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PREDSTAVITEV IN VREDNOTENJE NACIONALNIH POROČIL DRŽAV -TRENUTNO
STANJE

Ciljna skupina projekta Dreamy m-Learning so ženske z nižjo stopnjo izobrazbe, ki se
ukvarjajo z domačo obrtjo. Ta skupina je v prikrajšanem položaju in je družbeno
izključena. Nevarnost revščine ali socialne izključenosti (ang. at risk poverty or social
exclusion, kratica AROPE), se nanaša na položaj ljudi, ki jim grozi revščina, so materialno
prikrajšani ali živijo v gospodinjstvu z zelo nizko delovno intenzivnostjo.
Po podatkih Eurostata (2018), je bilo leta 2015 118,7 milijonov ljudi ali 23,7 % populacije
v EU-28 v nevarnosti revščine ali socialne izključenosti (AROPE), velika večina so to ljudje
z nizko stopnjo izobrazbe (Eurostat ilc_peps01). Leta 2015 je bil delež žensk, ki trpijo
zaradi revščine ali socialne izključenosti, je bil za 1,4 % višji od deleža moški. V EU živi 12
milijonov več žensk kot moških na pragu revščine.
Slika A1 prikazuje nevarnost revščine ali socialne izključenosti za EU-28 za partnerske
države projekta Dreamy m-Learning. Leta 2015 je bilo več kot tretjina žensk v nevarnosti
za revščino ali socialno izključenost v Turčiji (40 %) in Grčiji (36,4 %). Na Poljskem in v
Sloveniji so ženske imele nižjo stopnjo AROPE, kot ženske v Turčiji in Grčiji (23,9 %
oziroma 22,8 %). Na drugi strani, so v Franciji zabeležili najnižji delež žensk, ki jim grozi
revščina ali socialna izključenost (17,5 %). Povprečje EU-28 je bilo 23,9 %.

Slika A1. Ženske, ki jim grozi revščina ali socialna izkjučenost
(starost 18 let in več-%)
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Vir: Eurostat Data Base 2018 [ilc_peps01]

Po podatkih EUROSTAT-a 2018 je bilo leta 2015 v EU 34,7% odraslih z nižjo srednješolsko
izobrazbo v nevarnosti revščine ali socialne izključenosti. Vendar je bolj verjetno, da so k
revščini in socialni izključenosti bolj nagnjene ženske kot moški, ker jih ovire, s katerimi se
spopadajo, vodijo do izključenosti. Eden izmed razlogov je tudi dejstvo,, da se gospodinjske
in negovalne dolžnosti večinoma nanašajo na ženske, večina jih je brezposelnih ali
neaktivnih, delajo na zelo slabo plačanem delovnem mestu ali vsiljenem delovnem mestu s
krajšim delovnim časom ali je zaščita zaposlitve nizka.

Slika A2 prikazuje odstotek žensk starih 18 let ali več, ki so izpostavljene revščine ali socialne
izključenosti v skladu z Mednarodno klasifikacijo izobrazbe (ISCED, 2011).
Slika A2. Ženske v nevarnosti revščine ali socialne izkjučenosti po
stopnji izobrazbe (starost 18 let in več-%)
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Slika 2 prikazuje tveganje revščine ali socialne izključenosti za leto 2015, glede na izobrazbo
žensk, starih 18 let ali več. Kot je prikazano na sliki 2, so v letu 2015, ženske z nižjo stopnjo
izobrazbe imele največje tveganje revščine ali socialne izključenosti v Turčiji (46,4 %), Grčiji
(40,5 %), Sloveniji (40,9 %), Poljski (36,7 %) in Franciji (25,1 %) Za 28 držav EU je bila stopnja
revščine ali socialne izključenosti 34,7 %.
Mnoge od teh žensk z nizko stopnjo izobrazbe, bodisi zaposlene ali ne, se ukvarjajo z obrtjo.
Čeprav danes rokodelski izdelki postajajo bolj cenjeni v očeh stranke, večina teh žensk ne
pozna prave vrednosti svojih izdelkov ali ne ve kako jih uporabiti v komercialnem smislu. Le
majhen delež teh žensk najde priložnost za ustvarjanje rednega dohodka s svojim
dragocenim talentom. Ti rokodelski izdelki so prodani sosedom, lokalnim strankam večinoma
v lokalnih bazarjih, včasih v korist družine, včasih za ustvarjanje dohodka. Ženske že imajo
veščine, ki pa so gospodarsko in racionalno premalo izkoriščene ali neizkoriščene. Njihove
sedanje razmere je mogoče izboljšati z obsežnim programom, ki jih bo vodil skozi
izobraževanje odraslih za najboljše vrednotenje izdelkov. V zvezi s tem se je v zadnjih letih
na področju izobraževanja odraslih pojavilo mobilno učenje. Mobilne naprave imajo velik
potencial za širši dostop do izobraževanja odraslih in lahko nudijo podporo odraslim pri
formalnem in neformalnem izobraževanju. Čeprav so mobilni učni programi na splošno bolj
primerni za upravljanje opisov predmetov, učnih načrtov, izpitov, sporočil itd., ustvarjeni za
razvijanje sposobnosti, niso pa ustvarjeni za podporo potreb ljudi z nižjo izobrazbo. To
običajno prihaja iz prepričanja, da mobilno učenje ni primerno za ljudi s temi pogoji. Toda
današnji razvoj zahteva spremembo te perspektive. Danes mobilni telefoni niso več simbol
ekskluzivnega statusa, ampak postajajo nujni tudi za odrasle z različnim dohodkom. Tudi

pametni telefoni danes niso več nekaj posebnega, danes smo priča premiku na osnovne
telefone na trgu pametnih telefonov.
Zato bi moral biti danes osnovni pristop razvoj ustreznih izobraževalnih ureditev za
ocenjevanje in širjenje uporabe mobilnih telefonov v izobraževanju. Na podlagi teh dejstev
so naša ciljna skupina socialno ogrožene ženske, z nizko stopnjo izobrazbe, ki se ukvarjajo z
obrtjo. Cilj je pomagati pri pridobivanju digitalnih in podjetniških spretnosti za učinkovito
prodajo izdelkov v spletnih trgovinah in učinkovito uporabo pametnih telefonov. V skladu s
ciljem bomo ustvarili preprosto programsko platformo, ki bo osredotočena na pametno
telefonsko aplikacijo za IOS in Android mobilno več-jezikovno platformo, da bo vsebino
dostavila uporabnikom, hkrati pa bo na voljo tudi na spletu. Med in na koncu projekta bo
možno prenesti preizkušeno in funkcionalno aplikacijo iz odprte platforme.
S pomočjo te platforme bodo ženske zlahka dostopale do informacij, ki jih potrebujejo. Učna
orodja bodo vključevala prilagodljiv, hitrejši in večji dostop do ustreznih informacij,
uporabniku prijazen vmesnik, zmanjšano kognitivno obremenitev in ustrezne informacije
namesto veliko informacij. Vsak modul bo vseboval konkretne in realne cilje usposabljanja
ter uporabnikom priskrbel usmeritve korak za korakom, z namenom, da bodo rokodelske
izdelke s pomočjo mobilnih telefonov lahko prodajali preko spleta. Zahvaljujoč izdelani
navigaciji, lahko ženske do konca programa usposabljanja uporabijo naprednejše funkcije
svojih naprav in pridobijo potrebne informacije, znanje in usposabljanje za zagon lastnega
podjetja. Cilj je na enostaven način dati ženskam dovolj trdne temelje za nadaljnje delo. Tako
bodo znale ustvariti Instagram račun, s katerim bodo lahko prodajale izdelke preko spletnih
strani e-trgovin, Internet domensko ime, naložiti fotografije svojih izdelkov na spletne strani,
spoznale bodo relevantne lokalno-mednarodne povezave, dobaviteljska podjetja, odpiranje
računa pri banki, ustanavljanje podjetja, ravnanje s tovorom itd. Vedno bodo lahko sledili
korak po korak navodilom.
V skladu s temi cilji, je v okviru projektnih dejavnosti vsaka država na začetku projekta
pripravila nacionalno poročilo. Poročila držav so bila nato zbrana v eno samo poročilo.
Predstavljena nacionalna poročila so najbolj pomemben del projekta. V okviru analize potreb
je vsaka partnerska država predstavila pravno in birokratsko zakonodajo v obliki poročila, ki
je zajemalo postopek vzpostavitve podjetja, pravne predpise o e-računu, e-arhivih, druge
pravne in birokratske dogovore, javne ali vladne spodbude itd. Poročila bodo oblikovana v
skladu s pravili in predpisi držav in bodo uporabljala vsebino programa usposabljanja (se bo
specifično spreminjala za nekatere modele). Preglednica A1 prikazuje pregled poročil
partnerskih držav.
Preglednica A.1. Pregled nacionalnih poročil
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NACIONALNO POROČILO-TURČIJA

