzesień 2017 288.262 511.702 

Październik 2017 300.550 523.967 

 

Tabela 2: Populacja w 15 latach i więcej w podziale na status zatrudnienia, poziom edukacji i płeć. 
4 kwartał 2017 

W tysiącach    

Poziom edukacji i płeć Ogółem Siła robocza Pozostali 

Razem Zatrudnieni Bezrobotni 

      

Obie płcie 9.163,3  4.743,2  3.736,3  1.006,8  4.420,2  

Uzyskane kwalifikacje 242,8  213,8  189,7  24,1  29,0  

Ukończona edukacja wyższą 1.879,9  1.397,3  1.161,6  235,7  482,6  

Ukończona edukacja techniczna - 
zawodowa 

648,9  496,5  364,1  132,5  152,4  

Ukończona edukacja średnia 2.935,9  1.676,6  1.291,2  385,5  1.259,2  

Ukończona 3 klasa w 6-klasowej 
edukacji  

1.111,2  443,9  336,0  107,9  667,3  

Ukończona edukacja postawowa 1.993,0  489,2  379,3  109,8  1.503,9  

Nieukończona edukacja 
podstawowa 

211,3  14,4  8,0  6,4  196,8  

Brak jakiejkolwiek edukacji 140,3  11,4  6,3  5,0  128,9  

Mężczyźni 4.417,7  2.641,7  2.183,4  458,3  1.776,1  

Uzyskane kwalifikacje 130,3  113,0  102,0  11,0  17,3  

Ukończona edukacja wyższą 897,6  672,0  586,2  85,8  225,6  

Ukończona edukacja techniczna - 
zawodowa 

300,7  245,0  194,8  50,2  55,7  

Ukończona edukacja średnia 1.540,9  1.026,8  838,0  188,8  514,2  

Ukończona 3 klasa w 6-klasowej 
edukacji  

582,0  287,0  228,5  58,4  295,0  

Ukończona edukacja postawowa 854,8  283,9  224,7  59,2  570,9  

Nieukończona edukacja 72,0  8,5  5,3  3,2  63,5  
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podstawowa 

Brak jakiejkolwiek edukacji 39,5  5,6  4,1  1,6  33,9  

Kobiety 4.745,6  2.101,5  1.552,9  548,6  2.644,1  

Uzyskane kwalifikacje 112,5  100,8  87,8  13,0  11,7  

Ukończona edukacja wyższą 982,3  725,3  575,4  149,9  257,0  

Ukończona edukacja techniczna - 
zawodowa 

348,2  251,6  169,3  82,3  96,7  

Ukończona edukacja średnia 1.395,0  649,9  453,2  196,7  745,1  

Ukończona 3 klasa w 6-klasowej 
edukacji  

529,3  157,0  107,5  49,5  372,3  

Ukończona edukacja postawowa 1.138,3  205,3  154,7  50,6  933,0  

Nieukończona edukacja 
podstawowa 

139,3  6,0  2,8  3,2  133,3  

Brak jakiejkolwiek edukacji 100,8  5,7  2,3  3,4  95,1  

            

                                                         Źródło: ELSTAT (Hellenic Statistik Authority 2018 

1.2 POZYCJA KOBIET NA RYNKU PRACY 

Dodatkowo kryzys gospodarczy wywarł znaczny wpływ na stosunki pracy i warunki pracy, 

które dotknęły kobiety bardziej niż mężczyzn. Zgodnie z danymi przekazanymi przez 

greckiego Rzecznika Praw Obywatelskich miały miejsce przypadki dyskryminacji kobiet, w 

szczególności w odniesieniu do warunków ciąży i potrzeb związanych z macierzyństwem. 

Grupy te były bardziej zagrożone bezrobociem lub przekształceniem zatrudnienia w 

niepełnym wymiarze godzin lub ogólnie dyskryminowane pomimo ochronnego 

prawodawstwa UE. Kryzys jest często wykorzystywany jako usprawiedliwienie dla 

nieuczciwych i niezgodnych z prawem praktyk. W 2012 r. nastąpił wzrost o około 118% (w 

porównaniu do 2011 r.) przypadków, w których umowa o pracę została zmieniona na część 

etatu, po jednostronnej decyzji ze strony pracodawcy; w takich przypadkach kobiety są 

często zatrudniane od jednego do trzech dni pracy tygodniowo. 

Ponadto oszczędności pogłębiły również kwestie dyskryminacji kobiet na rynku pracy. 

Stereotypowanie wydaje się być dobrze ugruntowane w kilku zdominowanych przez 

mężczyzn sektorach (np. policji, wojsku), ale także w sektorach edukacji, administracji 

publicznej i usług zdrowotnych oraz nieproporcjonalne utrudnianie promocji i rozwoju 

zawodowego kobiet. Stało się dość powszechne, że młode kobiety często prosi się o to, aby 

nie zakładały rodziny, jeśli mają znaleźć zatrudnienie w sektorze prywatnym. W innych 

przypadkach przerwy w urlopie macierzyńskim nie były brane pod uwagę jako staż pracy w 

przypadku awansu w sektorze edukacji. Dyskryminacja przejawia się również w zmniejszeniu 

wynagrodzenia i świadczeń w okresach urlopu macierzyńskiego lub zwolnienia lekarskiego w 
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związku ze zbliżającą się ciążą, chociaż ustawodawstwo ma zapobiegać takiej dyskryminacji 

w sektorze publicznym (grecki rzecznik praw obywatelskich 2012 r.). 

2 PRAWODAWSTWO, REGULAMINY I WARUNKI BIZNESOWE 

2.1 REJESTRACJA SPÓŁKI  

Rejestracja spółki w Grecji rozpoczyna się od wyboru rodzaju spółki, która może być otwarta zgodnie 

z ich wymogami, sporządzeniem umowy spółki lub statutu spółki, wyboru siedziby i wyboru 

księgowego dla spółki. 

RODZAJE GRECKICH JEDNOSTEK 
 

 spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością (AE)  

 prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (EPE) 

 prywatna spółka kapitałowa (IKE) 

 spółka jawna (OE) 

 spółka komandytowa (EE) 

Na początku procesu inkorporacji spółki w Grecji, przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że 

wszystkie podmioty zarejestrowane w Grecji muszą mieć unikalną nazwę, dlatego wskazane 

jest sprawdzenie żądanej nazwy w Izbie Przemysłowo-Handlowej, która wyda dowód 

tożsamości zapewniający wyjątkowość. Po uzyskaniu tego dowodu przedsiębiorcy muszą 

złożyć dokumenty spółki w Atenach i podpisać statut spółki przed notariuszem. 

Minimalny kapitał zakładowy lub kapitał założycielski musi być zdeponowany na rachunku 

bankowym, a podatek kapitałowy od koncentracji kapitału musi zostać zapłacony w ciągu 15 

dni od podpisania umowy spółki. 

Wszystkie powyższe dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu sądu pierwszej instancji, 

który nada numer rejestracyjny. Podsumowanie umowy stowarzyszenia należy dostarczyć do 

Krajowego Biura Druku, które zostanie opublikowane w Greckim Dzienniku Ustaw. W tym 

samym czasie należy złożyć wniosek o rejestrację w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wraz z 

notarialnymi aktami założycielskimi należy zdeponować zaświadczenie o zatwierdzeniu 

nazwy spółki wydane przez Izbę Przemysłowo-Handlową oraz kopię Dziennika Urzędowego 

zawierającego streszczenie umowy spółki. W ten sposób nowo założona firma jest 

zarejestrowana dla konkretnych podatników i składek na ubezpieczenie społeczne. 

Kolejnym krokiem w tworzeniu greckiej firmy jest stworzenie pieczęci firmowej w celu 

zapieczętowania ksiąg firmowych i dokumentacji. Faktury i księgi rachunkowe firmy muszą 

otrzymać pieczątkę urzędu skarbowego. 
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Ostatnim etapem inkorporacji spółki w Grecji jest powiadomienie organizacji zatrudnienia 

Manpower, która musi zostać wykonana w ciągu 8 dni od zatrudnienia pierwszego 

pracownika, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. 

Wszyscy nowi właściciele firm muszą wykonać następujące kroki. Osoby samozatrudnione 

wykonują kroki 4 i 10-15. 

 Krok Opis 

1 Uzyskaj zgodę na nazwę firmy od Izby Przemysłowo-Handlowej 

2 Wyełnij dokumenty firmowe w Atenach 

3 Podpisz akt założycielski przed notariuszem 

4 Wpłać kapitał w banku 

5 Zapłać podatek kapitałowy do organu podatkowego 

6 Uzyskaj znak z funduszu emerytalnego prawników 

7 Uzyskaj certyfikat od Prawniczego Funduszu Opieki Społecznej 

8 Prześlij statut i zarejestruj się w sekretariacie sądu, aby uzyskać numer 

rejestracyjny 

9 Prześlij podsumowanie Statutu do publikacji w Dzienniku Ustaw (FEK) 

10 Zarejestruj się w Izbie Przemysłowo-Handlowej 

11 Zarejestruj się w organizacji samozatrudnionego ubezpieczenia (OAEE), organizacji 

ubezpieczeń rolnych (OGA) itp. 

12 Uzyskaj numer podatkowy (AFM) dla firmy 

13 Zrób pieczęć  

14 Poproś urząd skarbowy o wykreślenie firmowych zestawień pokwitowań i 

dziennika księgowego 

15 Powiadom Manpower (OAED) w ciągu 8 dni od zatrudnienia pracownika 

Jako "punkt kompleksowej obsługi" do tworzenia spółek jawnych i spółek komandytowych 

wszystkich rodzajów, zostaje powołany Generalny Rejestr Handlowy (GEMI - 

http://www.businessportal.gr/) zgodnie z art. 2 ustawy 3419 / 2005 (Dziennik Urzędowy 297 

A), zmieniony artykułem 13 obowiązującego prawa. Jako "punkt kompleksowej obsługi" do 

tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i we wszystkich innych 

przypadkach sporządzania dokumentu notarialnego wyznaczany jest notariusz sporządzający 

akt notarialny. 

Otwarcie sklepu internetowego może okazać się bardziej skomplikowane niż zwykły sklep, 

głównie ze względu na sposób dokonywania płatności (płatności elektroniczne). 

2.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 
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W przypadku osób, które chcą prowadzić własną działalność, zobowiązania podatkowe są 

płacone na podstawie podatku dochodowego (w 100% opłaconego z góry), tak jak ma to 

miejsce w przypadku pracowników pełnoetatowych i emerytów, ale w takich przypadkach 

nie wystąpi odliczenie podatkowe. 

Stawki podatkowe są następujące: 

 22% (dla zysków do 20 000 EUR) 

 29% (dla zysków od 20.001 € do 30.000 €) 

 37% (dla zysków od 30,001 € do 40,000 €) 

 45% (dla zysków powyżej 40,000 €) 

Niezależnie od zysków wszystkie greckie podmioty są opodatkowane stawką 29%. 

Wymagana jest przedpłata w wysokości 100%. Akcje są opodatkowane stawką 15%. 

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie dla osób fizycznych to jest to co najmniej 26,95% 

zysku netto, przed opodatkowaniem. To samo dotyczy menedżerów firm oraz akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 3% akcji, a jednocześnie są oni członkami Rady Dyrektorów. 

2.3 UZYSKANIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 

W Grecji każda osoba dorosła musi mieć numer identyfikacji podatkowej. W przypadku, gdy 

osoba dorosła chce zostać indywidualnym przedsiębiorcą, musi zarejestrować firmę w 

urzędzie podatkowym i uzyskać zezwolenie na posługiwanie się jego osobistym numerem 

identyfikacji podatkowej również w celach biznesowych. 

2.4 LICENCJE I ZEZWOLENIA 

W Grecji nie jest konieczne uzyskanie konkretnej licencji lub zezwolenia na otwarcie sklepu 

internetowego w celu sprzedaży rzemiosła. 

 

3. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET  

Najważniejszym czynnikiem przetrwania dla nowego biznesu jest wybór najbardziej 

odpowiedniego źródła finansowania. Źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorstw to: 

Kapitał zalążkowy 

Kapitał zalążkowy to niewielkie fundusze na założenie przedsiębiorstwa zwykle 

przydzielanego konkretnym kategoriom ludności, takim jak ludzie młodzi lub bezrobotni. 
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Głównymi cechami tych działań jest to, że kapitał jest dość mały (od 15 do 50 tysięcy euro), 

jest opłacony z góry i ma pokryć koszty operacyjne pierwszego roku funkcjonowania firmy, 

aby dać czas na rozwój działalności. Orientacyjnie istnieją działania zarówno publiczne 

(program OED), jak i sektor prywatny (The OpenFund), dla różnych sektorów gospodarki 

(produkty tradycyjne, technologie informacyjne itp.). 

Proces jest dość prosty, a zgłoszenie może zrobić każdy zainteresowany. Działania te nie są 

jednak otwarte przez cały rok, chociaż istnieją pewne warunki wstępne, takie jak seminaria i 

karty bezrobocia dla programów publicznych (OAED). 

Pożyczki bankowe 

Kiedy banki finansują nowe przedsiębiorstwa, proszą o zapoznanie się z biznesplanem. 

Aplikacja jest badana przez kilka grup sprawdzających różne tematy, szczególnie ważne jest, 

aby biznesplan był jak najbardziej kompletny, aby uniknąć opóźnień. 

W dzisiejszej Grecji banki znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Ponieważ mają wiele 

pożyczek, które nie są spłacane w związku z kryzysem, sprawia to, że są one bardzo ostrożne 

przy udzielaniu nowych pożyczek. 

Umowa partnerstwa (PA) 2014-2020 (ESPA) 

ESPA to grecki program, który przekazuje środki z unijnego programu na rzecz eliminacji 

nierówności między regionami UE. W ramach ESPA rząd dystrybuje fundusze przeznaczone 

na handel, przetwórstwo lub produkcję pierwotną. Wnioski są składane w określonych 

terminach, ogłoszone przez odpowiednie ministerstwa i sekretariat generalny ESPA. Oceny 

wniosków dokonują niezależni oceniający, wyniki są publikowane, a następnie podaje się 

okres od jednego do trzech lat na realizację każdego działania. Finansowanie może być 

procentem inwestycji lub obniżeniem podatku (zazwyczaj 40-60%). Dokumenty wydatków są 

wymagane i są sprawdzane podczas kontroli na miejscu. 

Ogromną zaletą ESPA jest jej dostępność, ale ponieważ finansowanie pokrywa się z kosztami, 

nie jest szczególnie przydatne w przypadku nowych firm. Jednak jest to szczególnie 

atrakcyjna opcja, którą można łączyć z innymi formami finansowania (pożyczki bankowe, 

kapitał podwyższonego ryzyka itp.). 

Między innymi z programu ESPA 2014-2020 finansowane są następujące inicjatywy : 

 Start-upy i nowa przedsiębiorczość 

 Modernizacja mikroprzedsiębiorstw i małych firm w celu rozwijania ich umiejętności na 

nowych rynkach 

 Prowadzenie pilotażowej działalności 
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Grecka społeczność za granicą 

Wraz z trwającym kryzysem aktywna jest także grecka społeczność zagraniczna, która 

utworzyła nowe działania, takie jak Nagroda Envolve w Grecji, która dotyczy 

nieoprocentowanej pożyczki w wysokości do 500 tysięcy euro, z terminem spłaty w ciągu 

pięciu lat. 

4. POPULARNE STRONY DLA KOBIET, KTÓRE CHCĄ SPRZEDAWAĆ PRODUKTY – 

GRECKI PRZYKŁAD  

W Grecji działa wiele sklepów internetowych sprzedających produkty rękodzielnicze, głównie 
biżuterię, odzież, obuwie i torby.  

 

Można je podzielić na następujące kategorie: 
 

- Miejsca sprzedaży dedykowane rękodziełom (sklepy internetowe). Niektóre z nich to: 
http://www.heraki.gr/, https://www.craftzbay.com/Default.aspx, 
http://xeirotexnes.gr/ 

- Sprzedaż witryn (takich jak vendora.gr itp.) 
- Strony na Facebooku (takie jak XeirotexnimaTripoli, xeirotexnima.shop itp.) 

5. DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA (E-FAKTURA, UBEZPIECZENIE, ITP.) 

W Grecji zarówno osoby fizyczne, jak i firmy są zobowiązane co roku składać elektroniczną 

deklarację podatkową za pośrednictwem systemu online (TAXISNET) Niezależnego Urzędu 

Dochodów Publicznych (https://www.aade.gr/), na podstawie którego mogą być 

opodatkowane. Ponadto, pod koniec każdego miesiąca, firmy muszą przedstawić organowi 

podatkowemu szczegółowy wykaz wszystkich faktur i odpowiadającej im wartości oraz VAT, 

który wystawili. 

Ponadto do wykazu faktur firmy w Grecji, które zatrudniają pracowników, muszą składać co 

miesiąc elektroniczną deklarację składek na ubezpieczenie społeczne za pośrednictwem 

systemu internetowego Wspólnej Agencji Ubezpieczeń Społecznych (EFKA). Dzięki temu 

systemowi naliczane są składki na ubezpieczenie społeczne dla każdego pracownika i każdej 

firmy. 

E-fakturowanie zostało częściowo wprowadzone w Grecji w 2006 r., aby zaoferować 

przedsiębiorstwom każdej wielkości i każdej branży możliwość drastycznego obniżenia 

kosztów operacyjnych, zwalniając ich z drukowania, archiwizowania i wysyłania faktur w 

formie papierowej. Niemniej jednak system elektroniczny nadal nie jest w pełni operacyjny, 

ale plany mają zostać ukończone do końca 2019 r. W pełni rozwiniętej formie system będzie 

mógł, zaraz po wystawieniu faktury, powiadomić w czasie rzeczywistym system księgowy 
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klienta, zaakceptować opłatę i jednocześnie poinformować urząd skarbowy o pobraniu 

odpowiedniego podatku. 

WNIOSKI 

Rozwój gospodarczy kraju zależy i jest zdeterminowany - między innymi – 

przedsiębiorczością. Szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, który doświadczamy w 

ostatnich latach, kiedy sektor publiczny kurczy się, rola państwa społecznego maleje, a 

niepewność dominuje, przedsiębiorczość jest odpowiedzią na stopniowe ożywienie 

gospodarcze w oparciu o uczciwe fundamenty dla dobra całego społeczeństwa. 

Dzieje się tak pod warunkiem, że zarówno istniejące, jak i nowe przedsiębiorstwa 

charakteryzują się dynamiką, kreatywnością, innowacyjnością i ekstrawersją w 

społeczeństwie wolnym od stereotypów i patogenów, w których mężczyźni i kobiety w 

biznesie współistnieją na równych warunkach. 

Wzmocnienie przedsiębiorczości kobiet jest warunkiem nie tylko wyjścia z kryzysu, ale także 

nieuczestnictwa w przyszłości. Dając równe szanse i motywację do największej części kraju - 

kobiet, zmuszamy gospodarkę do silnego wzrostu, wykorzystując cały jej potencjał 

pracowniczy i biznesowy. 
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RAPORT KRAJOWY – SŁOWENIA 

WPROWADZENIE 

Słowenia jest małym krajem o populacji 2.065.890 (1.023.100 mężczyzn, 1.039.790 kobiet). 

W rejestrze gospodarczym Słowenii zarejestrowanych jest około 213 000 podmiotów 

gospodarczych. W stosunku do 2017 r. 2018 charakteryzuje się większą rejestracją 

podmiotów gospodarczych w rejestrze przedsiębiorstw. Wśród podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych jest 91,429 indywidualnych przedsiębiorców (dane z marca 2018 r.). W 

tym samym czasie ubiegłego roku zarejestrowano 87,957 indywidualnych przedsiębiorców. 

Osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Słowenii, mają dużą pomoc 

finansową od państwa. W ostatnich latach poziom przedsiębiorczości we wczesnej fazie 

rozwoju w Słowenii wzrósł, szczególnie w 2016 r., Kiedy osiągnął szczyt optymizmu 8%. Stały 

wzrost aktywności przedsiębiorców w ciągu ostatnich 5 lat oraz poprawa postrzegania 

społecznego i indywidualnego przypisuje się solidnemu wzrostowi gospodarczemu w 

Słowenii, zmniejszeniu kryzysu finansowego i konsolidacji systemu bankowego, a także 

rozwojowi ekosystemu wysokiej jakości. Słowenia ma wiele programów na rzecz 

przedsiębiorczości. Projekt Entrepreneurially into world of business wprowadza model 

mentoringu i dodatkowych szkoleń w celu przygotowania uczestników do nabycia 

kluczowych kompetencji w celu rozwijania ich pomysłów biznesowych. Slovenian Enterprise 

Fund to fundusz publiczny, którego celem jest poprawa dostępu do zasobów finansowych. 

Osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą uzyskać wiele przydatnych 

informacji na temat różnych portali internetowych: Słowenia Business Point, Portal 

przedsiębiorczości, Początek inicjatywy: Słowenia itd. 

Mimo że indeks TEA spadł w 2017 r. do 6,8%, znacznie wzrosły wskaźniki wskazujące na 

postrzeganie wartości społecznych związanych z przedsiębiorczością i indywidualne 

postrzeganie przedsiębiorczości. Z rekordowo niskiego poziomu 16% dorosłej populacji, 

która w 2013 roku dostrzegała obiecujące możliwości biznesowe, aby rozpocząć nowy 

biznes, w 2017 roku odsetek ten wzrósł do 25%. Dwie trzecie dorosłej populacji szanuje 

odnoszących sukcesy przedsiębiorców, a ponad połowa uważa, że ma wiedzę i umiejętności 

potrzebne do założenia firmy. 

1. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DEFAWORYZOWANYCH KOBIET 

Według danych z października 2017 r. Słowenia miała populację 2.065.890. Ludność Słowenii 

liczyła 1.023.100 mężczyzn i 1.039.790 kobiet. W ostatnim kwartale 2017 r. zatrudnionych 

było 972 000 osób i 60 000 bezrobotnych (46,8% mężczyzn i 53% kobiet). W 2017 r. stopa 

bezrobocia wyniosła 5,8%. Wśród osób młodych (15-29 lat) stopa bezrobocia wyniosła 9,7%, 

a wśród osób starszych (50-64 lata) 4,9%. Populacja w Słowenii jest podzielona na status 
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aktywności osób aktywnych (zatrudnionych i bezrobotnych) i nieaktywnych (studenci i 

emeryci). Wśród osób czynnych zawodowo było 830 000 (431 000 mężczyzn, 400 000 kobiet) 

i 116 000 osób pracujących na własny rachunek (80 000 mężczyzn i 36 000 kobiet) (SURS). 

1.1 EDUKACJA 

W Tabeli 1 i 2 przedstawiono dane statystyczne dla kobiet w Słowenii. Dane w 2015 i 2016 są 

podane dla porównania. Najnowsze dane pochodzą z 2017 r. Tabela 1 pokazuje rozkład 

kobiet według poziomu wykształcenia. Widzimy, że wiele kobiet ukończyło szkołę 

podstawową. 

Tabla1: Liczba kobiet według poziomu wykształcenia w latach 2015-2017. 

 2015 2016 2017 

Edukacja rok rok rok 
Brak edukacji 2.893 2.748 2.580 

Niepełne 
podstawowe 

36.456 34.801 33.173 

Podstawowe 231.833 226.618 221.307 

Niepełna szkoła 
zawodowa 

11.306 11.242 11.259 

Szkoła zawodowa 130.026 129.563 129.024 

 

1.2 POZYCJA KOBIET NA RYNKU PRACY 

Tabela 2 przedstawia dane kobiet aktywnych w Słowenii. Oczywiste jest, że rośnie liczba 

kobiet pracujących i pracujących na własny rachunek.                              

Table 2: Liczba aktywnych kobiet od 2015 do 2017 r. 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 

 rok rok rok 

Zatrudnione 368.824 375.398 388.566 

Samozatrudnione  - 31.000 36.000 

Bezrobotne  60.512 57.520 51.149 
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2. PRAWODAWSTWO, REGULACJE I WARUNKI BIZNESOWE  

Działanie firm reguluje  

(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-

1_PREVOD__13-12-12.pdf) ustawa o spółkach określa różne formy prawne i organizacyjne. 

Najczęściej są to prywatni przedsiębiorcy i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Inne 

możliwe formy to spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka 

komandytowa i spółka private equity. W formach biznesowych konieczne jest oddzielenie, 

tzw. aktywności rzemieślniczej. Działalność rzemieślnicza to działalność produkcyjna lub 

usługowa oparta na indywidualnych zamówieniach, produkcja odbywa się tylko w małych 

partiach, a większość działań nie obejmuje produkcji seryjnej. Najczęstsze formy zakładania 

działalności gospodarczej w Słowenii to prywatny przedsiębiorca lub jedyny właściciel i 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Główna różnica między nimi polega na tym, że 

prywatny przedsiębiorca akceptuje odpowiedzialność za całą swoją własność, podczas gdy 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjmuje odpowiedzialność wyłącznie za własność 

firmy. Aby założyć firmę jako prywatny przedsiębiorca, nie potrzeba kapitału 

założycielskiego, podczas gdy dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy 

wynosi 7,500 EUR. Jeżeli osoba, która jest już zatrudniona przez inną firmę przez 20 godzin 

tygodniowo krócej niż w pełnym wymiarze czasu, postanawia zarejestrować prywatną firmę, 

musi zapłacić różnicę do pełnego ubezpieczenia (40 godzin tygodniowo) jako prywatny 

przedsiębiorca.   

 

W ostatnim czasie sprzedaż online staje się coraz bardziej popularna. Prawo słoweńskie, 

europejskie i międzynarodowe reguluje obszar sprzedaży internetowej. Sprzedaż za 

pośrednictwem Internetu jest możliwa po zawarciu umowy sprzedaży w formie 

elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dedykowanej aplikacji 

umożliwiającej zautomatyzowany zakup). W przedmiotowej sprawie istotne jest, aby na 

stronie internetowej opublikowano wszystkie obowiązkowe elementy, że konsument jest 

odpowiednio poinformowany o sprzedawcy, a ponadto, że sprzedawca odpowiednio 

sporządził i opublikował ogólne warunki i komunikuje się z konsumentem za pośrednictwem 

e-maila.  Konieczne jest zidentyfikowanie dostawcy. Na stronie internetowej niektóre 

informacje muszą być łatwo i trwale dostępne dla konsumentów (nazwa firmy i siedziba, sąd, 

w którym zarejestrowany jest przedmiot rejestracji, numer rejestracyjny firmy, kwota 

kapitału podstawowego, numer telefonu, firma adres e-mail, numer VAT, autoryzacja). 

Konsument musi zostać zapoznany ze wszystkimi charakterystykami produktów, ich ceną, 

opłatami za dostawę (ta informacja musi być dostępna już w fazie reklamowej). Zanim 

konsument potwierdzi swoje zamówienie, musi zostać poinformowany w jasny i zrozumiały 

sposób o procedurze zawierania umowy sprzedaży lub zakupu online, sposoby identyfikacji i 

eliminowania błędów przed potwierdzeniem, ogólne warunki, języki, w których sprzedaż 

końcowa umowa jest możliwa. Treść ogólnych warunków zależy od sprzedawcy 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-12.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-12.pdf
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internetowego. Wskazane jest również uregulowanie gromadzenia, wykorzystywania i 

sposobu ochrony danych osobowych. Jeżeli sprzedawca gromadzi i przechowuje dane 

osobowe, wymagana jest zgoda właściciela danych osobowych. W przypadku umów 

zawieranych na odległość konsument musi otrzymać informacje, które zawierają : 

 

 adres, pod którym firma faktycznie prowadzi (lub adres siedziby firmy), numer 
telefonu, numer faksu i adres e-mail firmy, 

 koszty związane z korzystaniem z urządzenia komunikacyjnego, różnią się od opłaty 
podstawowej, 

 warunki, terminy i tryb korzystania z prawa odstąpienia od umowy, 

 wskazanie, że konsument zwraca koszty zwrotu artykułów w przypadku odstąpienia 
od umowy, 

 koszty zwrotu artykułów, jeśli nie można ich zwrócić pocztą. 

 koszty, które konsument musi zapłacić firmie, jeśli odstąpi od umowy po złożeniu 
wniosku o odstąpienie od umowy, 

 brak prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie ma prawa do odstąpienia lub 
okoliczności, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy, 

 istnienie kodeksów postępowania i dostępności do możliwych kodeksów 
postępowania, 

 minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy, 

 możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów i innych środków prawnych mających 
zastosowanie do spółek i ich dostępności. 

 
Jeżeli firma nie dostarcza informacji o dodatkowych kosztach, konsument nie jest 
zobowiązany do ich zapłaty. 
 
Spółka musi dopilnować, aby w procedurze zatwierdzania umowy zawieranej na odległość 
przy użyciu środków elektronicznych konsument wyraźnie potwierdził, że udzielenie 
zamówienia jest zgodne z płatnością. 
 
Jedną z najważniejszych ustawowych treści ogólnych warunków jest informacja o możliwości 
i sposobie odstąpienia od umowy. W ciągu 14-dniowego terminu konsument może 
powiadomić sprzedającego o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny. Po tym terminie 
konsument ma 14-dniowy termin na zwrot nienaruszonych artykułów sprzedającemu bez 
dodatkowych kosztów, w tym kosztów wysyłki. Zgodnie z prawem umowa zostaje formalnie 
zawarta, gdy konsument zgadza się na ogólne warunki odbioru lub zamówienia na żądanie. 
Sprzedawca musi wywiązać się z obowiązku wynikającego z umowy sprzedaży w ciągu 30 dni 
od zawarcia umowy, jeżeli wcześniej nie zdecydował się na wykonanie usługi. 

2.1 W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAREJESTROWAĆ NAZWĘ BIZNESOWĄ? 

Przed rejestracją musisz wybrać formularz biznesowy. Najczęstsze przypadki w Słowenii 

stanowią prywatni przedsiębiorcy i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoba fizyczna 

może zdecydować o założeniu prywatnej przedsiębiorczości, gdy nie jest dłużnikiem 
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podatkowym lub nie figuruje na liście podatników w Administracji Finansowej Republiki 

Słowenii. W przypadku tych dwóch formularzy biznesowych poniżej przedstawiono 

procedurę rejestracji. 

 

Rejestracja w rejestrze przedsiębiorstw. Zgodnie z zapisami ustawy o spółkach 

przedsiębiorca może rozpocząć działalność, gdy jest zarejestrowany w rejestrze 

przedsiębiorców Słowenii. Procedura rejestracji może przebiegać na dwa sposoby. Podając 

nazwę firmy, którą można zarejestrować osobiście w punktach VEM w całym kraju lub online 

w portalu e-VEM. Do osobistej rejestracji potrzebny jest dokument tożsamości i numer 

identyfikacji podatkowej, do rejestracji online potrzebny jest cyfrowy certyfikat wydany 

przez: 

 

 SIGEN-CA (http://www.sigen-ca.si/),  

 NLB bank (https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila), 

 Halcom d.d. (http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/) or 

 Post of Slovenia (https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/). 
 

W obu przypadkach procedura rejestracji jest bezpłatna i zajmuje kilka dni. Oprócz 
dokumentów powyżej będziesz potrzebować dodatkowych dokumentów, aby rozpocząć 
proces rejestracji: 
 

 nazwa firmy,  

 główna siedziba, 

 szczegóły kontaktu, 

 działalność firmy, 

 pozwolenie właściciela, w którym chcesz mieć adres firmy (jeśli nie jesteś 
właścicielem) i  

 przedstawiciel jedynego właściciela (jeśli chcesz nazwać inną osobę). 
 
Aby utworzyć bardziej złożone formy biznesowe (np. Spółka z nieograniczoną 

odpowiedzialnością, spółką akcyjną, spółką komandytową i spółką private equity), w której 

jest kilku założycieli, należy skontaktować się z notariuszem. 

 

Otwieranie konta bankowego firmy. Po rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw należy 

otworzyć konto bankowe. Konto można otworzyć w dowolnym banku w Słowenii. Prywatny 

przedsiębiorca może używać już otwartego konta bankowego jako konta bankowego, 

zmieniając nazwę rachunku na koncie biznesowym. 