UVOD

Danes ženske sestavljajo 52 % celotnega evropskega prebivalstva, vendar je samo 34,4 %
žensk samozaposlenih in 30 % začetnih podjetnic. V Turčiji ženske predstavljajo 49,8 %
celotnega prebivalstva, žensk delodajalk je 9,0 %. Ženska ustvarjalnost in podjetništvo so
premalo izkoriščeni viri gospodarske rasti in delovnih mest, ki jih je treba še nadalje razvijati
(EC, 2017).
Čeprav je žensko podjetništvo še vedno v porastu, so ženske podjetnice za Turčijo velik
problem. Po raziskavah v Turčiji se že v samem začetku srečujemo s težavami in problemi
ženskih podjetnic, ki so vezani na kulturno in socialno okolje za katere je značilna stereotipna
vloga žensk, pomanjkanje izobrazbe, odziv družine, hišna opravila v domeni žensk, težave s
financiranjem in dostopom do virov finančnih spodbud. Kot posledica teh problemov morajo
ženske vložiti bistveno več napora, da si zagotovijo svoj željen status. Nekatere raziskave so
pokazale učinek patriarhalne kulture na vlogo spola. Z drugimi besedami, vlogo žensk v
družbi je v veliki meri določila tradicija, kultura in vrednote. Toda tudi, če obstajajo socialnokulturne razlike, imajo vse ženske v EU eksplicitne ali implicitne probleme. Za prikrajšane
ženske, zlasti tiste z nizkimi dohodki in izobrazbo, so ovire precej večje.
Projekt Dreamy-m Learning je bil razvit za prikrajšane ženske, da si bodo lahko ustanovile
podjetje. Cilj je pomagati pri pridobivanju mobilnih, digitalnih in podjetniških sposobnosti za
učinkovito prodajo na digitalnih trgih preko pametnih telefonov. Tako ustvarjamo priložnost
za ustanavljanje podjetij za prikrajšane ženske. Na tej stopnji bodo poročila držav razkrila
program usposabljanja za prikrajšane ženske in jim pomagala v različnih državah najti načine
v okviru programa usposabljanja.

1. NEKAJ STATISTIČNIH INFORMACIJ ZA TURČIJO
V naslednjih poglavjih so navedeni nekateri statistični podatki za ponazoritev položaja žensk
v izobrazbi, razmerah na trgu dela in podjetniškem okolju v Turčiji.

1.1 IZOBRAZBA
Po podatkih TURKSTAT-a (Turški statistični inštitut) je bil leta 2016 delež tistih, ki so bili stari
25 let in več in, ki so v celotni populaciji dosegli vsaj eno stopnjo izobrazbe, 88,9 % (95,1 %
za moške in 82,8 % za ženske). Nepismenih žensk je 5-krat več kot pismenih moških. Medtem
ko je delež celotne nepismene populacije stare 25 in več 5,1 %, je ta delež za moške 1,6 % in
8,5 % za ženske v letu 2016. Stopnje izobrazbe žensk so prikazane na sliki 1.

Slika 1: Končano formalno izobraževanje- % ženske, 2016, 25+
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Kot je razvidno is slike 1, je 33,6 % žensk končalo osnovnošolsko izobraževanje. Delež
populacije s končano srednjo šolo, stare 25 let in več, je 19,5 % (23,5 % za moške in 15,6 za
ženske). Delež vseh visokošolskih diplomantov je 15,5 % (17,9 % za moške in 14,1 % za
ženske). Razvidno je tudi, da je delež diplomantov magistrskega in doktorskega študija
majhen.

1.2 POLOŽAJ ŽENSK NA TRGU DELA
Število delovno aktivnih oseb je v letu 2017 doseglo 31.790.000 oseb. Čeprav ima Turčija v
zadnjih letih vse več izobraženih žensk, se le-te poročijo pozno, stopnja rodnosti se
zmanjšuje, stopnja vključenosti žensk v delovno silo je zelo majna, v primerjavi z državami na
podobni razvojni stopnji. Po podatkih raziskave o gospodinjski delovni sili iz leta 2017, je v
Turčiji delež delovne sile, stare 15 let in več 51,3 %; za moške je bil delež 72 %, za ženske 33
%. Po istih podatkih so gospodinjske odgovornosti žensk glavni razlogi, zaradi katerih ženske
niso vključene k delovni sili.
Po drugi strani pa je bilo, v raziskavi stopnje delovne sile po izobrazbenem statusi,
ugotovljeno, da se ženske z visokošolsko izobrazbo bolj vključujejo k delovni sili. Stopnja
vključenosti v delovno silo je bila 16,1 % za nepismene ženske, 26,6 % za ženske, ki so
končale manj kot srednjo šolo, 32,7 % za ženske, ki so končale srednjo šolo, 40,8 % za ženske,
ki so končale poklicno srednjo šolo in 71,6 % za ženske, ki so zaključile visokošolsko
izobraževanje (TURKSTAT, 2017).

Slika 2: Delovna sila glede na gospodinjstvo, 2017
(starost 15 let in več )
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Vir: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017
Po drugi strani pa po rezultatih ankete o gospodinjski delovni sili iz leta 2017, je v Turčiji
stopnja delovne aktivnosti prebivalstva starega 15 let in več znašala 46,3 %, za moške je bila
ta stopnja 65,1 %, za ženske pa 27,7 %.

Slika 3: Število zaposlitev-2017(starost 15 let in več)
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Vir: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017
Po analizi stopnje zaposlenosti v projektnih partnerskih državah Evropske unije, je bilo po
podatkih Svetovne banke ugotovljeno, da je imela leta 2017 Slovenija najvišjo stopnjo
zaposlenosti žensk s 47,9 %, poleg Turčije pa je imela Grčija najnižjo stopnjo zaposlenosti
žensk s 33,8 %.

Slika 4: Razmerje med zaposlenostjo in prebivalstvom,
15+, ženske (%) (modelirana ILO ocena)*
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Vir: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS
*Opomba: Zaposlena oseba je opredeljena kot delovno aktivna oseba, ki je v kratkem referenčnem obdobju
opravljala kakršno koli dejavnost za proizvodnjo blaga ali opravljanje storitev za plačilo ai dobiček, bodisi na
delovnem mestu v referenčnem obdobju (to je tisti, ki je delal na delovnem mestu najmanj eno uro) ali ne na
delovnem mestu zaradi začasne odsotnosti z dela ali ureditve delovnega časa. Starost 15 let in več se običajno
šteje za delovno sposobno prebivalstvo.

Število brezposelnih oseb, starih 15 let, je bilo v Turčiji, leta 2017, 3.291.000 oseb. Ko so
raziskovali stopnjo brezposelnosti žensk, je bilo brezposelnih 60 % žensk in 40 % moških,
slika 5.
Slika 5: Stopnja brezposelnosti, 2017 (15 let in več)
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Vir: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017
Število brezposelnih oseb, starih 15 let, je leta 2017 znašalo 3.409.000. Kot je prikazano na
sliki 6, je stopnja brezposelnosti mladih bila 41 %, medtem ko je delež žensk znašal 59 %.
Stopnje zaposlenosti so bile na splošno nižje med mladimi ženskami kot mladimi moškimi.

Slika 6: Stopnja brezposelnosti mladih, 2017 (15-24 let)
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Vir: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017

1.3 PODJETNIŠKO OKOLJE
Glede na porazdelitev zaposlovanja po sektorjih, je bilo 2.471.000 oseb zaposlenih v
kmetijstvu, 1.241.000 v industriji, v storitveni dejavnosti pa 961.000 zaposlenih.
Slika 7: Zaposlenost po področjih gospodarske dejavnosti, 2017(ženske 15+, v
tisočih)
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Vir: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017
Kot je prikazano na sliki 8, je med 8.729.000 zaposlenimi ženskami, 5.580.000 žensk
zaposlenih na fiksnem mestu, 2.437.000 žensk na terenskem delu in 627.000 žensk je takih,
ki dela jo od doma.

Slika 8: Zaposlenost po statusu delovnega mesta,
(ženske, v tisočih, 2017)
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V Turčiji je bilo leta 2017 21,4 % vseh zaposlenih, od tega je bilo 28.488.000 oseb
samozaposlenih (lastni računi) in delodajalcev. Samozaposlenih delavcev je bilo 4.781.000,
delodajalcev pa 1.320.000. Sorazmerni deleži so prikazani na slikah 9 in 10. Kot je razvidno iz
slik, je delež samozaposlenih moških, več kot dvakrat višji kot pri ženskah. Če pogledamo
razmerje med delodajalci je razvidno, da je delež moških šestkrat višji od deleža žensk. Status
zaposlenih žensk (do leta 2017) je razviden iz slike 11, 5.322.000 žensk je bilo redno
zaposlenih. Medtem ko je bilo 576.000 žensk samozaposlenih, je bilo le 109.000 žensk
delodajalk.
Slika 9: Delež samozaposlenih po spolu, 2017 (%)
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Vir: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017

Slika 10: Delež delodajalcev po spolu, 2017 (%)
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Vir: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017

Slika 11: Status zaposlenih (ženske-urbano področje, v
tisočih, 2017)

6258
5322

Total
Regular /Casual
employee

567

261

109

Self- Employed

Unpaid family
worker

Employer

Vir: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017

2. ZAKONODAJA, PREDPISI IN BIROKRATSKI POGOJI V TURČIJI
Naslednja podpoglavja predstavljajo pravne in birokratske korake za tiste, ki želijo prodajati
rokodelske izdelke od doma, preko spleta.
Če so zakonito registrirane, imajo lahko ženske, ki želijo prodajati svoje izdelke na spletu,
koristi od pravnih storitev: financiranje, izobraževanje, usposabljanje in usmerjanje. Tiste, ki
želijo v Turčiji prodajati svoje izdelke od doma, so lahko oproščene davka, če želijo. V
poglavju bo najprej pojasnjeno, kako si lahko oproščen davkov. Nato bodo predstavljeni
postopek prijave na davčnem uradu in načini za začetek poslovanja.

2.1 POSTOPEK ZA TISTE, KI ŽELIJO BITI OPROŠČENI DAVKA
Tisti, ki izdelujejo in prodajajo rokodelske izdelke v domovih, v katerih živijo, so v skladu s
členom 9/6 Zakona o davku na dohodek, oproščeni davka na dohodek (zakon št. 193, Uradni
list št. 28366 z dne 27.7.2012), pod pogoji, da ni noben zaposleni zunanji delavec, da delajo
od doma in ne odpirajo delovnega mesta.
•

brisače, pokrivala, rjuhe, nogavice, preproge, odeje, tkani izdelki, volneni izdelki
pletenice, čipke,

•

vse vrste vezenin in turističnih izdelkov, pletarski izdelki, košare, metle, krpe,
krtače/čopiči

•

umetno cvetje, kosmiči, ploščice, trakovi, obdelava perle, kvačkanje, vrvi, rezanci,
ravioli itd.

Za oprostitev davka je potrebna pridobitev Obrtnega potrdila o oprostitvi.
Za pridobitev Obrtnega potrdila o oprostitvi, je postopek sledeč:
• Osebe, ki želijo pridobiti potrdilo, se morajo prijaviti pri davčnem uradu v kraju
stalnega prebivališča.
• Na potrdilo za oprostitev davkov se kot vrsta dejavnosti napiše Izdelava in prodaja
obrti v hišah, v katerih živijo (člen ITL: 9/6).
• Domači naslov je prikazan kot naslov dela.
• Če so izpolnjeni pogoji iz 9. člena Zakona od davku na dohodek, davčni urad izda
potrdilo.
• Imetnik certifikata ne plača takse.
• Potrdilo o oprostitvi davka velja tri leta od datuma izdaje. Ob koncu tega obdobja je
možna ponovna prijava na davčni urad.

2.1.1 KORAKI, KI JIM JE POTREBNO SLEDITI PO PRIDOBITVI POTRDILA O
OPROSTITVI DAVKA
•

V kraju zakonitega prebivališča se je potrebno registrirati pri trgovinskem združenju,
povezanem s Konfederacijo turških trgovcev in obrtnikov.

•

Občino je potrebno prositi za delovno dovoljenje.

•

Vsi lastniki stanovanj morajo skleniti dogovor z notarjem, če gre za domači posel.

•

Račun je obvezen, vsebovati mora naslednje podatke:

1- Datum organizacije, zaporedje in zaporedno številko
2- Ime organizatorja (če obstaja), trgovsko ime, poslovni naslov in številko bančnega računa

3- Ime stranke, trgovsko ime in številko bančnega računa
4- Ceno blaga
5- Datum dostave in dobavno številko prodanega blaga;

•
Dobavnica je obvezna. Odprema blaga se ureja z dobavnico. Dobavnica je
urejena z računom.
•
Ko se izdelek prodaja na različnih platformah preko spleta, je račun urejen v
skladu s produktom in vrsto produkta ter dobavnica.