 

Rejestrowanie się w rejestrze podatkowym. W ciągu ośmiu dni od zarejestrowania się w 

Business Register musisz zarejestrować się w rejestrze podatkowym (osobistym w punktach 

VEM, online na portalu e-VEM lub osobistym w Administracji Finansowej Republiki Słowenii). 

http://www.sigen-ca.si/
https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/
https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/
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Administracja finansowa Republiki Słowenii dokonuje rejestracji w rejestrze podatkowym. 

Do tego procesu potrzebujesz informacji opisanych poniżej: 

 sposób opodatkowania,  

 szacowane wydatki w roku obrotowym,  

 szacowane przychody w roku obrotowym,  

 kto będzie zarządzał książkami biznesowymi,  

 metoda zarządzania książkami biznesowymi. 

Zapewnienie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca musi ubiegać się o 

obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (np. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na wypadek utraty rodzicielstwa i ubezpieczenie na 

wypadek bezrobocia) dla siebie i swoich pracowników. 

Uzyskanie innych zezwoleń. Musisz uzyskać zezwolenie na wykonywanie czynności, jeśli jest 

to wymagane do działania, które zamierzasz wykonywać. Na portalu e-VEM można znaleźć 

listę czynności, dla których należy uzyskać pozwolenie. 

W Słowenii firmy nie mają obowiązku zakładania stowarzyszeń. To jest opcja. Stowarzyszenie 

ustanowiane jest u notariusza. Informacje przedstawiane u notariusza są następujące: 

 nazwa stowarzyszenia,  

 siedziba główna i adres prowadzenia działalności, 

 dane identyfikacyjne założycieli i członków stowarzyszenia (imię i nazwisko, numer 

ubezpieczenia społecznego, adres stałego zamieszkania, nazwa firmy, numer 

rejestracyjny, adres prowadzenia działalności dla osób prawnych, numer identyfikacji 

podatkowej), 

 dane identyfikacyjne osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia i 

członków kierownictwa, 

 czas trwania interesów gospodarczych, jeżeli jest ustanowiony na czas określony, 

 cele i działalność stowarzyszenia. 

Marka. Przy rejestracji firmy dobrze jest zarejestrować markę. W Słowenii procedura 

rejestracji rozpoczyna się w Słoweńskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej. Rejestracja 

marki odbywa się w następujących krokach: 

1. Sprawdzenie, czy marka może być w ogóle zarejestrowana (czy zawiera wszystkie 

warunki rejestracji i czy nadal jest darmowa - oznacza to, że nie ma już 

zarejestrowanej identycznej lub podobnej marki).  

2. Przyjęcie decyzji, w których krajach marka zostanie zarejestrowana.  

3. Przyjęcie decyzji, które produkty lub usługi marka będzie chronić.  
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4. Przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację marki. 

Po złożeniu wniosku o rejestrację marki Słoweńskie Biuro Własności Intelektualnej sprawdza 

formalnie zawartość wniosku. Jeśli wniosek jest prawidłowy, słoweński Urząd Własności 

Intelektualnej publikuje wniosek. Jeżeli nie wniesiono odwołania od rejestracji marki, 

słoweński Urząd Własności Intelektualnej zwraca się do wnioskodawcy o wniesienie opłaty 

rejestracyjnej za pierwsze dziesięć lat. Ważność marki może zostać przedłużona bez 

ograniczeń w tym samym okresie. Opłata za zgłoszenie dla trzech klas Klasyfikacji 

Międzynarodowej wynosi 100 EUR, a kolejne 20 EUR za każdą kolejną klasę. Opłata za 

rejestrację marki za pierwsze dziesięć lat wynosi 150 EUR, a dodatkowe 50 EUR za każdą 

kolejną klasę. 

Prawa własności intelektualnej są wyłączne (ale w niektórych przypadkach wyłączność jest 

uwarunkowana naturą przedmiotu chronionego prawa) i opierają się na pewnych 

podstawowych zasadach: 

 Posiadacz praw może zakazać komercyjnego wykorzystania przedmiotu prawa, na 

które nie wyraził zgody. 

 Ochrona tych praw dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej. 

 Prawa są terytorialne i ograniczone w czasie, z wyjątkiem marek, których ochrona 

może trwać przez nieograniczony czas. 

 Po upływie ustawowego terminu przedmiot ochrony staje się dobrem publicznym i 

każdy może go dowolnie wykorzystywać. 

2.2 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE  ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ 

Podatki w Słowenii zależą od działań w formach organizacyjnych firmy. W odniesieniu do 

wszystkich podatków (w tym podatków od ubezpieczenia społecznego) cła, podatki 

akcyzowe i podatek od wartości dodanej od importu należą do obowiązków Administracji 

Finansowej Republiki Słowenii. 

 W Słowenii firma musi wejść w system podatku VAT (podatek od wartości dodanej) w 

określonych sytuacjach: 

1. Dochód przekracza 50 000 EUR w ostatnich 12 latach.  

2. Firma świadczy usługi lub jest odbiorcą usług z innych państw członkowskich UE. W takim 

przypadku musisz zarejestrować swoją firmę w systemie VAT, zanim Twoja firma otrzyma lub 

wystawi takie faktury. W takich okolicznościach nie ma znaczenia, jaka kwota znajduje się na 

fakturze. 
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3. Firma powinna wprowadzić system VAT, jeżeli przekracza 10.000 EUR przy zakupie 

towarów z UE w okresie w roku kalendarzowym. Ponadto, gdy przedsiębiorcy sami chcą 

wprowadzić system VAT, potrzebują konkretnych dowodów działalności. 

 Standardowe stawki podatkowe w Słowenii: 

 VAT (podatek od wartości dodanej): stawka w wysokości 22%; 9,5% - obniżona 

stawka. 

 Podatek dochodowy od osób prawnych: 19%. 

 Podatki dochodowe od osób fizycznych (Podatek dochodowy z działalności): 

Stopniowa stawka podatkowa w oparciu o kwotę dochodu: 16%, 27%, 34%, 39% i 

50% lub 20%, jeśli podstawę opodatkowania ustala się przy uwzględnieniu 

rzeczywistych dochodów i znormalizowane wydatki. 

 Składki na ubezpieczenie społeczne: 16,1% opłacane przez pracodawcę; 22,1% 

opłacone przez pracownika. 

 Nieruchomy podatek od przeniesienia własności: Kiedy sprzedajesz nieruchomość, 

musisz zapłacić podatek od nieruchomości, który wynosi 2%. Jest on wypłacany przez 

sprzedającego, gdy transakcja jest zamknięta. Głównie jest to oparte na wartości 

umowy nieruchomości. 

 Podatek od zysków kapitałowych: 0 - 25% (w zależności od okresu utrzymywania). 

Osobista przedsiębiorczość. Pojedynczy przedsiębiorca to osoba fizyczna. Ustawa o podatku 

dochodowym od osób fizycznych dotyczy opodatkowania osobistej przedsiębiorczości. 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód z działalności, który wywodzi się z działalności 

gospodarczej, rolniczej, leśnej, zawodowej lub innej niezależnej działalności na własny 

rachunek. Podstawą opodatkowania dochodu z działalności jest zysk określony jako różnica 

między przychodami a kosztami poniesionymi w związku z wykonywaniem działalności. 

Podstawę opodatkowania można ustalić na dwa sposoby: 

 
1. Określenie podstawy opodatkowania poprzez uwzględnienie faktycznych przychodów i 
wydatków: 
Oprócz ustawy o podatku dochodowym, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

określa dochody i wydatki uznane przez podatnika. Jeżeli prywatny przedsiębiorca wybiera 

taką metodę obliczania podstawy opodatkowania, musi przedłożyć organowi podatkowemu 

formularz zwrotu podatku za zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów z działalności 

najpóźniej do 31 marca bieżącego roku. Podatnik może również stosować ulgi podatkowe 

przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

 ulga na badania i rozwój, 

 ulga inwestycyjna, 

 zwolnienie z pracy i zwolnienie z pracy dla osób niepełnosprawnych, 
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 ulga za wykonywanie praktycznej pracy w kształceniu zawodowym, 

 ulga dla dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego  

 ulga dla darowizn. 

Jeżeli koszty podlegające opodatkowaniu przekraczają dochód podlegający opodatkowaniu, 

podatnik tworzy stratę podatkową. W przypadku powstałej straty podatkowej podatnik 

może zmniejszyć dodatnią podstawę opodatkowania w przyszłych okresach podatkowych. 

Od 2014 r. Stratę podatkową można wykorzystać do maksymalnie 50% podstawy 

opodatkowania w bieżącym roku.  

Całkowita roczna podstawa opodatkowania osoby fizycznej jest opodatkowana progresywną 

skalą podatku dochodowego. Jest to od 1.1.2018 roku: 

 

Baza podatkowa [EUR] Podatek dochodowy [EUR] 

do 8.021,34 16 % 

8.021,34 – 20.400,00 1.283,41 + 27 % ponad 8.021,34 

20.400,00 – 48.000,00 4.625,65 + 34 % ponad 20.400,00 

48.000,00 – 70.907,20 14.009,65 + 39% ponad 48.000,00 

ponad 70.907,20 22.943,46 + 50 % ponad 70.907,20 

Dochód osoby fizycznej podlega opodatkowaniu według progresywnej stawki 16%; 27%, 

34%, 39%, 50%. 

Osoba zagraniczna, posiadająca zezwolenie na pobyt w Słowenii, musi płacić podatek od 

osób fizycznych, jeśli jest obecna w Słowenii przez ponad 183 dni w okresie 12 miesięcy. Aby 

zostać rezydentem podatkowym Słowenii, należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego. 

 

2. Określenie podstawy opodatkowania poprzez uwzględnienie wystandaryzowanych 

wydatków: 

Inną możliwością określenia ulgi podatkowej jest uproszczony sposób określania podstawy 

opodatkowania. W tym przypadku czerpiemy z faktycznych wpływów z podatków. Wydatki 

są ustalane według stawki ryczałtowej i wynoszą 80% wygenerowanych wpływów 

podatkowych. W przypadku tej metody ustalania podstawy opodatkowania jedynie 

podatnik, którego rzeczywiste dochody z działalności nie przekracza 50 000 EUR lub, w 

niektórych przypadkach, 100 000 EUR w roku podatkowym. 

 

Stawka podatku wzrasta proporcjonalnie do kwoty podstawy opodatkowania. Przy wyższej 

stawce podatkowej tylko część podstawy opodatkowania przekraczająca limit dla 

pojedynczej klasy podatku dochodowego podlega opodatkowaniu. Uwzględnia to wszystkie 

dochody osoby fizycznej, które są uwzględnione w rocznej bazie podatku. W przypadku 
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ustalania podstawy opodatkowania poprzez uwzględnienie znormalizowanych wydatków, 

dochód z działalności nie jest uwzględniany w rocznej bazie podatkowej osoby fizycznej. 

Uwzględniono stałe znormalizowane w wysokości 80% przychodów. Podstawa 

opodatkowania wynosi 20%, z czego 20% ostatecznego podatku jest płacone. 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest 

osobą prawną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

Podstawę opodatkowania można ustalić na dwa sposoby, które opisano powyżej. Stawka 

podatku wynosi w obu przypadkach 19%. Specjalna stawka podatkowa w wysokości 0% ma 

zastosowanie, pod pewnymi warunkami, do funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz 

zakładów ubezpieczeń, które realizują program emerytalny. Podatnik musi złożyć zeznanie 

podatkowe w ciągu trzech miesięcy od końca okresu podatkowego (w przypadku gdy okres 

rozliczeniowy jest równy rokowi kalendarzowemu, jest to dzień 31 marca). Osoba fizyczna 

musi zapłacić podatek nie później niż 30 dni po złożeniu zeznania podatkowego. Ważne jest, 

aby wiedzieć, że firma jest zobowiązana do zapłaty podatku od dochodów korporacyjnych, 

jeśli ma swoją główną siedzibę w Słowenii. Ponadto będziesz musiał to zrobić, jeśli nie ma 

siedziby głównej w Słowenii, ale siedziba faktycznego kierownictwa jest tutaj. Oprócz 

płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (19%), przedsiębiorca musi płacić 

podatek od zysków kapitałowych w kwocie 25%. 

 

Podatki od e-sprzedawców. Sprzedawca, który jest podatnikiem, jest identyfikowany do 

celów podatku VAT w Słowenii, musi obliczyć podatek VAT od dostawy produktu do klienta 

w Słowenii. Jeżeli konsument jest z innego państwa członkowskiego i przekracza kwotę 

określoną przez to państwo członkowskie, musi zapłacić podatek VAT zgodnie z prawem tego 

państwa członkowskiego. W przypadku, gdy artykuły są dostarczane konsumentowi spoza 

Unii Europejskiej, konsument jest zwolniony z podatku VAT. 

 

Od 2016 r. Obowiązuje ustawa o zatwierdzaniu kont podatkowych. Podatnicy są połączeni za 

pośrednictwem Internetu z centralnym systemem informacyjnym Administracji Finansowej 

Republiki Słowenii. Administracja finansowa potwierdza i przechowuje dane na rachunkach 

pieniężnych w procesie ich wydawania w czasie rzeczywistym. Walidacja podatku 

procesowego umożliwia identyfikowalność i efektywność kontroli wystawionych faktur oraz 

ogranicza szarą strefę. Podatnik musi wystawić fakturę za pomocą urządzenia 

elektronicznego spełniającego określone warunki i umożliwiającego wykonanie procesu 

weryfikacji konta. Faktura musi zostać dostarczona klientowi. Klient musi wziąć fakturę i 

zatrzymać ją zaraz po opuszczeniu lokalu przedsiębiorstwa, a następnie przesłać ją na 

żądanie osobie uprawnionej organu podatkowego. Klient może sprawdzić, czy wszystkie 

wystawione faktury zostały prawidłowo zarejestrowane. 
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2.3 GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ NUMER IDENTRYFIKACJI PODATKOWEJ? 

Administracja finansowa Republiki Słowenii nadaje numer identyfikacji podatkowej. Po 

wprowadzeniu wymaganych danych do rejestru podatkowego, numer podatkowy jest 

przydzielany osobie wprowadzenia. Dodatkowe znaki alfa lub numeryczne do numeru 

podatkowego mogą być wymagane przez przepisy podatkowe (np. Słoweński numer 

identyfikacji podatkowej to numer podatkowy z prefiksem SI). Jeśli zarejestrujesz się w 

rejestrze podatkowym jako osobisty przedsiębiorca, administracja finansowa nie przydzieli 

nowego numeru identyfikacji podatkowej. 

2.4 WYKAZ ADRESÓW DLA LICENCJI I ZEZWOLEŃ  

Każda osoba, która chce mieć przedsiębiorstwo, musi ubiegać się o różne pozwolenia. 
 
1. Pozwolenie na przestrzerń gospodarczą 
 
Jest to regulowane przez Ustawę o mieszkalnictwie. W celu realizacji pewnych działań - 

zwłaszcza w zakresie gastronomii, handlu, magazynowania, produkcji, edukacji, różnych 

warsztatów, laboratoriów i karetek pogotowia - trzeba zapewnić odpowiednią przestrzeń 

biznesową. 

 

Przy rejestracji firmy warunek ten nie jest sprawdzany, ale przedsiębiorca musi zapewnić 

lokal przedsiębiorstwa i uzyskać odpowiednie zezwolenie przed rozpoczęciem działalności, 

dla której ten warunek jest określony. 

 

Obiekt, w którym znajduje się lokal przedsiębiorstwa, musi posiadać ważne zezwolenie. 

Możesz wynająć lub kupić nieruchomość. Najlepiej jest sprawdzić przed wynajęciem lub 

zakupem nieruchomości, czy posiada ona już zezwolenie na używanie do celów służbowych. 

Zasadą jest, że każda placówka, w której znajduje się lokal przedsiębiorstwa, musi posiadać 

ważne zezwolenie, niezależnie od rodzaju działalności (dotyczy również urzędu). Właściwa 

jednostka administracyjna (Departament Środowiska i Planowania Przestrzennego) na 

obszarze, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, wydaje odpowiednie zezwolenie. 