2.1.2 POSTOPEK OBDAVČITVE
Tisti, ki nameravajo v prihodnosti ustanoviti svoje podjetje se bodo odločali o davčni zavezi.
V tem primeru je najboljša rešitev preprosta metoda obdavčitve (obdavčitev malih podjetij),
ki se uporablja v Turčiji. Pri preprosti metodi obdavčitve je veljaven sistem e-deklaracije (eDeclaration System). Sistem je namenjen beleženju davčnih in poslovnih transakcij v
elektronskem okolju, elektronskemu ustvarjanju in vzdrževanju knjig in izjav, zmanjševanju
birokratskih transakcij in stroškov usklajevanja. V tem sistemu davčna napoved ne bo
izvedena, okviren davek ne bo plačan in nobena izjava /deklaracija izdelana. Evidenca
dokumentov davčnih zavezancev se vodi v poklicnih zbornicah, kamor spadajo davčni
zavezanci. Proces je predstavljen v nadaljevanju:
•

Za davčno obveznost je nujno, da se doda izjava o naslovu. Davčnemu uradu je
potrebno vložiti izpolnjeno vlogo s hišnim naslovom.

•

Med prijavo bo navedeno, da gre za preprosto metodo obdavčitve.

•

Po opravljenih potrebnih pregledih davčni urad ovrednoti zahtevo.

•

Davčni urad davčnemu zavezancu pošlje davčno kartico.

•

Registrirano mora biti pri trgovskem združenju povezanem s Konfederacijo
turških trgovcev in obrtnikov v kraju, kjer je prijavljeno stalno prebivališče.

•

Občino je potrebno zaprositi za delovno dovoljenje.

•

Davčni zavezanci, za katere velja obdavčitev malih podjetij (enostaven postopek),
bodo pridobili dokumente iz zbornic in združenj.

•

Davčni zavezanci, obdavčeni po enostavnem postopku, morajo svoje prihodke
prijaviti letno. Tudi, če dohodek ni dosežen, je potrebno oddati izjavo.

•

Deklaracija bo dodeljena registrirani davčni številki.

Račun je obvezen, na računu so vključeni naslednji podatki:
1- Datum organizacije, zaporedje in zaporedno številko
2- Ime organizatorja (če obstaja), trgovsko ime, poslovni naslov in številko bančnega računa
3- Ime stranke, trgovsko ime in številko bančnega računa
4- Ceno blaga

5- Datum dostave in dobavno številko prodanega blaga;
•

Dobavnica je obvezna. Odprema blaga se ureja z dobavnico. Dobavnica je urejena z
računom.

•

Ko se izdelek prodaja na različnih platformah preko spleta, je račun urejen v skladu s
produktom in vrsto produkta ter dobavnica.

3. ZAČETNA PODPORA ZA PODJETNICE V TURČIJI
Sredstva za pomoč ženska, ki želijo začeti svoje podjetje doma, so v Turčiji zagotovljena iz
različnih organizacij. Organizacije so navedene v nadaljevanju.

3.1 PODPORA KOSGEB
Organizacija za razvoj malih in srednje velikih podjetij (KOSGEB) je glavni organ odgovoren za
razvoj, koordinacijo in izvajanje malih in srednje velikih podjetij. KOSGEB je ustanovilo
ministrstvo za znanost, industrijo in tehnologijo leta 1990, da bi malim in srednje velikim
podjetjem povečali svojo konkurenčnost in inovativnost. KOSGEB nudi vladno posojilno
podporo podjetnicam, ki želijo ustanoviti lastno podjetje. Zagotovljena so nepovratna
sredstva v višini 10.000 EUR. Poleg tega se ženskam nudi tudi brezobrestna kreditna
podpora, ki je do leta 2018 znašala 14.000 EUR. Prvo poslovanje podjetnic je v prvih treh
letih oproščeno plačevanju davkov. Za koriščenje te podpore, ženske sledijo spodaj
navedenim korakom:
•

Potencialni podjetniki, ki želijo dobiti državno podporo, morajo sodelovati pri
podjetniškem usposabljanju, ki ga ponuja KOSGEB. Ženske obiščejo približno 45 %
vseh usposabljanj.

•

Ženske se morajo za usposabljanje prijaviti na centrih KOSGEB.

•

Datumi usposabljanj za podjetništvo so objavljeni na uradni spletni strani KOSGEB
(http://www.kosgeb.gov.tr/).

•

Usposabljanja so brezplačna.

•

Po 32 urah usposabljanja potencialni podjetniki pridobijo certifikat.

•

Če podjetnice uspejo, je naslednji korak začetek vzpostavitve kraja dela.

•

Podjetnice predstavijo poslovni načrt (priprava za pisanje poslovnega načrta je
izvedena v okviru usposabljanja KOSGEB).

•

KOSGEB oceni poslovni načrt.

•

Sprejeti poslovni načrti so registrirani v bazi KOSGEB.

3.2 PODPORA MINISTRSTVA ZA DRUŽINSKO IN SOCIALNO POLITIKO
Od leta 2018 Ministrstvo za družino in socialno politiko ženskam nudi posojilo v višini 15.000
TL, brez 24 mesečnega plačila in obresti. Tisti, ki želijo izkoristiti posojilo, morajo sodelovati
pri projektih Agencije za družino in socialno pomoč.

Pogoji za pridobitev posojila so naslednji:
•

biti moraš starejši od 18 let,

•

imeti moraš predlog projekta,

•

ne smeš biti podvržen nobeni socialni varnosti,

•

nimaš rednega dohodka,

•

za bančna posojila ni jamstva/zavarovanja,

•

na projektu moraš biti usposobljen

•

pred tem nisi prejel nobene pomoči.

3.3 PROGRAM MIKROFINANCIRANJA TURČIJE
Turški Grameen mikrofinančni program (TGMP) je neprofitna gospodarska fundacija.
Namesto tradicionalnih donacij in dobrodelnosti, TGMP ponuja mikrokreditne storitve, ki
pomagajo zmanjšati revščino v Turčiji. Cilj mikro kreditnega sistema je pomagati ženskam z
nizkimi dohodki, ki se ukvarjajo s trajnostnimi dejavnostmi, ki ustvarjajo dohodek, in
prispevajo k njihovim družinskim proračunom. Za razliko od formalnega (komercialnega)
bančnega sektorja so posojila za mikro posojila ponujena brez potrebe po zavarovanju ali
drugi dokumentaciji, ki ni turška osebna izkaznica (http://www.tgmp.net/tr/).
Nekateri mikrokreditni produkti so navedeni spodaj:
Osnovni kredit
Osnovni kredit je prva vrsta posojil za stare in nove člane. Novim članom se lahko odobri
posojilo od 100 TL do 1.000 TL, za odplačilo posojila je določenih 46 tednov.
Podjetniško posojilo
Vrsta posojila za podjetnike in uspešne člane, odobri se lahko posojilo od 1.000 TL do 5.000
TL. Odplačilo posojila se izvede v 46 tednih.
Posojilo Digital Divide
Ta vrsta posojila je usmerjena v zagotavljanje tehnološkega razvoja za člane. Zahvaljujoč
temu kreditu imajo člani pametne telefone. Odplačilo posojila se izvede v 46 tednih.
V Turčiji lahko ženske dobijo posojilo od ustanov, ki podpirajo ženske, kot so npr. fundacija
za preprečevanje nastajanja odpadkov, fundacija za oceno dela.

3.4 BANČNI KREDITI ZA ŽENSKE
Banke, kot so AKbank, Garanti banka, TEB Bank Halk Bank in İş Bank, dajo kredite z
zapadlostjo od 48 do 120 mesecev brez plačila prvega leta. Poleg tega je kreditni jamstveni
sklad (KGF) neprofitno vključeno podjetje in zagotavlja varščino malim in srednje velikim
podjetjem ter omogoča uporabo kreditov pri financiranju naložb in podjetij. Kreditni
jamstveni sklad ponuja tudi posojila za podporo podjetnicam. Posojilo podpira ženske
podjetnike, da razvijejo svoje poslovanje ali svoja podjetja spravijo iz težkega položaja. Rok
zapadlosti je najmanj 6 mesecev in največ 5 let. Obdobje brez plačila glavnice je največ eno
leto. Za investicijske kredite je minimalna zapadlost 6 mesecev in največja zapadlost 10 let.

Najdaljše obdobje plačila glavnice je 3 leta. Obresti od roka odloga se poberejo ob koncu
največ enega leta, po potrebi se rok odloga plačila podaljša za en mesec.

4. POPULARNE SPLETNE STRANI V TURČIJI ZA ŽENSKE, KI ŽELIJO PRODAJATI SVOJE
IZDELKE
Navedenih je nekaj spletnih strani, na katerih lahko ženske v Turčiji prodajajo svoje
proizvode:







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. DOKUMENTACIJA E-TRGOVANJA, E-ARHIV RAČUNOV
Zakon št. 6563 o ureditvi elektronskega poslovanja v Turčiji je začel veljati 1. maja 2015.
Zakon zajema naslednje teme:
• komercialna komunikacija,
• odgovornosti ponudnikov storitev in posredniških ponudnikov storitev,
• dolžnost zagotavljanja informacij o pogodbah, sklenjenih z elektronskimi
komunikacijskimi sredstvi in elektronsko poslovanje,
• potrebne sankcije.
Splošna razglasitev zakona o davčnem postopku od leta 2018 uvaja nove ureditve za nove
osnutke ponudnikov e-poslovanja. V skladu s tem dogovorom morajo tisti, ki prodajajo preko
spleta, poslati prijavo dejavnosti službi za upravljanje s prihodki. Obliko, standard in vsebino
obrazca določi služba za upravljanje prihodkov
Druga točka v novi uredbi je povezana z e-obračunom in e-arhivom. E-arhive morajo
uporabljati tisti, ki prodajajo izdelke in storitve preko spleta in imajo od 200.000 do
1.000.000 EUR poslovnih prihodkov bruto v obračunskem obdobju. Tisti, ki imajo 5.000.000
TL ali več, bodo morali poleg e-arhivov uporabljati tudi e-račune.

ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA
Leta 2016 je bilo v Turčiji 40.043.650 moških in 39.771.221 žensk. Moški so predstavljali 50,2
% populacije, ženske pa 49,8 %. Kot je razvidno iz statističnih podatkov je stopnja ženske
delovne sile in zaposlenosti žensk nizka. Dejstvo, da približno polovica prebivalstva ni
povezana s proizvodnjo, pomeni, da so človeški viri zapravljeni.
V podjetnice je v Turčiji vloženega veliko truda. Generalni direktorat za status žensk (KSGM),
Ministrstvo za razvoj, Ministrstvo za družino, Organizacija za razvoj malih in srednjih podjetij
(KOSGEB), Turško poslovno združenje (İŞKUR) in Turška zveza zbornic in blagovnih borz
(TOBB) in številne druge institucije si prizadevajo za spodbujanje ženskega podjetništva v

Turčiji (Bedük in Eryeşil, 2013). Zagotovljena je davčna oprostitev za podjetnice, podpore,
nepovratna sredstva, enostavna posojila, tudi možnosti za neformalno izobraževanje so se
znatno povečale. Kljub temu se morajo ta prizadevanja za razvoj ženskega podjetništva še
naprej povečevati. Jasno je, da je v razvoju ženskega podjetništva še dolga pot. Dreamy-m
Learning služi ravno temu namenu.
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NACIONALNO POROČILO-POLJSKA
1. STATISTIČNE INFORMACIJE SOCIALNO OGROŽENIH ŽENSK
Na Poljskem se je število socialno ogroženih žensk od leta 2002 zmanjšalo za 1.586.000
(Preglednica 1). Upošteva se tudi zmanjšanje deleža žensk z osnovnošolsko izobrazbo, vendar
se je delež tistih z nižjo srednjo izobrazbo povečal in se giba med 3,8 % in 5%.

1.1 IZOBRAZBA
Preglednica 1. Število (in odstotek) žensk z nižjo izobrazbo
2002
Skupaj (v tisočih)

2005

2010

2015

2016

16942

17194

17361

17389

17373

5026

4034

3397

3159

3065

285

862

799

679

660

29,7

23,5

19,6

18,2

17,6

1,7

5,0

4,6

3,9

3,8

Stopnja izobrazbe
končana osnovna šola
nižja srednja šola
Odstotek (skupno število
žensk = 100%)
končana osnovna šola
nižja srednja šola

Vir: Demographic Yearbook of Poland, (2017). Warszawa: Statistics Poland, pg. 166.
Pri analizi stanja na trgu dela je treba poudariti, da je 381.000 žensk brezposelnih, od tega ima
45.000 žensk največ nižjo srednješolsko izobrazbo.
Preglednica 2. Število brezposelnih žensk z nižjo stopnjo izobrazbe (podatki za III četrtletje
2017)
Skupaj

Skupaj (v tisočih)

Brezposelne ženske
izguba
zaposlitve

zapustitev
zaposlitve

ponovna
zaposlitev

nove
prijavljene

381

117

38

144

83

45

14

.

16

12

Stopnja izobrazbe
nižja srednja šola in osnovna
šola ter nedokončana
osnovna šola

Vir: Labour force survey in Poland, III quarter 2017, (2018). Warszawa: Statistics Poland pg.
163.
1.2 POLOŽAJ ŽENSK NA TRGU DELA
Na trgu dela je 8.231 neaktivnih žensk. Upokojitev je bila glavni razlog za neaktivnost. Drugi
razlog pa družina in gospodinjske odgovornosti (preglednica 3), med ženskami z nizko stopnjo
izobrazbe pa je bil drugi razlog za neaktivnost izobrazba.
Preglednica 3. Število neaktivnih žensk z nizko stopnjo izobrazbe (podatki za III četrtletje
2017)
Skupa
j

Ženske, ki ne iščejo zaposlitve
Skupa
j

Skupaj (v
tisočih)

Razlogi, da ne iščete zaposlitve
Razočaranje zaradi
neuspešnegaiiskan
ja zaposlitve

izobrževanje
usposabljanj
e

družinske in
gospodinjsk
e dolžnosti

upokojite
v

bolezen,
invalidnos
t

Osebe, ki
iščejo
službo,
vendar je
niso
pripravljen
e vzeti

Drug
o

8231

8183

177

1154

1665

4291

759

30

19

2777

2774

38

696

269

1453

273

.

-

Stopnja
izobrazbe
nižja
srednja
šola in
osnovna
šola in
nekončan
a
osnovna
šola

Vir: Labour force survey in Poland, III quarter 2017, (2018). Warszawa: Statistics Poland pg.
179.
1.3 PODJETNIŠKO OKOLJE
Zelo težko je oceniti koliko žensk z nizko stopnjo izobrazbe želi delati od doma, so pa možni
posredni približki.
Ob upoštevanju prizadevanj žensk in njihove ocene statusa (položaj kot priložnost) na trgu
dela je mogoče ugotoviti, da:
•

Ženske delajo z namenom povečanja družinskega proračuna (66,2 %) in finančne
neodvisnosti (64,1 %) [ocena temelji na raziskavi, ki jo je izvedla M. Szyska med
ženskami iz Lublinja na Poljskem leta 2016] (Szyszka, 2016);

•

Na Poljskem je tradicionalen model družine, za katerega je značilna neravnovesna
razdelitev nalog in časa gospodinjskega dela. Anketa o porabi časa (2016) navaja, da
ženske dnevno porabijo 4 ure in 24 minut za opravljanje gospodinjskega dela, medtem
ko moški 2 uri in 1 minuto manj. Dodatne raziskave iz leta 2006 so pokazale, da ženske
za opravljanje gospodinjskega dela porabijo 19 ur na teden (Kwiatek, 2014).