 

Większość firm początkowo rejestruje swój adres służbowy w domu, w prywatnym domu lub 

w mieszkaniu. Mogą to zrobić wszyscy ci, którzy wykonują spokojną działalność, a 

jednocześnie działalność, w przypadku której ustawa lub inne rozporządzenie nie stanowi, że 

lokal przedsiębiorstwa jest obowiązkowy. Wykonujesz cichą działalność, jeśli nie 

przeszkadzasz sąsiadom i nie obciążasz zbyt często wspólnych pomieszczeń. Nie ma potrzeby 

uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, jeśli wydajesz mniej niż 50% powierzchni 

mieszkalnej w prywatnym domu na przestrzeń biurową. 
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Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w istniejącym prywatnym domu, nie musisz 

uzyskiwać pozwolenia na budowę, a tym samym ważnego pozwolenia na zmianę celu części 

budynku biznesowego, jeśli mniej niż 50% całość obiektu jest przeznaczona na działalność. 

Nie musisz używać ważnego pozwolenia, jeśli poświęcasz mniejszą część mieszkania na lokal 

firmy. 

 

Jeśli chcesz prowadzić działalność w części budynku mieszkalnego, możesz to zrobić, gdy ta 

działalność nie przeszkadza mieszkańcom w pokojowym korzystaniu z ich mieszkań i nie 

powoduje nadmiernego obciążenia wspólnych części budynku mieszkalnego. Musisz uzyskać 

zgodę współwłaścicieli, którzy mają więcej niż trzy czwarte udziałów, w tym zgodę właścicieli 

pięter na wszystkie mieszkania, których ściany lub sufity graniczą z mieszkaniem. 

 

Na początku działalności musisz również powiadomić administratora, jeśli takiego posiadasz. 

To samo dotyczy wynajmowanych mieszkań, w których musisz także uzyskać pozwolenie od 

właściciela mieszkania, w którym mieszkasz. 

 

Jednakże, jeśli chcesz całkowicie zmienić cel swojego mieszkania w celach biznesowych; 

potrzebujesz pozwolenia na budowę i ważnego pozwolenia, a także zgody wszystkich 

właścicieli podłóg na pozwolenie na budowę. 

 

Aby uniknąć wszystkich problemów z uprawnieniami, możliwe jest posiadanie wirtualnego 

biura w Słowenii. Wynajem wirtualnego biura kosztuje tylko kilkadziesiąt euro. Firma będzie 

mogła korzystać z wielu funkcji fizycznych lokali biznesowych: będzie miała odpowiedni 

adres biznesowy i siedzibę firmy (https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna). 

 

Jako firma możesz także wynająć coworking. Biura coworkingowe można znaleźć w całej 

Słowenii. Nacisk kładzie się na edukację, nawiązywanie kontaktów i nawiązywanie 

kontaktów z innymi przedsiębiorcami (https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking). 

 

2. Pozwolenie na działalność rzemieślniczą 
 
Do wykonywania czynności rzemieślniczych, domowych lub artystycznych konieczne jest 

uzyskanie zezwolenia na pracę. Ustawa o rzemiośle określa czynności, dla których wymagane 

jest zezwolenie na pracę.  

 

Dekret określający działalność rzemieślniczą i czynności podobne do rzemiosła określa 

działania określone jako: 

 

• czynności rzemieślnicze, dla których wymagane jest zezwolenie na wykonywanie zawodu 

na podstawie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 

https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna
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• działalność rzemieślnicza, która nie wymaga odpowiednich kwalifikacji zawodowych i nie 

wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu, oraz 

• czynności podobne do rzemiosła. 

 

Prawo do wykonywania czynności rzemieślniczych, domowych lub artystycznych musi być 

nabyte w oparciu o pozwolenie na pracę i wpis do rejestru jednostek. Prawo do 

wykonywania czynności podobnych do rzemieślniczych nabywa się poprzez wpis do rejestru 

rzemieślniczego prowadzonego przez Izbę Rzemiosła i Małego Przedsiębiorstwa 

Słowenii.Działania rzemieślnicze wymagające specjalnego kształcenia zawodowego zgodnie z 

rozporządzeniem i uzyskaniem licencji rzemieślniczej są wymienione w Dekrecie 

określającym działalność rzemieślniczą i działalność podobną do rzemiosła 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4025 ). 

 

3. Sepcjalne warunki wykonywania działalności gospodarczej 

 

Przyszły przedsiębiorca musi uzyskać odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności 

przed wykonaniem niektórych czynności. Pozwolenia różnią się w zależności od głównej 

działalności, którą wykona przedsiębiorca. Przedsiębiorca prowadzący działalność bez 

wymaganego zezwolenia popełnia przestępstwo. Informacje na temat warunków 

wykonywania określonych czynności znajdują się w punktach VEM. Ministerstwo rozwoju 

gospodarczego i technologii opracowało w 2009 r. Podręcznik z określonymi warunkami 

wykonywania niektórych czynności: https://www.podjetniski-

portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.

pdf. Na portalu e-VEM znajduje się lista czynności, dla których potrzebujesz pozwolenia. Dla 

każdego działania opisano warunki i podstawę prawną (akty regulujące tę dziedzinę) 

(http://evem.gov.si/info/dejavnosti/). 

 

3. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET 

W Słowenii nie ma wsparcia przeznaczonego wyłącznie dla kobiet-przedsiębiorców. W 2016 

r. 228 kobiet-przedsiębiorców otrzymało niezależną ścieżkę przedsiębiorczości 

(https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vec-kot-200-slovenskih-podjetnic-stopilo-na-

samostojnopot). Ponadto ustanowiono Wspólnotę Słoweńskich Przedsiębiorców Kobiet 

(https://www.skupnost-podjetnic.si/), która organizuje szkolenia, imprezy i różne działania 

związane z łączeniem kobiet-przedsiębiorców. W 2017 r. Opublikowano katalog, w którym 

przedsiębiorcy zaprezentowali swoje działania (https://www.podjetniski-

portal.si/podjetnice). Każdego roku w Słowenii odbywa się program promocji 

przedsiębiorczości kobiet (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-

zenskega-podjetnistva). Republika Słowenii oferuje różne rodzaje pomocy finansowej i 

http://evem.gov.si/info/dejavnosti/
https://www.skupnost-podjetnic.si/
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-zenskega-podjetnistva
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-zenskega-podjetnistva
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niefinansowej lub pośredniej dla Twojej firmy, aby rozpocząć lub rozszerzyć działalność. 

Finansowe formy pomocy są dostępne dla Twojej firmy w kontekście różnych środków 

ministerstw, funduszy publicznych, instytucji publicznych i innych instytucji w następujących 

formach: 

• dotacje do zwrotu (pożyczki, gwarancje oraz kapitał zasilający w postaci kapitału 

podwyższonego ryzyka są dostępne w szczególności w celu ekspansji i internacjonalizacji 

przedsiębiorstw),  

• dotacje, których nie można odzyskać (dotacje są dostępne w szczególności na 

uruchomienie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw i zachęt dla osób 

samozatrudnionych).Odpowiednie środowisko wsparcia, które zapewnia ukierunkowane 

informacje, szkolenia i mentoring, jest również ważne dla rozpoczęcia działalności firmy. 

Pośrednia (niefinansowa) pomoc państwa: 

• Punkty VEM. Oferują podstawowe informacje, porady i rejestrację firmy. 

• Inkubatory przedsiębiorczości. W Słowenii mamy czternaście inkubatorów 

przedsiębiorczości. Oferują wyposażone biura, usługi biznesowe i inne usługi wsparcia. 

• Inkubatory uniwersyteckie. W Słowenii istnieją trzy inkubatory uniwersyteckie. 

Oferują wyposażone biura, doradztwo biznesowe i mentoring oraz bezpłatne warsztaty 

edukacyjne. 

• Parki technologiczne. Słowenia ma dwa parki technologiczne, które oferują 

środowisko wsparcia, łatwiejszy transfer informacji, transfer wiedzy i niezbędną 

infrastrukturę w jednym miejscu. Poza tym oferują wyposażone biura, mentoring, doradztwo 

i coworking. 

• Inicjatywa Start: w Słowenii (https://www.startup.si/). Oferują podstawowe 

informacje, networking. Organizują imprezy, konkursy i konferencje. Doradzają również o 

pomysłach biznesowych. 

• Europejska Sieć Przedsiębiorczości (EEN) (http://een.si/). Poszukują partnerów 

biznesowych, udzielają informacji i porad. 

• SPIRIT Slovenia (http://www.spiritslovenia.si/). 

 

Wsparcie finansowe od państwa: 
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• Slovenian Enterprise Fund (http://www.podjetniskisklad.si/sl/). Oferują fundusze 

początkowe dla nowopowstających innowacyjnych firm: kapitał początkowy dla nowych 

innowacyjnych przedsiębiorstw, bardziej korzystne źródła finansowania dla firm 

inwestycyjnych na rzecz rozwoju (subsydia, gwarancje), promocja inwestycji prywatnych 

(kapitał własny, pożyczki, gwarancje). 

 

• Agencja ds. Rynków rolnych i rozwoju obszarów wiejskich (http://www.arsktrp.gov.si/). 

Reprezentuje wsparcie dla tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 

 

• Służba zatrudnienia w Słowenii (https://www.ess.gov.si/). Zapewnić subsydiowanie na 

własny rachunek / okazjonalne udzielanie dotacji na samozatrudnienie. Jest przeznaczony 

przede wszystkim dla osób bezrobotnych. Służba ds. Zatrudnienia w Słowenii oferuje 

wsparcie dla przedsiębiorstw młodszych niż 29 lat. Mogą uzyskać 5,000 EUR subsydiów. 

Promują również przedsiębiorczość kobiet, zwłaszcza kobiety z wyższym wykształceniem. 

Obaj muszą wziąć udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości i złożyć wniosek o 

przyznanie dotacji. W przypadku obu grup istnieją pewne ograniczenia opisane na stronie 

https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-

samozaposlitev. 

 

• Słoweński Fundusz Rozwoju Regionalnego (http://www.regionalnisklad.si/). Zachęty 

finansowe dla początkowych inwestycji w dziedzinie przedsiębiorczości, rolnictwa, rozwoju 

regionalnego, inwestycji finansowych w regionalne programy gwarancyjne, finansowania z 

góry projektów z zatwierdzonym funduszem europejskim, zwłaszcza w formie funduszy 

zwrotnych. 

 

• Bank SID (https://www.sid.si/). Zapewnia korzystne zasoby finansowe (pożyczki) dla firm i 

ubezpieczenie działalności eksportowej. 

 

• Eco Fund (https://www.ekosklad.si/). Zapewnia korzystne zasoby finansowe na inwestycje 

w projekty proekologiczne i efektywność energetyczną. 

 

• Słoweńskie banki. Każdy słoweński bank może zapewnić wsparcie finansowe, udzielić 

pożyczki, ale należy rozważyć, gdzie rozwiązanie jest najbardziej korzystne. 

 

Inne formy wsparcia dla przedsiębiorców: 

 

• Izba Handlowo-Przemysłowa Słowenii (https://www.gzs.si/). Oferuje konsultacje, 

szkolenia i pomoc w internacjonalizacji. 

https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-samozaposlitev
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-samozaposlitev


67 

 

• Izba Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw w Słowenii (http://www.ozs.si/). Oferuje 

konsultacje, szkolenia, wydawanie licencji na jednostki, certyfikaty UE i certyfikaty na 

okazjonalne rzemiosło w Republice Słowenii, licencje na wykonywanie transportu. 

• Erasmus dla młodych przedsiębiorców (https://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl).  Oferuje dofinansowanie szkoleń z zakresu 

przedsiębiorczości i wymianę doświadczeń między przedsiębiorcami w Unii Europejskiej. 

• Anioły biznesu w Słowenii (https://www.poslovniangeli.si/si). Klub Business Angels 

powstał w 2007 roku. Business Angels łączy ambitnych przedsiębiorców, firmy i start-upy z 

ekspertami, w tym na arenie międzynarodowej, sprawdza pomysły i plany biznesowe oraz 

oferuje finansowanie. 

4. POPULARNE STRONY DLA KOBIET, KTÓRE CHCĄ SPRZEDAWAĆ SWOJE 
PRODUKTY 

Zakupy internetowe w Słowenii rosną. 46% osób w wieku 16-74 lat dokonywało zakupów 

online w okresie 12 miesięcy (od kwietnia 2016 r. Do marca 2017 r.). 77% tych e-kupujących 

kupiło online od sprzedawców online w Słowenii. Przedsiębiorstwa mogą prowadzić 

sprzedaż internetową za pośrednictwem własnej strony internetowej lub strony 

internetowej używanej przez kilka przedsiębiorstw do handlu produktami lub usługami (rynki 

handlu elektronicznego). Sprzedaż internetowa obejmuje sprzedaż produktów lub usług, ale 

płatności i dostawa towarów lub usług nie muszą być prowadzone online. 20% 

przedsiębiorstw zatrudniających 10 lub więcej osób otrzymało zlecenia lub rezerwacje za 

pośrednictwem stron internetowych w Słowenii w 2016 r. 13% przedsiębiorstw miało 

sprzedaż stron internetowych za pośrednictwem własnej strony internetowej i 9% rynków 

handlu elektronicznego. Tabela 3 pokazuje, że sprzedaż online w Słowenii rośnie. 

Tabela 3: Zakres handlu elektronicznego w przedsiębiorstwach z co najmniej 10 osobami 

zatrudnionymi w sprzedaży elektronicznej w poprzednich latach (SURS). 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liczba przedsiębiorstw 6707 6335 6465 6811 6991 

Przedsiębiorstwa otrzymywały zamówienia 
za pośrednictwem stron internetowych lub 
EDI w uzgodnionym formacie 

1034 1167 1415 1383 1724 

Przedsiębiorstwa otrzymywały zamówienia 
za pośrednictwem stron internetowych 

761 898 1102 1153 141 

Przedsiębiorstwa sprzedawane za 
pośrednictwem stron internetowych 
prywatnym konsumentom 

587 623 809 804 875 

Przedsiębiorstwa sprzedawane za 
pośrednictwem stron internetowych innym 
przedsiębiorstwom, władzom publicznym 

469 568 652 780 917 
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Przedsiębiorstwa otrzymywały zamówienia 
za pośrednictwem stron internetowych od 
klientów zlokalizowanych w Słowenii 

735 856 1039 1046 1134 

Przedsiębiorstwa otrzymywały zamówienia 
za pośrednictwem stron internetowych od 
klientów zlokalizowanych w innych 
państwach członkowskich UE 

327 380 556 529 714 

Przedsiębiorstwa otrzymywały zamówienia 
za pośrednictwem stron internetowych od 
klientów znajdujących się w innym regionie 

235 177 203 214 216 

Witryna zapewnia płatność online 196 230 385 356 - 

Witryna zapewnia płatność w trybie offline - 865 1054 1136 - 

rzedsiębiorstwa otrzymały zamówienia za 
pośrednictwem EDI (Electronic Data 
Interchange) 

327 346 420 320 422 

Lista stron internetowych, na których kobiety mogą sprzedawać swoje produkty: 

Unikatowy rynek (http://www.unikatnatrznica.si/). Aby reklamować i sprzedawać unikalne 

produkty rzemieślnicze na wyjątkowym rynku, musisz wypełnić formularz rejestracyjny. 

Proces rejestracji jest bardzo łatwy. Potrzebne są tylko dane osobowe i e-mail. Poza tym 

musisz opłacać członkostwo, 4,70 EUR miesięcznie. Zakup produktów jest również bardzo 

prosty. Wybierz produkt, dodaj go do koszyka i wypełnij formularz dostawy i płatności.  

Płatność jest zawsze dokonywana po dostarczeniu.Slovenika (https://www.slovenika.eu/). 

Sklep internetowy Slovenika.eu został stworzony jako platforma dla małych przedsiębiorców, 

którzy tworzą w Słowenii. Idea zakupów internetowych powstała w 2014 roku jako wsparcie 

dla słoweńskich przedsiębiorców. Slovenika wspiera zakup produktów krajowych i lokalnych.  