•

Dodelitev časa za poslovno delo na domu je strogo povezano s številom gospodinjskih
nalog in uporabo dohodka (v osebnem in družinskem smislu). Odločitev za začetek
poslovnega povpraševanja je odvisna od teh dejavnikov in vodenje podjetja s polnim

delovnim časom nekaterim ženskam predstavlja težavo. Po drugi strani pa bi lahko
bila prodaja rokodelskih izdelkov rešitev, vendar v večini primerov tudi ta dejavnost
zahteva dokaze in registracijo.
•

Glavni razlog, da se ženske odločajo za ustanovitev podjetja na Poljskem so: sanje
(20,33 %); nepripravljenost za zaposlitev s polnim delovnim časom (12,2 %), družinska
tradicija (12,2 %) [ocena temelji na raziskavi, ki je bila izvedena med ženskami iz
jugovzhodne Poljske leta 2014; izvedli so jo T. Piecuch & E. Szczygieł] (Piecuch,
Szczygieł, 2015).

2. ZAKONODAJA, PREDPISI IN BIROKRATSKI POGOJI
Ustanovitev in vodenje podjetja ter njegovo registracijo ureja Zakon o svobodi gospodarske
dejavnosti z dne 2. julija 2004. Zakon velja za posameznike, ki želijo voditi podjetje pod svojim
imenom. Ustanovitev podjetij (na podlagi gospodarskega prava) urejajo ločene določbe,
vendar se o tem ne bo razpravljalo.

2.1. REGISTRACIJA PODJETJA
Pred 1. julijem 2011 je bil postopek registracije podjetja zapleten in je zahteval veliko
birokratskih postopkov. Po 1. juliju 2011 je bil postopek poenostavljen. Ustanovitev podjetja
je možna na enem mestu. Danes je proces ustanovitve podjetja še bolj preprost, saj je
ustanovitev možna preko spleta ali telefona.
Celoten postopek registracije podjetja se lahko izvede:
•

na mestnih in podeželskih občinah,

•

preko spleta (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/), v bankah,

•

preko elektronske pošte ali telefona (z uporabo aplikacije).

Za ustanovitev podjetja je obvezno izpolniti vlogo CEIDG-1. Vloga je obenem tudi (Piecuch,
2017):
•

prošnja za vpis v nacionalni uradni register subjektov nacionalnega gospodarstva (pl.
REGON),

•

prošnja za pridobitev davčne številke,

•

izjava o izbiri oblike obdavčitve z davkom na dohodek za posameznike,

•

obvestilo o spremembi izjave o prispevku k socialni varnosti (pl. ZUS), ali izjava o
nadaljevanju socialnega zavarovanja kmetov (pl. KRUS).

Za vzpostavitev poslovanja preko spleta je potrebno uporabiti: elektronsko bančništvo,
zanesljiv profil (Trusted Profile) ali registriran elektronski podpis. Zanesljiv profil je brezplačen,
javni, elektronski in omogoča podpisovanje dokumentov in uradnih dogovorov preko spleta
(https://pz.gov.pl/). Urad za registracijo bo to zadevo obravnaval najkasneje naslednji dan,
podjetnik pa bo dobil informacije o vstopu v bazo podjetnikov.

2.2 DAVČNA ODGOVORNOST
Za posameznike, ki želijo voditi lastno podjetje, se davčne obveznosti plačujejo na podlagi
davka na dohodek, kar velja tudi za zaposlene s polnim delovnim časom. Na Poljskem lahko
podjetniki izberejo eno izmed naslednjih oblik obdavčitve:
•

splošna pravila (18 % in 32 % davčna lestvica-tudi dohodek iz zaposlitve se poravnava
na enak način)-v tej obliki podjetnik plača, do 85.528 PLN, 18 % od dohodka, minus
kvota, ki zmanjšuje davek ali 15.395,04 PLN + 32 % presežka nad 85.528 PLN,

•

19 % davek (tako imenovan enotni davek) – podjetnik plača 19 % od dohodka in ni
kvote, ki bi znižala davek,

•

pavšalni znesek iz registriranega dohodka-podjetnik plača nekaj kvot glede na njihov
dohodek,

•

davčna kartica-podjetnik plača fiksno davčno kvoto glede na vrednost dejansko
ustvarjenega dohodka.

2.3 PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE
Na Poljskem mora vsaka oseba imeti davčno številko. V primeru, da odrasla oseba postane
samostojni podjetnik ima isto davčno številko.

2.4 SEZNAM LOKALNIH ORGANOV ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJ
Na Poljskem obstajajo tri posebne skupine/vrste dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti
ustrezna dovoljenja (Piecuch, 2017):
•

koncesionirane dejavnosti,

•

dejavnosti z licenco,

•

nadzorovane (regulirane) dejavnosti.

Koncesijo podeljuje minister, pristojen za vrsto dejavnosti. Edina izjema je radio in televizija,
kjer koncesijo podeljuje Državni svet za radijsko oddajanje in televizijo. Koncesije se odobrijo
za določeno dejavnost, odvisno od vrste dejavnosti (od 2 do 50 let). Koncesijo mora poiskatii
podjetnik, ki namerava opravljati gospodarsko dejavnost, povezano z/s (Piecuch, 2017):
•

zaščito oseb in premoženja,

•

distribucijo radijskih in televizijskih programov,

•

raziskovanjem, prepoznavanjem in miniranjem mineralov ,

•

skladiščenjem snovi brez rezervoarja in skladiščenjem odpadkov,

•

proizvodnjo in prometom eksplozivov, orožja in streliva ter izdelkov in tehnologije za
vojaške ali policijske namene, proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem, prenosom,
distribucijo in trgovino z gorivi in energijo, zračnim prometom

Na Poljskem obstajajo tri področja za katera je potrebno pridobiti licenco (Piecuch, 2017):
•

posredovanje nepremičnin in upravljanje premoženja,

•

opravljanje storitev cestnega prevoza; opravljanje železniškega prevoza oseb ali blaga
in zagotavljanje vlečnih vozil,

•

vodenje agencije za delo, agencije za začasno delo, ustanove za usposabljanje
brezposelnih, ki organizira usposabljanje iz javnih sredstev.