Słoweńskie firmy mogą również prowadzić interesy ze spółką Slovenika. Warunkiem jest, aby 

produkty były wytwarzane w Słowenii. Bardzo pożądane jest (choć nie jest to warunkiem 

wstępnym), aby materiały, z których wykonane są produkty, zostały uzyskane w Słowenii. Na 

początek potrzebują prezentacji twojej pracy. Może to być Twoja strona internetowa, strona 

na Facebooku, katalog. Aby uzyskać wgląd w swoją pracę i produkty, które produkujesz. Po 

zapoznaniu się z ofertą - prezentacjami, dowiadują się, czy produkty są odpowiednie do 

uzupełnienia ich oferty. Na początku współpracy zawrzesz umowę o współpracy. Potrzebują 

nazwiska i adresu firmy, imienia i nazwiska przedstawiciela firmy, numeru podatkowego, 

numeru rachunku transakcji (banku) i banku, w którym jest on otwarty. Zakup produktów 

jest bardzo prosty. Wybierz produkt, dodaj go do koszyka i wypełnij formularz dostawy i 

płatności. Możesz wybrać, w jaki sposób chcesz zapłacić (po dostarczeniu, przelaniu na 

numer rachunku transakcji, za pomocą karty kredytowej). Po potwierdzeniu zamówienia 

wysyłamy e-fakturę. Produkt jest wysyłany do ciebie w ciągu kilku dni przez dostawę. 
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Bolha.com (http://www.bolha.com/). Jest to portal przeznaczony do sprzedaży używanych 

produktów, produktów domowych, usług lub po prostu reklamowania przedmiotów lub firm. 

Każda osoba może zarejestrować i sprzedać swoje produkty. Portal ma również możliwość 

rejestracji firm i reklamowania lub sprzedaży swoich produktów. Zakup na portalu jest 

prosty. Znajdziesz jakiś produkt, który potrzebujesz i kontaktujesz się (przez telefon lub e-

mail) z właścicielem / firmą tego produktu. Potem umówisz się z właścicielem. Możesz 

zobaczyć produkt na osobę. Jeśli jesteś zadowolony z produktu, weź go i zapłać w gotówce 

właścicielowi. Zazwyczaj nie otrzymujesz faktury za zakupione produkty, chyba że kupisz 

produkty od firm. 

LetGo (https://www.letgo.si/). Jest to portal przeznaczony do sprzedaży używanych 

produktów. Każda osoba może zarejestrować i sprzedać swoje produkty. Jeśli chcesz 

sprzedać produkty, musisz się najpierw zarejestrować. Proces rejestracji jest bardzo prosty. 

Możesz zarejestrować się na koncie Facebook lub e-mailem. Dostępna jest również aplikacja 

na telefon komórkowy, dzięki której jeszcze łatwiej jest publikować swoje produkty. Robisz 

zdjęcia swoich produktów, a następnie publikujesz je na portalu. Jeśli chcesz kupić część 

opublikowanego produktu, musisz umówić się na spotkanie z właścicielem. Po wyświetleniu 

produktu możesz zdecydować, czy kupujesz produkt, czy nie. Jeśli jesteś zadowolony z 

produktu, płacisz go właścicielowi w gotówce. Zazwyczaj nie otrzymujesz faktury za 

zakupione produkty. 

Etsy (https://www.etsy.com/market/slovenia). Etsy stanowi rynek dla rzemieślników, 

artystów i kolekcjonerów, którzy sprzedają swoje ręcznie robione dzieła. Odsprzedaż (nie 

brałeś udziału w projektowaniu lub tworzeniu przedmiotu, który chcesz sprzedać) jest 

niedozwolona na Etsy. Przede wszystkim, jeśli chcesz sprzedawać produkty na Etsy, musisz 

się zarejestrować lub otworzyć sklep. Możesz zarejestrować się przez konto Facebook lub e-

mail lub wypełnić formularz rejestracyjny (imię, e-mail, hasło). Dołączenie i założenie sklepu 

na Etsy jest bezpłatne. Istnieje jednak opłata za wpis, opłata transakcyjna i opłata za 

przetwarzanie płatności. Koszt opublikowania aukcji na rynku wynosi 0,16 EUR. Lista trwa 

cztery miesiące lub do momentu sprzedaży przedmiotu. Po sprzedaży przedmiotu 

obowiązuje opłata transakcyjna w wysokości 3,5% od ceny sprzedaży (bez kosztów wysyłki). 

Jeśli akceptujesz płatności za pośrednictwem Etyy Payments, pobieramy również opłatę 

manipulacyjną w wysokości 4% + 0,30 EUR, gdy przedmiot zostanie sprzedany. Jeśli chcesz 

kupić przedmioty, musisz również zarejestrować się na Etsy. Następnie wybierasz produkt, 

który chcesz kupić, dodajesz go do koszyka i wypełniasz formularz dostawy i płatności. 

Możesz wybrać sposób, w jaki chcesz zapłacić (karta kredytowa, PayPal). Po potwierdzeniu 

wysyłają e-fakturę. Produkt zostanie wysłany w ciągu kilku dni. 

Strony Facebooka (https://www.facebook.com/). Niektóre osoby, które chcą sprzedawać 

swoje ręcznie robione produkty, również używają strony na Facebooku do reklamowania 
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przedmiotów. Jeśli chcesz kupić produkt, skontaktuj się z producentem. Możesz do niego 

zadzwonić, jeśli masz numer telefonu lub napisać e-mail. 

5. UBEZPIECZNIE I DOKUMENTACJA, FAKTURA, E-ARCHIWUM 

Ustawa o handlu elektronicznym i podpisie elektronicznym 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1973) reguluje handel elektroniczny, 

który obejmuje handel elektroniczny za pomocą technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych oraz korzystanie z podpisu elektronicznego w ramach legalnego prawa 

transakcje, w tym handel elektroniczny w ramach procedur sądowych, administracyjnych i 

innych podobnych procedur. Najważniejsze i podstawowe zasady to: zasada ochrony danych 

osobowych, zasada międzynarodowego uznania, zasada otwartości lub technologicznej 

neutralności, zasada ochrony konsumenta, zasada niedyskryminacji formy elektronicznej. 

Nie oznacza to jednak, że podpis elektroniczny jest obowiązkowy. Bezpieczny certyfikat 

elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu z podpisem własnym dla danych 

elektronicznych, a zatem ma taką samą ważność i wartość dowodową.Ministerstwo Rozwoju 

Gospodarczego i Technologii opublikowało przetarg na ustanowienie lub modernizację 

handlu elektronicznego w okresie od 2017 do 2018 r. Łączna kwota środków wynosi 2,5 

miliona.Firmy w Słowenii mają szeroką gamę oprogramowania wspierającego e-commerce. 

Oto kilka przykładów: 

• VASCO (https://www.vasco.si/), 

• ODOS (https://www.odos.si/), 

• MIKROCOP (http://www.mikrocop.si/), 

• AVTENTA (https://www.avtenta.si/sl), 

• PANTEON (http://www.panteongroup.si/index.aspx) itp. 

Pozwalają one na edycję kont, pensje za przejazdy (na przykład pokrycie kosztów podróży) 

itp. 

Obowiązek wystawiania i otrzymywania e-faktur dla użytkowników budżetu wszedł w życie 

w dniu 1. 1. 2015. Konieczne jest zapewnienie właściwej archiwizacji. W przypadku 

wszystkich otrzymanych i wysłanych e-faktur prawo wymaga archiwum elektronicznego. E-

faktury powinny być archiwizowane przez 10 do 20 lat, w zależności od faktury. W Słowenii 

istnieje wiele firm oferujących faktury w formie e-archiwum: Mikrocop, Mikrografija, Post of 

Slovenia, e-Hramba.si. Różnice między tymi firmami to koszt archiwizacji. 

https://www.vasco.si/
https://www.odos.si/
http://www.mikrocop.si/
https://www.avtenta.si/sl
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Przed rozpoczęciem procesu e-faktury musimy zarejestrować firmę w Administracji Płatności 

Publicznych Republiki Słowenii. Następnie uzyskujemy dostęp do korzystania z portalu w 

celu wystawiania e-faktur. Wcześniej musimy uzyskać certyfikat cyfrowy (procedura opisana 

jest już w rozdziale rejestracji działalności gospodarczej). Certyfikat cyfrowy daje nam dostęp 

do strony Administracji Płatności Publicznych Republiki Słowenii.W e-commerce nie wolno 

nam zapominać o bezpieczeństwie.  

 
Zabezpieczenia można zapewnić na kilka sposobów: 
 
• szyfrowanie, 
•podpis cyfrowy, 
• certyfikat cyfrowy, 
• procedury weryfikacji tożsamości, 
• firewall. 

WNIOSKI I OCENA 

Wiele kobiet w Słowenii ukończyło tylko szkołę podstawową. Zwiększa się liczba kobiet z 

wykształceniem gimnazjalnym i średnim zawodowym. Z drugiej strony spada liczba kobiet 

bez wykształcenia. Jeśli spojrzymy na aktywne kobiety, to widać, że liczba 

samozatrudnionych kobiet wzrasta. Proces rejestracji firmy w Słowenii jest bardzo prosty. 

Proste formularze biznesowe, takie jak osobisty przedsiębiorca i spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, można zarejestrować na portalu e-VEM. Inne bardziej złożone 

formularze biznesowe należy zarejestrować u notariusza. Rejestracja na portalu e-VEM 

przebiega w kilku krokach: zarejestrować się w Rejestrze Przedsiębiorców, założyć konto 

bankowe, zarejestrować się w rejestrze podatkowym, zapewnić obowiązkowe ubezpieczenie 

społeczne i uzyskać pozwolenia. Osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w 

Słowenii, mają dużo finansowanych przez państwo pomocy, zarówno finansowych, jak i 

niefinansowych. Inkubatory przedsiębiorczości i uniwersytety oraz parki technologiczne 

promujące powstawanie nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza te, które są ważne dla większej 

konkurencyjności, większych korzyści i bardziej równomiernego rozwoju regionalnego 

przedsiębiorczości, stanowią ważną część słoweńskiego środowiska innowacyjnego. Istnieją 

również fundusze, które pomijają rozpoczęcie działalności gospodarczej. Firmy mogą zapisać 

się do różnych przetargów. W końcu firmy mogą również ubiegać się o kredyty w bankach. 

W Słowenii wiele firm ma własną stronę internetową lub sklep internetowy. Jednak w 

Internecie możemy śledzić witryny, w których ludzie mogą sprzedawać swoje produkty, na 

przykład Unique marketplace, Etsy, LetGo, Bolha.com, Slovenika itp. Coraz więcej firm 

przechodzi na e-commerce, co zapewnia łatwiejsze i szybsze praktyki biznesowe . Nawet 

jako osoba fizyczna, możesz wykonywać wiele pracy za pośrednictwem handlu 

elektronicznego (na przykład usługi bankowe i administracyjne, zakupy online itp.). W 

Słowenii wiele firm oferuje oprogramowanie wspierające e-commerce. Od 2017 r. Do 2018 r. 
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państwo oferowało pomoc finansową dla przedsiębiorstw w celu przejścia na e-commerce. 

W ostatnich latach Słowenia przeprowadziła wiele reform ułatwiających prowadzenie 

działalności gospodarczej. Reformy przeprowadzono w różnych obszarach (rejestracja firmy, 

uzyskanie kredytów, płacenie podatków itp.). Jeśli wspomniano o niektórych reformach, 

wspomnijmy o tym, że Słowenia ułatwiła rozpoczęcie działalności gospodarczej, wydając 

rejestrację spółki, łącząc rejestrację podatkową z rejestracją przedsiębiorstwa za 

pośrednictwem automatycznego systemu e-VEM i znosząc wymóg pieczęci firmowej. Skraca 

się również czas i liczba procedur rozpoczęcia działalności. 
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RAPORT KRAJOWY – FRANCJA 

1. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE DEFAWORYZOWANYCH KOBIET 

1.1 EDUKACJA 

Liczba kobiet o niższym poziomie wykształcenia: 

 

Liczba kobiet z niskim wykształceniem wynosi 12% w przypadku kobiet w przedziale 

wiekowym 25-34 lata, 14,3% w przypadku kobiet w wieku od 35 do 44 lat, 25,3% w 

przypadku kobiet w wieku 45-54 lat i 38,3% w przypadku kobiet w wieku od 55 lat. - 64 lata. 

Większość kobiet we Francji z niskim wykształceniem pracuje w służbach zawodowych, w 

większości źle opłacanych, a nie w pełnym wymiarze godzin. Zwiększa to wrażliwość tej grupy 

docelowej. 

1.2 POZYCJA KOBIET NA RYNKU PRACY 

Liczba kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo z niższym poziomem wykształcenia 

(gospodyni domowa lub niezdolna do pracy z powodu różnych obowiązków) 

 

Bardzo trudno uzyskać konkretne informacje dotyczące tego punktu, jednak wydaje się, że 

42% kobiet o niższym poziomie wykształcenia jest bezrobotnych lub nieaktywnych i pozostaje 

przez dłuższy czas bez pracy. Jednak we Francji szkolenie, podnoszenie kwalifikacji jest dobrze 

zorganizowane, a kobiety z niskim wykształceniem mają możliwość integracji tych ofert 

szkoleniowych. 

 

Wskaźniki zatrudnienia również różnią się znacznie w zależności od poziomu wykształcenia. 

W 2016 r. wskaźnik zatrudnienia w wieku 25-64 lat z wykształceniem wyższym (krótki cykl, 

licencjat, magister i doktorat lub równoważny) wynosił w UE28 - 84,8%, co jest o wiele 

większą grupą niż ci, którzy ukończyli jedynie szkołę podstawową lub gimnazjum (54,3%). 

Wskaźnik zatrudnienia osób z co najwyżej wykształceniem ponadgimnazjalnym lub 

policealnym wynosił 74,8% w UE-28 I oznacza najniższsze szanse na znalezienie pracy. 

 

Liczba kobiet, które chcą pracować w domu z niższym poziomem wykształcenia 

Obecnie ta forma jest bardzo popularna wśród większości osób, w tym wśród gospodyń 

domowych, które chcą brać udział w dochodzie rodziny. 

 

Tak więc tylko praca i dom dały nowe pole zysku osobom, które są wrażliwe na samotność i 

stres. Praca w domu wymaga samo-coachingu i szkolenia pozwalających na aktywne 
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zaangażowanie się i pogodzenie różnych zawodów i rodziny, przy czym daje korzyści młodym 

ludziom i ma wpływ na środowisko. 

 

Aby pracować w domu, wiele francuskich kobiet tworzy swój blog, proponuje różne rodzaje 

rękodzieła, tworząc biżuterię, przygotowując jedzenie na imprezy, produkuje torby, ręczniki 

plażowe, udzielając porad kosmetycznych, porad podróżnych itp. 

 

Praca z domu jest coraz bardziej doceniana, nie można jednak znaleźć dokładnej liczby w tym 

obszarze dla Francji. 

 

2. PRAWODAWSTWO, REGULACJE I WARUNKI BIZNESOWE 

2.1 W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAREJESTROWAĆ NAZWĘ FIRMY 

Nazwa firmy lub nazwa handlowa to rejestracja identyfikująca firmę. Wybierając nazwę 

firmy, należy sprawdzić, czy nie jest tożsama z immymi, już chronionymi. Możliwe jest 

sprawdzenie dostępności wybranej nazwy przez organ odpowiedzialny za ochronę 

przemysłową: INPI. INPI zajmuje się wszystkimi procedurami zgłoszenia. Gdy nazwa zostanie 

złożona w INPI, firma ma okres 10 lat. 

CO TO JEST INPI? 
 
INPI lub Narodowy Instytut Własności Przemysłowej jest organem publicznym pod nadzorem 
Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Handlu Zagranicznego Ministerstwa Odzyskiwania 
Produktu oraz Delegata Ministra ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Innowacji i 
Gospodarki.  
INPI odpowiada za: 
• wydawanie krajowych tytułów własności przemysłowej: patentów, znaków towarowych i 
wzoów 
• witanie, towarzyszenie i informowanie innowatorów 
• podnoszenie świadomości i szkolenie w zakresie własności przemysłowej 
• walka z podrabianiem 
• dostosowywnieć i budowanie prawa własności intelektualnej na skalę międzynarodową 
• działanie na poziomie europejskim i międzynarodowym z odpowiednimi organami 
• rozwijanie współpracy międzynarodowej 

TERYTORIALNE ROZSZERZENIE ZAKRESU NAZWY 

Należy zauważyć, że zakres ochrony nazwy firmy różni się w zależności od tego, czy jest: 

• nazwa firmy, która identyfikuje firmę i ma zasięg krajowy 
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• nazwa handlowa lub nazwa handlowa, pod którymi firma wyróżnia się i ujawnia swoim 

klientom. Jest dość powszechne, że nazwy biznesowe i społeczne są zdezorientowane. W 

tym przypadku zakres ogranicza się do wpływu klientów i obszarów działalności firmy. 

OBRONA NAZWY SPOŁECZNEJ W PRZYPADKU NADUŻYCIA 
 

Aby firma mogła się bronić przed "nieuczciwym" użyciem nazwy, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

• wykorzystanie musi nastąpić po pierwszym użyciu przez firmę 
• muszą istnieć podobne usługi i produkty 
• musi istnieć ryzyko pomyłki w świadomości dostawców i klientów 

W związku z tym, przy wszystkich tych warunkach, firma może wnieść skargę na nieuczciwą 

konkurencję, która doprowadzi do zakazu używania tej samej nazwy i odszkodowania przez 

właściwy sąd. 

OBRÓT NAZWĄ KOMERCYJNĄ LUB ZNAKIEM 
 
Podobnie jak w przypadku ochrony nazwy, aby chronić nazwę handlową, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
 
• wykorzystanie następuje po pierwszym użyciu przez firmę 
• podobieństwo działań 
• kontynuacja w tym samym obszarze przyciągania klientów 
• ryzyko pomyłki w świadomości dostawców i klientów 

W takim przypadku użycie może być zabronione poprzez wniesienie skargi o nieuczciwą 

konkurencję. 

Działanie w kierunku ochrony marki jest korzystne zarówno dla firmy, jak i dla rynku, który 

jest w ten sposób napędzany, a przede wszystkim regulowany.  

https://www.inpi.fr 

2.2 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE  ODPOWIEDZIALNOŚCI PODATKOWEJ 

Jakie firmy podlegają podatkom? 
 
• Jako przedsiębiorca podlegasz określonym deklaracjom podatkowym w zależności od 
wykonywanej działalności. Konieczne jest zrozumienie podstawowych zasad opodatkowania 
przedsiębiorstw i obowiązków rachunkowych, które będą Państwu przysługiwać. 
 

https://www.inpi.fr/
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Firmy muszą przede wszystkim regulować trzy główne rodzaje opodatkowania: 
 
• opodatkowanie zysków; 
• terytorialny wkład ekonomiczny (CET);  
• FAKTURA VAT. 
 
Podatki od osób prawnych: podatek od zysków 
• Opodatkowanie zysków zależy od struktury prawnej twojej firmy. Możesz podlegać 
podatkowi dochodowemu (IR) lub podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CI). 
 
Podatek dochodowy 
• Indywidualne przedsiębiorstwa (rzemieślnicy, handlowcy), wolne zawody i EURL 
(jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) muszą płacić IR. 
 
Charakter twojej działalności gospodarczej określa opodatkowanie Twojego dochodu 
podlegającego opodatkowaniu: 
• Jeżeli działalność obejmuje działalność przemysłową, handlową lub rzemieślniczą, 
świadczenia przemysłowe i handlowe (BIC) podlegają systemowi podatkowemu 
mikroprzedsiębiorstw lub reżimu realnego; 
• Jeśli działanie ma charakter liberalny, świadczenia niekomercyjne podlegają systemowi 
podatkowemu mikroprzedsiębiorstw lub kontrolowanej deklaracji. 
• Jeśli firma generuje deficyt, jest odejmowana od wszystkich dochodów roku. Jeżeli deficyt 
ten jest większy niż roczny dochód, udział deficytu wyższy niż dochód zostanie przeniesiony 
do całkowitego dochodu osiągniętego w ciągu najbliższych sześciu lat. 
• Dyrektorzy i / lub partnerzy podlegają opodatkowaniu osobiście z tytułu podatku 
dochodowego tylko od faktycznie wypłacanych pensji lub dywidend. 

Czy rejestracja stowarzyszeń zawodowych i zawodowych w tych krajach jest 

obowiązkowa? 

• Rejestracja tworzenia działalności jest obowiązkowa 
• CFE Izby Przemysłowo-Handlowej zezwala na wszystkie formalności związane z rejestracją, 
zmianą lub zakończeniem działalności w Rejestrze Handlu i Spółek (RCS). Jako takie jest ono 
odpowiedzialne za przekazywanie potrzebnym informacjom różnym zainteresowanym 
podmiotom tych formalności (rejestr, dział podatkowy, RSI itp.). 
 
Dokumenty wymagane przez CFE są następujące: 
• Certyfikat rezydencji; 
• Kopię ostatniego podatku od nieruchomości (jeśli jesteś właścicielem) lub ostatniego 
czynszu, jeśli jesteś najemcą; 
• Dwustronna kopia dowodu osobistego lub paszportu; 
• Kopię książeczki rodzinnej; 
• Oświadczenie honorowe zaświadczające o czystym rejestrze karnym; 
• Oświadczenie małżonka, jeśli jesteś w związku małżeńskim; 
• Czek do kasy Sądu Gospodarczego w wysokości około 50 euro; 
• Formularz P0. 
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• Rejestracja utworzenia przedsiębiorstwa 
• Twój CFE wyda Ci certyfikat rejestracji pliku biznesowego (RDCE) oznaczony "Oczekująca 
rejestracja", który pozwoli ci ukończyć twoje kroki w oczekiwaniu na KBIS (dokument 
potwierdzający rejestrację twojego mikroprzedsiębiorstwa). 
• Siren, Siret, NAF: 
• Deklaracja utworzenia przedsiębiorstwa za pomocą CFE automatycznie wiąże się z 
przydzieleniem indywidualnej firmie w ciągu piętnastu dni: 
• Liczba SIREN 9 cyfr: zostanie ona zakomunikowana przez INSEE podczas deklaracji Twojej 
aktywności, 
• Numer SIRET, który pozwala zlokalizować Twoją firmę. Ten numer bierze SIREN 9 cyfr i 
dodaje 5 cyfr (NIC), aby wskazać, gdzie znajduje się twoja firma we Francji, 
• Kod NAF, który zastąpił kod APE. Numer ten należy wybrać z listy działań przewidzianych 
przez francuską nomenklaturę działalności. Ten kod zależy od głównej aktywności. 
• Wewnątrzwspólnotowy numer VAT, który jest obowiązkowy na twoich fakturach 
wystawionych innym krajom EWG. 
• Formalności podatkowe 
• W dalszym ciągu za pośrednictwem Centrum ds. Formalności korporacyjnych należy złożyć 
oświadczenie o istnieniu w dziale podatku od przedsiębiorstw (SIE), od którego zależy 
zarządzanie spółką. 
• Formalności społeczne 
• Formalności społeczne dotyczą głównie przynależności do systemu ochrony socjalnej dla 
przedsiębiorców. To powiązanie jest realizowane przez CFE z "Régime social des 
indépendants", który jest obecnie jedynym kontaktem społecznym dla handlowca. 
• Formalności, które należy wypełnić poza CFE 
• Ustanowienie akt w urzędzie pocztowym 
• Plik pocztowy pozwala na usunięcie zleceń pocztowych i przekazu pieniężnego 
denominowanych na nazwę marki lub nazwę firmy jednoosobowej. Ta formalność nie jest 
zatem konieczna, jeżeli działalność wykonywana jest pod osobistym nazwiskiem handlowca. 
• Otwarcie konta bankowego 
• Przed rozpoczęciem swojej działalności kupiec musi otworzyć rachunek bankowy w banku, 
instytucji kredytowej lub banku pocztowym. 

2.3 GWARANTOWANA AKCJA KONSUMENTA – DLA ZDALNYCH SPRZEDAJĄCYCH  

Nawet w przypadku handlu elektronicznego prawa konsumenta są chronione głównie przez 

dwa akty prawne - Fair Trade Act i Consumer Guarantees Act.  

Pomagają w uzyskaniu towarów lub usług, za które płacisz, a to, co dostajesz, jest dobrej 

jakości. 

Co obejmuje Ustawa o sprawiedliwym handlu? 

Ustawa o Sprawiedliwym Handlu (FTA) chroni cię, jako konsumenta, przed wprowadzającymi 

w błąd i oszukańczymi działaniami, fałszywymi oświadczeniami i nieuczciwymi praktykami 

handlowców. W ramach umowy o wolnym handlu firma nie może: 
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• wprowadzać konsumentów w błąd co do charakteru produktu - na przykład nie mogą 

reklamować szalika wykonanego z wełny angorskiej, jeśli włókno stanowi tylko niewielki 

procent odzieży. Innym przykładem jest, jeśli powiesz sprzedawcy, że szukasz szalik z angory 

i nie mówią ci, że szal, na który patrzysz, to nie jest angora. 

• podawać nieprawdziwe informacje o swoim produkcie lub o przysługujących mu prawach 

• stosowac nieuczciwe praktyki handlowe - na przykład nie mogą reklamować przedmiotów 

jako znacznie obniżonych tylko po to, by skłonić ludzi do zakupów, jeśli w rzeczywistości jest 

ich tylko niewielka liczba. 

• przedstawiać bezpodstawne roszczenia dotyczące produktu - na przykład, jeśli 

przedsiębiorca chce twierdzić, że jego produkt jest przyjazny dla środowiska, roszczenie musi 

być poparte dowodami. Nawet jeśli roszczenie jest prawdziwe, przedsiębiorca może 

naruszyć prawa, jeśli nie ma uzasadnionych powodów, aby to uczynić. 

• zawierać nieuczciwe warunki umowne w standardowych umowach konsumenckich 

• umowa o wolnym handlu wymaga również od przedsiębiorców, którzy chcą sprzedać 

przedłużone gwarancje, ujawnienia konsumentowi informacji o rozszerzonej gwarancji. 

Muszą także przewidzieć okres odstąpienia, w którym konsument może anulować umowę. 

Co obejmuje gwarancja konsumencka? 

Kiedy kupujesz towary lub usługi od przedsiębiorcy, które zwykle kupuje się do użytku 

osobistego, domowego lub domowego, jesteś objęty ustawą Consumer Guarantees Act 

(CGA). (Należy pamiętać, że jeśli kupujesz takie towary w celach komercyjnych - np. 

Odkurzacz domowy do swojej firmy sprzątającej - wówczas sprzedawca może wykupić 

kontrakt z CGA, co oznacza, że nie jesteś objęty tym ubezpieczeniem.) Nie jesteś objęty 

gwarancją przez konsumenta Gwarancje Działaj, gdy kupujesz prywatnie.Przy zakupie 

towarów do użytku osobistego, domowego lub domowego są one objęte następującymi 

gwarancjami: 

• Muszą mieć akceptowalną jakość i utrzymywać się przez rozsądny czas (biorąc pod uwagę 

charakter sprzedawcy i miejsce zakupu towarów, np. Jeśli kupujesz towary używane, nie 

spodziewałbyś się, że będą one tej samej jakości i trwałości jako nowe towary tego samego 

rodzaju). 

• Muszą pasować do określonego celu. 

• Muszą pasować do ich opisu. 
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• Muszą pasować do modelu showroomu. 

• Producent lub importer musi podjąć uzasadnione kroki w celu zapewnienia części 

zamiennych i napraw przez rozsądny czas po zakupie towarów. 

• Od 17 czerwca 2014 r. Istnieje gwarancja terminowej dostawy, co oznacza, że w 

przypadku, gdy dostawca organizuje dostawę towarów, musi zapewnić, że konsument 

otrzyma je w uzgodnionym terminie.Przy zakupie usług są one objęte następującymi 

gwarancjami:• muszą być dostarczane z należytą starannością 

• Muszą być odpowiednie do celu (tzn. Muszą upewnić się, że dostajesz to, czego chcesz) 

• Muszą zostać ukończone w rozsądnym czasie 

• Muszą być rozsądną ceną. Nawet jeśli nie rozmawiałeś o cenie z usługodawcą, nie mogą 

naliczać nieuzasadnionej kwoty. 

• Jeśli kupiłeś towary lub usługi, które nie spełniają gwarancji, wróć do sprzedawcy lub 

usługodawcy i wyjaśnij problem. W przypadku przyszłych problemów zawsze przechowuj 

pokwitowanie, gwarancję i inne informacje dotyczące produktu. 

2.4 TWORZENIE E-HANDLU 

• W rzeczywistości istnieje około 182 000 aktywnych witryn e-commerce. Konkurencja jest 

trudna, nie masz prawa popełniać błędów, musisz dokonywać właściwych wyborów od 

samego początku. Dostępnych jest kilka rozwiązań umożliwiających rozwój witryny e-

commerce. W zależności od złożoności projektu i dostępnego budżetu / czasu, możesz 

skorzystać z agencji, która będzie generalnie korzystać z otwartego źródła, takiego jak 

Prestashop lub Magento, lub zdecydować się na samodzielne zbudowanie witryny za 

pomocą gotowego rozwiązania, a także hostować jako Shopify lub Oxatis . Bez względu na 

rodzaj wybranego rozwiązania, najważniejsze jest poznanie najlepszych praktyk w zakresie e-

commerce i dobra metodologia pracy. 

 
• Realizacja projektu e-commerce przebiega w różnych fazach: specyfikacja, wybór systemu 

zarządzania treścią (Rozwiązania programistyczne do tworzenia i administrowania witryną e-

commerce, zwane CMS, są bardziej liczne i łatwiejsze w użyciu, niezależnie od tego, czy 

zdecydujesz się powierzyć rozwój stronę internetową do agencji internetowej, lub zrobić to 

sam, wybierz system handlu elektronicznego CMS dostosowany do twoich potrzeb). Nie jest 

to takie proste, gdy wiesz, że na rynku dostępnych jest kilkadziesiąt e-commerce CMS. 
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• Podczas pracy z agencją internetową naturalnie towarzyszy Ci wybór CMS. I znowu, w 

prawdziwym życiu, każda agencja internetowa pracuje z jednym lub dwoma CMSami, a 

bardzo często kwestia wyboru CMS e-commerce nawet się nie pojawia. Większość agencji 

internetowych współpracujących z VSE / MŚP korzysta z Prestashop, nawet jeśli spotykamy 

się z coraz większą liczbą osób, które pracują również nad Woocommerce, a nawet Shopify. 

W przypadku agencji internetowych, które współpracują z większymi firmami, Magento 

pozostaje referencją, ale istnieje wiele alternatywnych rozwiązań) i narzędziami, budową 

katalogu produktów, monitorowaniem rozwoju i wreszcie optymalizacją SEO i 

przygotowaniem uruchomienia. Oferujemy tutaj kompletny przewodnik dla wszystkich, 

którzy rozpoczynają przygodę z e-commerce. Wystarczy kilka godzin czytania, aby 

porozmawiać na ten temat i stać się świadomym przedsiębiorcą e-commerce. 

2.4.1 PRZYGOTOWANIE I RAMY PROJEKTU E-COMMERCE 

Przed wprowadzeniem się na prostą do realizacji witryny e-commerce, taki projekt wymaga 

pierwszej fazy przygotowania i tworzenia ramek. O ile nie jesteś ekspertem w tej dziedzinie, 

opracowanie specyfikacji jest niezbędne i musisz także umieć projektować w celu 

przewidywania kosztów generowanych przez projekt. 

 

Ile kosztuje utworzenie witryny e-commerce? 

 

• Jest to pytanie, które zadaje sobie wiele osób: jaka jest cena witryny e-commerce? Jest to 

całkowicie normalne pytanie i uzasadnione jest, aby go zadać. Jednak reagowanie na nią nie 

jest tak proste i zależy od twojego projektu, wybranego rozwiązania, stopnia dostosowania 

witryny, funkcjonalności. Krótko mówiąc, bardzo duża liczba czynników. Samochód może być 

wart 2 000 euro z okazji lub 100 000 euro (dziewięć w górę). W przypadku witryn e-

commerce skala jest taka sama. 

 

Szczerze mówiąc, niemożliwe jest podanie ceny "THE" witryny e-commerce. W tym artykule 

postaramy się przedstawić różne typy witryn e-commerce, które można utworzyć, oraz ceny 

z nimi związane. 

 

Cena zależy od rodzaju rozwiązania użytego do utworzenia witryny e-commerce 

 

1.Witryna e-commerce stworzona za pomocą oprogramowania internetowego, takiego jak 

Jimdo lub Wizishop. Znajdziesz w Internecie bardzo wiele zastrzeżonych programów 

umożliwiających stworzenie własnej witryny e-commerce: Jimdo, Squarespace, Wizishop, 

Shopify.  
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• Programy te mają na celu stworzenie witryny e-commerce bez specjalnych umiejętności 

technicznych i mają bardzo prosty interfejs użytkownika: wybierasz motyw, który odpowiada 

Twojej firmie i Twoim potrzebom, i ustawiasz ten temat. Następnie wystarczy umieścić go w 

Internecie! Łatwy jak ciasto. Cóż, oczywiście szybciej powiedzieć niż zrobić, ale bardzo łatwo 

jest osiągnąć to samodzielnie. 

 

• To rozwiązanie do tworzenia witryn e-commerce jest szczególnie odpowiednie dla 

ograniczonych katalogów produktów (mniej niż 500 produktów). Poza tym jest to bardziej 

skomplikowane. To rozwiązanie łatwo znajduje swoje ograniczenia. Jeśli masz bardzo 

konkretne potrzeby, jeśli chcesz oryginalnych funkcji, to rozwiązanie nie jest zbyt 

odpowiednie. 

 

• Pamiętaj jednak: prosta strona nie oznacza strony amatorskiej. Możliwe jest nadanie 

profesjonalnego wyglądu witrynie zaprojektowanej przy użyciu zastrzeżonego 

oprogramowania. 

 

• Wskazówka: jeśli twój katalog zawiera ponad 500 produktów, możesz pozostać przy tym 

rozwiązaniu. "500" nie jest ścisłym limitem. Wady, preferuj w tych przypadkach Shopify 

Jimdo lub Squarespace. Te dwa ostatnie programy w ogóle nie nadają się do zarządzania 

dużymi katalogami. 

 

• To rozwiązanie, które z definicji wymaga odwołania się do zewnętrznych dostawców usług, 

jest najtańsze. Policz od 10 do 100 euro miesięcznie. W przypadku niektórych programów 

należy dodać do tej ceny prowizje pobierane od sprzedaży online: 

 

• Jimdo: 180 € / rok 

• Squarespace: 243 € / rok 

• Wizishop: 39 € / miesiąc + prowizja od 1% do 3% w zależności od poziomu obrotów 

• Shopify: 29 USD / miesiąc + 2% prowizji od obrotów 

• Dwa ostatnie programy są droższe niż pierwsze dwa, ale są również bardziej kompletne. 

 

2.4.2 PROCES REJESTRACJI  

Zarządzanie projektem e-commerce 

 

• Poza tworzeniem strony, realizacja projektu e-commerce napotyka na inne problemy. 

Prawny status twojej działalności, projekt i ergonomia, czy pilotaż i trwałość projektu są 

równie ważne. 
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Jaki jest status prawny mojej witryny e-commerce? 

 

• E-commerce to dynamicznie rozwijająca się firma, która przyciąga coraz więcej 

przedsiębiorców. Ale aby rozwinąć działalność handlu elektronicznego, musisz rozpocząć 

działalność gospodarczą. Natychmiast pojawia się pytanie: jaki status prawny powinienem 

wybrać dla mojej działalności e-commerce? Jaką formę prawną mogę podać mojemu 

sklepowi internetowemu? Masz trzy możliwości: samo-przedsiębiorstwo, jednoosobową 

działalność gospodarczą (EI, EIRL) lub firmę (SARL, SAS, EURL). Wybór struktury prawnej 

zależy w dużej mierze od charakteru projektu i celów związanych z rozwojem. 

 

Aby dokonać właściwego wyboru między samodzielnym biznesem, firmą jednoosobową  

a społeczeństwem, musisz zadać sobie właściwe pytania: 

 

• Czy chciałbyś stworzyć swój sklep internetowy na własną rękę lub z innymi? Jeśli istnieje 

więcej niż jeden, możesz usunąć opcję pojedynczej firmy (lub opcję EURL).• Jakie będą 

potrzeby finansowe Twojej działalności (tworzenie strony, tworzenie zapasów ...)? Jeśli 

potrzebujesz inwestorów lub pożyczek bankowych, firma jest najbardziej odpowiednią i 

wiarygodną formą. 

• Jaki jest przewidywany obrót, który zdefiniowałeś? Jeśli spodziewasz się niskiej rotacji, 

samo-przedsiębiorstwo może zostać dostosowane na początku. Jeśli jesteś ambitny, EI lub 

firma powinna rozważyć. 

• Jaki zakres działalności planujesz w perspektywie średnioterminowej? W dłuższej 

perspektywie? Ważnym elementem jest wzrost prognoz. Jeśli przewidujesz zauważalny 

wzrost w średnim okresie, na początek, przyjmując status EURL, a następnie przejście do 

statusu LLC może być rozwiązaniem. 

• Czy masz osobiste dziedzictwo do ochrony? W takim przypadku wybór firmy 

jednoosobowej może być zniechęcany (z wyjątkiem przyjęcia statusu EIRL). Wybierz status 

prawny z ograniczoną odpowiedzialnością: zazwyczaj status firmy. 

• Czy przewiduje Pan, w perspektywie średnio- lub długoterminowej, zaproszenie 

inwestorów? Jeśli tak, struktura firmy jest najbardziej odpowiednia. 

• Wskazówka: zanim podejmiesz decyzję, poświęć trochę czasu na przeczytanie innych 

artykułów. 

W szczególności dowiedz się o cechach każdego statusu prawnego. Dla każdego statusu 

prawnego wymień zalety i wady na podstawie rozważanej aktywności e-commerce oraz 

przewidywanych przychodów i wzrostu. 

 

Proces rejestracji i podatki odpowiadające wybranemu Statusowi: Rozpoczęcie 

samoorganizacji? 
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Powoli rośnie status przedsiębiorcy, który powstał w 2009 roku. I nie bez powodu ma 

oczywiste zalety: 

• Tworzenie samoorganizacji jest bardzo proste i bardzo szybkie: rejestrację można wykonać 

online za pomocą kilku kliknięć. Co więcej, procedura jest bezpłatna. 

• Niska składka na ubezpieczenie społeczne (13,3%). Stawka ta jest obliczana na podstawie 

faktycznego obrotu. Konkretnie, jeśli nie dokonujesz żadnych obrotów, nie płacisz żadnych 

kosztów socjalnych. Status auto-przedsiębiorcy pozwala zatem ograniczyć ryzyko w 

przypadku rozpadu. 

• Nie naliczasz podatku VAT, który jest przewagą konkurencyjną nad innymi 

przedsiębiorcami. Twoi klienci płacą za produkty lub usługi HT. Twoje produkty są o 20% 

tańsze niż produkty twoich konkurentów, którzy płacą podatek VAT. 

• Koszty zarządzania administracyjnego i księgowego są bardzo niskie: jedyne obowiązki 

dotyczą miesięcznej lub kwartalnej deklaracji obrotu (w Internecie, za pomocą kilku kliknięć), 

fakturowania 

 i posiadania książki kucharskiej. Korzystanie z usług księgowego nie jest obowiązkowe i 

oczywiście nie musisz zarządzać podatkiem VAT. 

• Możesz kontynuować działalność związaną z wynagrodzeniem, jednocześnie rozwijając 

swój biznes e-commerce w samoorganizację. 

 

Jednak w kontekście działalności e-commerce auto-przedsiębiorstwo ma poważne wady, 

które równoważą wymienione w tej chwili korzyści: 

 

• Aby kwalifikować się do uzyskania statusu samozatrudnienia, nie wolno przekraczać 82 200 

euro rocznego obrotu. Co, konkretnie, uniemożliwia zatrudnienie pracownika. 

• Nie możesz odzyskać podatku VAT od zakupów, które płacisz VAT swoim dostawcom. To 

jest, dla działalności kupna / sprzedaży, ogromne utrudnienie. 

• Po stronie podatkowej nie można odliczyć od obrotu żadnych kosztów (np. Kosztów 

wysyłki lub kosztów agencji, która tworzy witrynę e-commerce). 

• Opłaty podatkowe i socjalne są obliczane na podstawie obrotów, a nie rzeczywistych (na 

faktycznych zyskach). Które w przypadku działalności deficytowej jest wadą, którą należy 

wziąć pod uwagę. 

• Status przedsiębiorcy auto-przedsiębiorcy jest mniej "profesjonalny" w oczach 

interesariuszy (zwłaszcza w stosunku do banków). Samoorganizacja stanowi problem pod 

względem wiarygodności. 

• Jako przedsiębiorca, twoja odpowiedzialność jest nieograniczona. Twoje prywatne 

bogactwo nie jest chronione. 

Wreszcie status auto-biznesu można dostosować, aby sprawdzić swoją aktywność. Ale gdy 

twój biznes e-commerce się rozrośnie, będziesz musiał zmienić status. Zwróć uwagę, że 

zmiana statusu lub zaprzestanie działalności, gdy jest się przedsiębiorcą, są bardzo szybkimi 
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krokami. Jeśli Twój przewidywany obrót na pierwszy rok działalności przekroczy pułap 82 

200 euro, opcja auto-przedsiębiorstwa zostanie odrzucona. 

 

• Przypadek szczególny: jeśli sprzedajesz usługi online, limit obrotów nie wynosi 82 200 euro, 

ale 32 900 euro. Brak możliwości odzyskania podatku VAT od zakupów oczywiście wiąże się z 

mniejszymi problemami w kontekście usług (zazwyczaj nie ma żadnych zakupów lub jest ich 

niewiele). 

• Jeśli przekroczysz próg obrotu, upłynie okres karencji, po przekroczeniu którego 

automatycznie przejdziesz na zyski przemysłowe i komercyjne (BIC), jeśli dokonasz zakupu / 

sprzedaży lub niekomercyjnych zysków, jeśli świadczysz usługi. W rzeczywistości, opuszczasz 

system społeczny i podatkowy przedsiębiorstwa, co oznacza więcej opłat (zmiana na 

prawdziwe opodatkowanie i zakończenie zwolnienia z podatku VAT). 

 

Aby obliczyć opłacalność działalności e-commerce ze statusem przedsiębiorcy, musisz: 

• (Przychody - wydatki) / Przychody> Stawki socjalne i podatkowe 

• Wydatki obejmują wszystkie wydatki i zakupy (zakupy towarów, opłaty pocztowe, 

opakowania itp.). Stawka opłat socjalnych i podatku oraz 13,3%, jeśli dokonujesz zakupu / 

sprzedaży towarów. Oczywiście stopa marży musi być wyższa niż stawka opłaty. 

2.4.3 STWORZENIE WYŁĄCZNEJ WŁASNOŚCI DLA DZIAŁALNOŚCI E-COMMERCE 

• Wyłączna własność (EI), w przeciwieństwie do samozatrudnienia, jest "prawdziwym" 

biznesem, nawet jeśli jednoosobowe przedsiębiorstwo nie ma osobowości prawnej. Osobiste 

i zawodowe dziedzictwo jest zdezorientowane. W szczególności ponosisz całkowitą 

odpowiedzialność finansową za długi swojej firmy, ale jednocześnie nie ponosisz 

odpowiedzialności za swoją firmę. Ponieważ twoja firma to ty. Pamiętaj jednak, że możesz 

zabezpieczyć swoje główne miejsce zamieszkania, notarializując oświadczenie o 

niezbywalności przed notariuszem. 

• Od 2011 r. Pojawił się nowy status prawny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(EIRL). Ten status prawny umożliwia oddzielenie majątku osobistego od majątku prywatnego 

poprzez deklarację cesji. Jesteś odpowiedzialny tylko za swoje składki: jest to pojęcie 

ograniczonej odpowiedzialności (domyślnie: ograniczone do składek). Składki, w kontekście 

jednoosobowej działalności RL, odnoszą się do wszystkich nieruchomości zawodowych 

nabytych w celu wykonywania swojej działalności. 

• Zaletą pojedynczej firmy w stosunku do firmy jest prostota formalności. Tworzenie firmy 

jednoosobowej jest nieco bardziej złożone niż tworzenie własnego biznesu, ale jest 

nieporównywalnie prostsze niż tworzenie firmy. Założenie firmy jednoosobowej kosztuje 

około 75 euro (co nie jest dużo). Oto kilka innych cech własności jednoosobowej: 
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• Podlegasz opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że musisz naliczać VAT swoim 

klientom, ale w zamian możesz odliczyć podatek VAT od zakupów lub inwestycji 

biznesowych. Obowiązek podatku VAT pociąga za sobą dodatkowe koszty zarządzania, które 

należy uwzględnić. 

• Nie masz progów obrotów. Możesz zarobić tyle, ile chcesz (lub raczej niż możesz ...). 

• Wydatki są obliczane według uproszczonego realne: są obliczane na podstawie zysków. 

Podlegasz opodatkowaniu podatkiem dochodowym (IRPP), a nie podatkiem dochodowym od 

osób prawnych. Jeśli masz deficyt, a zatem nie osiągasz zysku, nadal podlegasz podstawowej 

stawce ryczałtowej. Zero zysków nie oznacza zero opłat. 

• Z definicji nie trzeba dostarczać kapitału do indywidualnej działalności. 

• Status prawny danej firmy jest idealny, jeśli chcesz rozpocząć działalność e-commerce bez 

kojarzenia siebie i w celu uzyskania znaczących obrotów (ponad 82 200 euro). 

Uwaga: Jeśli tworzysz EIRL, możesz wybrać opcję podlegania IS, a nie IRPP. Może to być 

interesujące, jeśli Twój obrót jest wysoki, ale na przykład nie zdajesz sobie sprawy z dużej 

marży. Status EIRL umożliwia żonglowanie, w perspektywie optymalizacji podatkowej, 

między zyskami firmy i osobistym wynagrodzeniem. 

3. TWORZENIE FIRMY, SARL LUB SAS, DLA STRONY E-COMMERCE 

W kontekście działalności e-commerce tworzenie firmy ma wiele zalet: 

 

• Stwórz sklep internetowy z kilkoma, kojarzącymi się z jedną lub więcej osób. Jeśli masz 

kilka projektów biznesowych e-commerce, firma jest obowiązkowa. 

• Chroń swoje osobiste bogactwo: firma ma osobowość prawną. Osobiste dziedzictwo i 

dziedzictwo społeczne są oddzielone. Ponosisz odpowiedzialność za długi firmy 

proporcjonalnie do swoich wkładów kapitałowych do firmy. 

• Łatwiej jest sprzedać firmę, niż sprzedać firmę jednoosobową. 

• Formalności administracyjne i księgowe są jednak bardziej złożone: musisz napisać umowę 

stowarzyszeniową, mianować urzędnika, opublikować zawiadomienie o utworzeniu w 

gazecie  z ogłoszeniami prawnymi, prowadzić zaawansowaną księgowość itp. 

 

Głównymi formami firmy są: SARL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), SAS 

(uproszczona spółka akcyjna) i EURL (jednoosobowa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością). Ciekawe badanie przeprowadzone przez "e-Komerco" na prawie 5000 

firm e-commerce pokazuje dystrybucję statusu prawnego w sektorze e-commerce. 

Obserwujemy, że prawie połowa (48%) e-przedsiębiorców zgadza się na status LLC. Możemy 

również zauważyć, że 15% respondentów w próbie to przedsiębiorcy, 12% w SAS i 11% w 

jednoosobowym przedsiębiorstwie (osobisty przedsiębiorca). 
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SARL jest zatem zdecydowanie najczęściej używaną formułą prawną. Oto kilka informacji na 

temat statusu SARL. Spółka z o.o. podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych 

(15% do 38120 euro zysków, 33% powyżej). Dochody wykonawcze podlegają opłatom (w 

przypadku zerowego wynagrodzenia stosuje się pakiet podstawowy). Oczywiście musisz być 

co najmniej dwoma partnerami, aby stworzyć spółkę LLC. Proces tworzenia LLC jest dość 

ciężki: redagowanie artykułów, rejestracja, publikacje itp. Policz około 500 euro kosztów 

administracyjnych, aby utworzyć SARL ... jeśli zrobisz to sam. Dodaj 500 euro, jeśli korzystasz 

z usług księgowego. Będziesz także musiał wnieść wkład kapitałowy do firmy, nawet jeśli 

minimum to jedno euro. Będziesz musiał zadzwonić do księgowego, aby zachować swoje 

rachunki (bilans, rachunek zysków i strat, załączniki, książki). Będziesz oczywiście podlegał 

podatkowi VAT. Jeśli masz status menedżera SARL (TNS), Twój dochód będzie opodatkowany 

średnio do 40%. 

 

Oczywiste jest, że musisz mieć znaczny obrót prognoz i mieć opłacalną działalność, aby móc 

ćwiczyć w SARL. LLC jest odpowiedni dla "dużych" projektów e-commerce. 

 

W ostatnich latach SAS był oczywistym sukcesem, ze względu na niektóre niedawne środki 

upraszczające (zakończenie wyznaczania audytora i minimalny kapitał zakładowy). Dzisiaj 

większość księgowych i prawników zaleca tę strukturę prawną. Oto niektóre cechy SAS: 

 

• Jesteś pracownikiem firmy, a nie menedżerem. Przyczyniasz się jako pracownik. Mówiąc 

konkretnie, na przykład masz prawo do bezrobocia. Jest to jednak wyższy koszt dla 

społeczeństwa (więcej opłat). Jednak Twoje wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w 

ramach IRPP. 

 

Masz znacznie większą swobodę w opracowywaniu ustaw. Pozwala to określić, jak chcesz, 

relacje między partnerami i akcjonariuszami, warunki otwarcia kapitału, itp. SAS jest bardziej 

elastycznym statutem, który jest bardzo popularny wśród start-upów: wolność w warunkach 

otwierania kapitału ma zasadnicze znaczenie w początkowym modelu ekonomicznym (szybki 

rozwój, wykorzystanie inwestorów itp.). 

 

Koszty stworzenia są identyczne jak koszty SARL (około 500 euro, nie licząc wykorzystania 

dostawców). 

 

• Nie będziemy się rozwodzić nad statusem EURL, który jest bardzo zbliżony do statusu LLC. 

Bez przesady można powiedzieć, że EURL jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
Bilans: 
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• Samoorganizacja jest odpowiednia, jeśli chcesz zacząć sam, nie chcesz podejmować zbyt 

dużego ryzyka i nie planujesz bardzo dużych obrotów. Limity tego statusu są następujące: 

limit progów CA (dane biznesowe) i nieodzyskanie podatku VAT od zakupów. 

 

• Wyłączna własność (EI, EIRL) pozwala na samodzielne działanie bez żadnych limitów 

obrotu. Twoje obciążenia socjalne i podatkowe będą większe w porównaniu ze statusem 

przedsiębiorcy. Masz pełną kontrolę nad swoją firmą, która nie ma osobowości prawnej, ale 

nie będzie mogła korzystać z inwestorów. 

 

• Jeśli chcesz podjąć kilka działań, oczekiwać dużej rotacji, chcesz zwiększyć swoją 

wiarygodność wśród swoich interesariuszy i skorzystać z średnioterminowych inwestorów, 

firma jest idealną formułą. Pomiędzy SARL i SAS, wybierz SAS, który jest bardziej elastyczny i 

bardziej dostosowany do rozwoju działań e-commerce. Możesz wreszcie stworzyć firmę bez 

kojarzenia siebie, wybierając opcję EURL. Jeśli Twój biznes e-commerce będzie się rozwijał, 

łatwo będzie przejść od statusu EURL do statusu SARL. W każdym razie radzimy napisać 

biznes plan e-commerce przed rozpoczęciem. 

 

Jakie ubezpieczenie dla e-commerce? 

 

• Rynek e-handlu staje dziś w obliczu wielu zagrożeń i zagrożeń, dlatego ważne jest, aby 

wiedzieć, jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie, które ogranicza straty dla akceptanta. 

Najpierw przyjrzymy się różnym typom zagrożeń i ataków związanych z e-commerce. 

Zobaczymy, kto jest odpowiedzialny za sprawę. Na koniec podasz wskazówki i przykłady na 

temat ubezpieczeń związanych z uprzywilejowaniem handlu elektronicznego. 

 

JAKIE SĄ ZAGROŻENIA? 

 

• Francja znajduje się na drugiej pozycji w krajach, które są przedmiotem największych 

oszustw internetowych, tuż za Stanami Zjednoczonymi. Oznacza to stratę w wysokości 1,5% 

do 2% obrotów. Poza klasycznymi oszustwami, takimi jak odzyskiwanie danych z niebieskich 

kart, istnieje inne ryzyko. W szczególności utracone lub skradzione towary lub chwilowe 

zatrzymanie handlu elektronicznego przez problem na poziomie zakwaterowania. 

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ? 

 

• Jeżeli towar jest uszkodzony lub zagubiony, jest to ubezpieczenie przewoźnika, a nie e-

kupiec, który płaci za zwrot towaru z pułapem 750 € za paczkę. Aby dowiedzieć się więcej na 

temat tej sprawy, zapraszamy do lektury naszego artykułu na temat zaginionych lub 

uszkodzonych towarów. 
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• W przypadku oszustwa, na przykład oszustwa w banku à la carte, jeśli witryna jest 

zespołem zabezpieczonym 3D, nie ponosisz odpowiedzialności za oszustwa, a w przypadku 

Twojego problemu z bankiem, w przypadku problemu z nieuczciwym klientem, w każdym 

przypadku zostanie opłacony przez bank. Jeśli Twoja witryna nie jest powiązana z 3D secure, 

klient może zwrócić się przeciwko Tobie i udać się do sądu. 

 

• Wreszcie, jeśli problem pochodzi z zakwaterowania, istnieją dwa scenariusze. Możesz 

powierzyć swoje serwery prywatnemu gospodarzowi, na przykład OVH lub ITS, i w tym 

przypadku gospodarzem jest cała osoba odpowiedzialna za tymczasowe zamknięcie Twojego 

e-commerce. W przypadku hostowania własnych serwerów, jesteś jedynym 

odpowiedzialnym za wszystkie problemy techniczne. 

 

• Aby uniknąć takich problemów,  wybierz odpowiednie ubezpieczenie. Ale który z nich 

wybrać? 

JAKIE UBEZPIECZENIE WYBRAĆ? 

• Kupcy e-biznesowi podlegają programowi "auto-przedsiębiorcy" lub mają status firmy 

jednoosobowej. Profesjonalne ubezpieczenie cywilne tego ubezpieczenia obejmie wszelkie 

problemy dotyczące jego produktu, na przykład jeśli jest wadliwy. 

• Zaleca się jednak, aby w przypadku sporu z klientem lub dostawcą, uzupełnić profesjonalne 

ubezpieczenie cywilne o ubezpieczenie ochrony prawnej. 

• Wreszcie, należy również pomyśleć o swoich towarach, jeśli przechowujesz je w swoim 

zakładzie, aw tym przypadku konieczne będzie wykupienie ubezpieczenia dla tych lokali. 

Zapraszam do zapoznania się z naszym artykułem na temat korzyści płynących z korzystania z 

e-logistyki, więc nie będziesz musiał uciekać się do tego rodzaju ubezpieczenia. 

• Aby znaleźć ubezpieczenie, które najbardziej Ci odpowiada, zapraszam do skorzystania z 

komparatora ubezpieczeniowego. Najlepsze są komparatory niezależnych ubezpieczeń i 

dlatego nie mają związku z firmami ubezpieczeniowymi. Na przykład Komparator 

ubezpieczeniowy. 

• Jak widać, każdy, kto chce otworzyć e-commerce, musi pomyśleć, które ubezpieczenie 

wybrać według kilku kryteriów (produkty, logistyka ...). Nawet jeśli na pierwszy rzut oka 

wydaje się, że profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni przed 

sporami dotyczącymi mienia. Nadal trzeba porównywać różne systemy ubezpieczeniowe i 

subskrybować taki, który najlepiej pasuje do Twojej firmy. 

4. WSPARCIE PRZEDSIEBIORCZOSCI KOBIET 
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POMOC PAŃSTWA: 

ACCRE: 

• To urządzenie zostało skonfigurowane, aby pomóc osobom poszukującym pracy i ułatwić 

tworzenie ich firm. 

BPI France (Public Investment Bank): 

 

• BPI jest organizacją podlegającą nadzorowi państwa. Towarzyszy Ci w finansowaniu i 

pomocy rozwojowej. 

• Zamiast tego oferuje rozwiązania dotyczące wiązań i gwarancji, aby przekonać bank do 

śledzenia cię w swoich projektach 

 

PRI (regionalne partnerstwa innowacyjne): 

 

• To narzędzie jest otwarte dla innowacyjnych MŚP, które powstają, ale nie jest to ich 

priorytetowy cel. 

 

• Jest prowadzonee współpracy tylko z 5 regionami: Grand Est (Alzacja, Szampania-Ardeny, 

Lotaryngia), Hauts de France (Nord Pas de Calais Pikardia), Akwitania / Poitou Charentes, 

Kraj Loary, PACA. 

 

• Wybrane zostaną najbardziej innowacyjne projekty, którym przyznany zostanie grant w 

wysokości od 100 000 do 200 000 EUR na projekt. Ta pomoc pozwoli ci pokryć wydatki 

związane ze wstępnymi studiami i realizacją projektu. Jest wypłacana w 2 ratach (70% i 30%). 

 

• Wreszcie projekt MŚP musi trwać maksymalnie 12 miesięcy. 

 

• Istnieją inne urządzenia, ale nie są specyficzne dla tworzenia biznesu, ale mogą być tuż po 

(np. Pożyczka z PPA), ale pod pewnymi warunkami, które są wiążące (na przykład już 

kwalifikowały się do kredytu BPI). 

 

• Cechy konkretnych systemów podatkowych i ulg podatkowych na tworzenie 

innowacyjnych firm lub uniwersytetów 

 

Anioły biznesu: 

 

Oprócz zapewnienia źródła finansowania, Business Angels (BA) tworzą ludzie, którzy są 

ekspertami w zarządzaniu biznesem i którzy mogą zapewnić Ci czas, wsparcie, wiedzę i sieć 

potrzebną do rozpoczęcia działalności. Wspomniana wyżej sieć Entreprendre ma ten sam 

rodzaj prerogatyw. 
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Entreprendre au Féminin 

 

• Pomaga kobietom w realizacji ich projektu. 

 

5. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE, 10 GŁÓWNYCH PUNKTÓW DOTYCZĄCYCH 

TWORZENIA E-COMMERCE WE FRANCJI  

Rejestracja RCS: 
 
• Niektórzy uważają, że odsprzedaż przedmiotów zakupionych po niskich cenach w 
Internecie nie wymaga utworzenia firmy i rejestracji w RCS  
 
• Jednakże nie jest to opinia organów podatkowych, że dochody te muszą być 
zadeklarowane, a faktury nie można wystawić, nawet jeśli jest to okazjonalna, bez statusu 
prawnego. Program mikroprzedsiębiorstw jest szczególnie dostosowany do tej działalności. 
 
• Do tej pory nie ma ustalonego progu, ponieważ brak rejestracji jest po prostu tolerancją. 
Administracja będzie ostrzejsza w stosunku do tego, kto sprzedaje się bardzo regularnie w 
Internecie, ale za niewielkie sumy, z tym, co sprzedaje się tylko raz za drogi przedmiot. 
 
Wybór nazwy domeny: 
 
• Należy sprawdzić, czy nazwa domeny, którą chcesz wpłacić, nie jest już zastrzeżonym 
znakiem. Rzeczywiście, marka ma pierwszeństwo przed nazwą domeny. Może nawet nałożyć 
ostateczne zamknięcie strony, która użyłaby tego znaku. 
 
• Najlepiej, aby nazwa domeny została złożona przez firmę, a nie przez partnera lub przez 
menedżera osobiście. Stanowiłoby to ryzyko dla firmy, ponieważ deponent może odebrać 
nieruchomość w późniejszym terminie. 
 
• Ważne jest, aby sprawdzić, czy nazwa domeny nie została zarejestrowana w imieniu 
dostawcy, który tworzy witrynę, ponieważ w tym przypadku nie należałaby ona do firmy. Z 
drugiej strony normalnym jest, aby ten dostawca usług był uwzględniony jako rozmówca 
techniczny. 
 
• Jeśli osoba, która przeprowadziła się wewnątrz firmy, musi ją opuścić, nie zapomnij zmienić 
nazwiska i adresu e-mail kontaktu, ponieważ przypomnienia są wykonywane przez e-mail. 
 
 
 
 
Deklaracja do CNIL: 
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• Komercyjne witryny sprzedające towary lub usługi, które zbierają dane osobowe 
(nazwisko, adres e-mail) i stanowią pliki klientów i potencjalnych klientów, muszą złożyć 
uproszczoną deklarację do Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności (Cnil). 

• Internetowe witryny sprzedaży zwykle należą do uproszczonego standardu 48 dla klientów 

i marka, pozwolenie, ignorancja i inne transakcje 

Definicja sprzedawanych towarów i usług 

• Wszystko, co sprzedajesz na terytorium francuskim lub które jest przeznaczone lub 

dostępne na terytorium Francji, na twojej własnej stronie lub na stronie osób trzecich, musi 

być zgodne z francuskim prawem. 

• W związku z tym należy przestrzegać praw własności przemysłowej (znaków towarowych, 

patentów, wzorów, praw autorskich itp.) Oraz norm francuskich i europejskich (przepisy 

dotyczące sprzedaży internetowej, sprzedaży podróży, produktów farmaceutycznych) ...). 

• Ponadto niektóre towary, nawet używane, nie mogą być sprzedawane poza siecią 

dystrybucji selektywnej pod groźbą kary. Dotyczy to w szczególności niektórych perfum, 

których nie można sprzedać poza fizycznymi punktami sprzedaży zatwierdzonymi przez 

producenta. 

• Musisz być czujny na temat produktów, które sprzedajesz, nawet jeśli nie jesteś 

producentem, możesz być odpowiedzialny za towary sprzedawane na twojej stronie są 

podróbkami. 

Opracowanie umowy sprzedaży: 

Witryny e-commerce muszą zawierać umowę sprzedaży lub ogólne warunki sprzedaży. 

• Obowiązek ten został określony w art. L112-1 kodeksu konsumenta, który stanowi, że 

"Każdy sprzedawca produktu lub usługodawca informuje konsumenta, za pomocą 

oznakowania, etykietowania, wystawiania lub innego procesu, o cenach i specjalnych 

warunkach dla sprzedaż i świadczenie usług, zgodnie z warunkami określonymi przez 

Ministra Gospodarki, po konsultacji z Krajową Radą Konsumpcji ". 

Ogólne warunki sprzedaży zawierają szczegółowe informacje na temat: 

Warunki zakupu:  

 telefonicznie,  

 poprzez utworzenie konta klienta, 
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 pocztą, 

Metody płatności:  

 akceptowane środki płatności,  

 metody zabezpieczania płatności,  

 czas wysyłki i dostawy,  

 okres karencji konsumenta. 

Dodanie ogłoszeń prawnych: 

Sklep internetowy nie powinien być anonimowy, a odwiedzający lub klient musi być w stanie 

zidentyfikować sprzedającego i wiedzieć, jak się z nim skontaktować. 

Musisz zamieścić na łatwej do znalezienia stronie informacje prawne, a mianowicie: 

 nazwa firmy, adres siedziby głównej, kraj, 

 nazwisko kierownika, 

 jeden lub więcej środków kontaktu ze sprzedawcą (e-mail, telefon, faks, formularz, 

adres pocztowy ...), 

 numer Kbis firmy, 

 kapitał spółki, 

 nazwa gospodarza strony, 

 numer zgłoszenia CNIL... 

Co powinny zawierać informacje prawne o witrynie e-commerce? 

• Jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer 

telefonu bez numeru premium. 

• Jeśli jesteś osobą prawną, musisz podać nazwę firmy, swoją strukturę prawną (SARL, SA lub 

inny), unikalny numer identyfikacyjny firmy (numer składający się z litery i 9 cyfr), kwotę 

udziału kapitał, adres siedziby, adres e-mail 

Szacunek dla prawa konsumpcji: 

 Poza obowiązkami wynikającymi z prawa zwyczajowego, które mają wpływ na 

akceptantów, obowiązują szczególne przepisy przewidziane w artykułach L. 111-1 i 

Kodeksie konsumenta. 

 Zmusza to sprzedawcę internetowego do przestrzegania pewnej liczby zasad: 

 wcześniejsze informacje dla klienta, 
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 prawo do wycofania osób, 

 dostawa w określonym czasie ... 

Gdzie? 

Otwarcie działalności podlega formalnościom administracyjnym (rejestracja w rejestrze 

handlowym i handlowym (RSC), deklaracja dla organów podatkowych itp.), Które w 

przeważającej części zostały przejęte przez Centrum. Formularze korporacyjne (CFE), złożone 

w Izbie Przemysłowo-Handlowej (CCI). 

 