Nadzorovane (regulirane) dejavnosti zahtevajo skladnost s točno določenimi pogoji. To so
(Piecuch, 2017):
•

izdelovanje in polnjenje vinskih proizvodov in žganih pijač; proizvodnja, čiščenje,
kontaminacija , dehidracija etilnega alkohola,

•

detektivske storitve,

•

vodenje menjalnice,

•

telekomunikacije,

•

organiziranje turističnih prireditev in posredovanje v imenu strank pri sklepanju
pogodb za opravljanje turističnih storitev,

•

upravljanje postaje za kontrolo vozil,

•

nudenje turističnih storitev, vključno z: lovom, ki ga izvajajo tujci na ozemlju Republike
Poljske, lovom v tujini,

•

organizacije profesionalnega športnega tekmovanja,

•

vodenje individualne medicinske prakse, skupinske medicinske prakse, podiplomskega
izobraževanja zdravnikov in zobozdravnikov,

•

vodenje individualne prakse za medicinske sestre, babice, podiplomskega
izobraževanja medicinskih sester in babic,

•

začasno shranjevanje osebnih in plačilnih listin delodajalcev

•

organizacija konjskih dirk,

•

trženje fitofarmacevtskih sredstev,

•

trgovanje s semeni,

•

proizvodnja in skladiščenje biokomponent,

•

upravljanje centra za usposabljanje voznikov, psihološkega laboratorija za inštruktorje,
izpraševalce in voznike. Organiziranje tečajev za usposabljanje voznikov, ki prevažajo
nevarno blago,

•

upravljanje skladišča,

•

poštne dejavnosti, ki ne zahtevajo dovoljenja.

Za zgoraj naštete primere je potreben vpis v register reguliranih dejavnosti.

3. ZAČETNA PODPORA ZA PODJETNICE
Zaradi politike enakosti so vladni programi, namenjeni samo ženskam, zelo redki. Pri
ocenjevanju projekta pa so številni programi, ki so na voljo, bolj naklonjeni ženskam. Skupaj s
programi Evropske unije dobijo podjetnice priložnost za podporo njihovega poslovanja. Velika

večina predlogov za sofinanciranje poslovnih dejavnosti izhaja iz sredstev EU v obliki
financiranja projektov za ustanovitev podjetja, preferencialnih posojil ali sofinanciranja
svetovalnih storitev. Skupna informativna spletna stran o sredstvih EU na Poljskem je:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Na tej strani lahko vsak podjetnik ali bodoči
podjetnik (tudi nevladne organizacije, javni organi itd.) najde zanimive informacije o
razpoložljivih sredstvih. Na splošno lahko posameznik, s sodelovanjem v projektu Evropskega
socialnega sklada, dobi približno 10.000 EUR za ustanovitev lastnega podjetja (največ 40.000
PLN). Ta podpora se večinoma ponudi ženskam, saj se ta skupina obravnava kot skupina, ki ji
grozi izključitev. Evalvacijska poročila o učinkovitosti projektov (zadeva projekte za mlade
odrasle, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada v okviru programa PO WEROperational Programme Knowledge Education Development) navajajo, da se je projekta
udeležilo 55 % žensk (Magda, 2017) in, da je samo 8,9 % žensk vzpostavilo svojo dejavnost po
6 mesecih sodelovanja pri projektu (večina jih je dobila podporo – 93,9 % podjetnic )
Sredstva EU ponujajo 5 vrst neposrednih virov za financiranje procesa ustanavljanja podjetja
(Fundusze na założenie własnej firmy, 2018):
•

podjetja za mlade odrasle – če je posameznik mlajši od 30 let in ni v izobraževanju ali
zaposlitvi – NEET,

•

ljudje s težavami na trgu dela – posamezniki, starejši od 30 let, iz prikrajšanih okolij,

•

inovacijsko podjetje-sredstva za zagon novih podjetij

•

podjetja, ki delujejo na podeželskih območjih – če ima posamezna oseba socialno
varstvo iz sredstev za kmete,

•

posojilo za ustanovitev podjetja – je del skladov EU, ki delujejo kot posojilni skladi za
zaposlene, ki želijo postati podjetniki.

Zadnja oblika deluje tudi kot sredstvo, financirano iz virov, ki niso iz EU (vladni, zasebni, itd.),
pa tudi tista, ki se financirajo iz EU (kot del operativnih programov). Na Poljskem, poljska
agencija za razvoj podjetništva ponuja posojilni sklad le ženskam, katere namen je podpirati
poklicno aktiviranje žensk in izboljšati svoj položaj na trgu dela s spodbujanjem žensk k
ustanavljanju lastnega podjetja. Sklad za posojila ženskam bi moral prispevati k zmanjšanju
problema brezposelnosti v tej skupini. Ženske se lahko prijavijo za posojilo v znesku med 5.
000 in 10.000 EUR (20.000 in 40.000 PLN).
Na Poljskem so poznani tudi Poslovni angeli, njihov vpliv na podpiranje žensk pa ni znaten. To
je delno posledica zaradi specializacije Poslovnih angelov in števila ženskih dejavnosti. Na
podlagi analize A. Dąbkowski (2015) je na Poljskem na voljo 4.000 Poslovnih angelov, ki lahko
financirajo zagon s 12.000 do 1,2 milijona EUR. Poslovni angeli so v letu 2015 financirali samo
32 pobud (Malinowski, 2016).
4. POPULARNE SPLETNE STRANI ZA ŽENSKE, KI ŽEELIJO PRODAJAJTI SVOJE
IZDELKE
Na Poljskem deluje veliko profesionalnih spletnih trgovin za prodajo domačih obrti, vendar jih
lahko razdelimo v tri skupine (Kąkol, 2017):
•

imajo svojo spletno domeno in spletno stran,

•

Internetne galerije ročnih izdelkov,

•

Facebook stran (ali druga prodajna mesta, kot so Allegro, OLX.pl, etc.)

Prvi so ustanovljeni kot zasebna spletna stran ali internetna trgovina (temeljijo na namenskih
orodjih IKT ali jih pripravijo profesionalne ustanove). Druga možnost deluje na način, da imajo
ženske dostop do galerije, lastnik pa oceni njihovo delo. Če je ocena pozitivna, lahko
obrtniki/ženske prodajajo svoje obrti pod pokroviteljstvom galerije, vendar morajo to plačati.
Najbolj priljubljene na Poljskem so (na osnovi 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/). Na Poljskem obstajajo tudi
priljubljene mednarodne platforme, kot so: ETSY (https://www.etsy.com/) ali Ezebee
(https://www.ezebee-seller.com/).

5. ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA (E-RAČUNI, ZAVAROVANJE, ITD.)
Od leta 2018 dalje mora vsak podjetnik pripraviti dokaze o DDV v elektronski obliki s pomočjo
računalniških programov (Faktury elektroniczne, 2018). Te dejavnosti se izvajajo z uporabo
namenskih finančno-računovodskih programov in so potrebne za pripravo enotne kontrolne
datoteke -UCF (pl. Jednolity Plik Kontrolny - JPK). Po pripravi se elektronski račun, brez
tiskanja, pošlje prejemniku. Priprava e-računov ni obvezna, vendar brez elektronskega
sistema ni mogoče pripraviti zahtevane enotne kontrolne datoteke (UCF). Možnost priprave
e-računa omogočajo računalniški programi in nekatere banke preko bančnega računa. Od 1.
julija 2018 so mikro podjetja na Poljskem primorana, da pripravijo in pošljejo Ministrstvu za
finance dele UCF-a, kot so: glavna knjiga, bančni izpiski, dokazi o shranjevanju, DDV računi za
prodajo (vključno s podrobnimi opisi računa), davčna knjiga prihodkov in odhodkov, dokazila
o prihodkih…
Nacionalno zavarovanje na Poljskem se izvaja preko Zavoda za socialno zavarovanje-SII (pl.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) in Sklada za socialno zavarovanje (pl. Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego – KRUS). Drugi organ je namenjen organizaciji socialne varnosti
posameznih kmetov. V večini primerov morajo podjetniki, ki opravljajo svoje dejavnosti,
zavarovanje urediti preko Zavoda za socialno zavarovanje. Vso zahtevano dokumentacijo,
povezano s socialno varnostjo podjetnika, je treba poslati v elektronski obliki prek posebnega
programa – imenovanega PŁATNIK. Tiskanih izvodov ne morete dostaviti. Zavod za socialno
varstvo je pripravil tudi informacijsko in nadzorovano spletno stran– Platforma za elektronske
storitve – ESP (pl. Platforma Usług Elektronicznych – PUE), ki omogoča preverjanje zneska
prispevkov za socialno zavarovanje ali dni, ko je oseba na bolniškem dopustu.

ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA
Vodenje podjetja na Poljskem zahteva veliko formalnih dolžnosti in za podjetnika ni
enostavno. Poudariti je potrebno, da morajo tudi podjetnice z nižjo stopnjo izobrazbe
izpolnjevati iste predpise kot večja podjetja. Prodajanje domače obrti preko spleta pa zahteva
enostavne rešitve kot je npr. vstop v prodajno skupino in tako ni potrebno vzpostaviti lastne
spletne trgovine.
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UVOD
Najti definicijo za žensko podjetništvo, ki so ga sprejele vse države članice Evropske unije, je
že več let problem. Med državami članicami ni soglasja (npr. nekatere se osredotočajo na
samozaposlene osebe medtem ko druge k samostojnim podjetnicam). Evropska komisija
navadno uporablja naslednjo opredelitev: žensko podjetništvo se nanaša na podjetja, v
katerih 50 % premoženja pripada ženski in tudi vodenje izvaja ženska.
Po podatkih Svetovne banke imajo podjetnice v lasti nekaj več kot 30 % uradno registriranih
podjetij po vsem svetu. Podobni odstotki se pojavljajo tudi v Grčiji in Evropski uniji, kjer je
približno 1/3 samozaposlenih oseb žensk.
V Grčiji je bilo leta 2016 razmerje med samozaposlenimi ženskami in moškimi glede na
delovno silo precej visoko v primerjavi z EU-28, kar velja tudi za prejšnja leta. Natančneje,
kazalnik samozaposlitve za leto 2016 kaže, da je 29,50 % vseh zaposlenih žensk v Grčiji
samozaposlenih, medtem ko je razmerje med samozaposlenimi ženskami in vsemi
zaposlenimi ženskami v EU-28 le 11,80 %. Na splošno od leta 2007 (leto ustanovitve
posebnega kazalnika v podatkovni bazi EIGE) Grčija prednjači pred državami članicami
Evropske unije v ženski samozaposlenosti.
Po zadnjih poročilih Fundacije za gospodarske in industrijske raziskave za podjetništvo v
Grčiji (IOBE) je vidno povečevanje prisiljenega podjetništva. Prisiljeno podjetništvo se
ustanovi takrat, ko je oseba prisiljena k podjetništvu, zaradi pomanjkanja drugih
zaposlitvenih možnosti. V Grčiji začetek novega poslovanja predstavlja bolj možnost
preživetja kot pa možnost za izkoriščanje poslovne priložnosti, zaradi visoke stopnje
brezposelnosti. Pozitivno je to, da je bila leta 2015 opažena najnižja stopnja prisilnega
podjetništva, od leta 2008 (začetek gospodarske krize v Grčiji). Na splošno je žensko prisilno
podjetništvo le nekoliko višje od moškega prisilnega podjetništva (24 % proti 21 %).
Dejstvo je , da se kljub težavam pri razločevanju med podjetništvom in samozaposlovanjem,
ženske še vedno srečujejo z mnogimi ovirami pri ustanavljanju in upravljanju svojega
podjetja.
Vloga bližnje družine v Grčiji je odločilna in opredeljuje odnos med neformalnim vlagateljem
in prejemnikom sredstev: 69 % so osebe, ki pripadajo bližnji družini, in 15,5 % so ljudje iz
širšega kroga družine. Tako je 85 % neformalnih vlagateljev družinskih članov, ki lahko celo
sprejmejo odločitve pod psihološkim pritiskom visoke stopnje brezposelnosti za financiranje
podjetja. Po podatkih Fundacije za ekonomske in industrijske raziskave (IOBE) so neformalni
vlagatelji v Grčiji večinoma ženske. Natančneje, odstotek presega evropsko povprečja (55,5
% v primerjavi s 26,8 %).

1. STATISTIČNE INFORMACIJE SOCIALNO OGROŽENIH ŽENSK
Ženske v Grčiji večino prebivalstva. Delež ženskega prebivalstva se je od leta 1975 do leta
2017 povečal s 50,701 % na 50,780 %. Po gospodarski krizi se je celotno prebivalstvo začelo
zmanjševati, predvsem selitve mladih v druge države zaradi študija ali zaposlitve, pa tudi
zaradi nizke rodnosti. Med letoma 2011 in 2016 je Grčija izgubila približno 3 % prebivalstva.

Do leta 2030 se ocenjuje, da se bo število prebivalcev Grčije zmanjšalo na 9,9 milijonov, leta
2050 pa na 8,9 milijona, kar bi povzročilo skupno zmanjšanje za 18 %. Prej omenjeno
starajočo se populacijo sestavljajo predvsem ženske. Glede na zadnji popis prebivalstva grške
statistične agencije (2011), ženske povečajo svoj odstotek, ko se preselijo v višje starostne
skupine in dosegajo 60,27 % v 80-letni starostni skupini.

1.1 IZOBRAZBA
Če pogledamo stopnjo izobrazbe, najdemo visok odstotek nepismenih žensk (več kot 2/3
vseh nepismenih prebivalcev), pa tudi zelo nizek odstotek žensk na najvišji stopnji izobrazbe
(doktorat).
Z brezposelnostjo je povezano tudi podjetništvo. Brezposelnost lahko ženske in moške vodi v
različne oblike podjetništva.
V 2. četrtletju leta 2017 je stopnja brezposelnosti žensk v Grčiji dosegla 25,4 % (547.100),
medtem ko je bila moška brezposelnost 17,7 % (469.500). Opozoriti je treba, da 2. četrtletje
vključuje začetek turističnega obdobja, kar pomeni povečanje sezonske zasedbe, zato se po
aprilu običajno pričakuje zmanjšanje skupne stopnje brezposelnosti.
Po oceni OAED (nacionalne organizacije za pospeševanje zaposlovanja v Grčiji), se je stopnja
brezposelnih žensk v maju zmanjšala za 2,71 % (14.621 žensk), medtem ko se je stopnja
brezposelnosti moških zmanjšala za 6,21 % (20.335 moških). Vendar pa je preučevanje
podatkov v naslednjih štirih mesecih razkrilo, da ženske nimajo sezonske zaposlenosti v
enakem obsegu kot moški. Stopnja brezposelnosti moških se je od aprila do septembra
zniževala, medtem ko je pri ženskah pri stopnji brezposelnosti opaziti vzpone in padce.

Preglednica 1: Skupaj brezposelne ženske in moški (Grčija, April - Oktober 2017)
Mesec

Moški

Ženske

April 2017

327.275

537.934

Maj 2017

306.920

523.313

Junij 2017

297.303

524.821

Julij 2017

295.428

535.037

Avgust 2017

292.775

534.715

September 2017

288.262

511.702

Oktober 2017

300.550

523.967

Preglednica 2: Prebivalstvo po delovnem statusu, stopnji izobrazbe in spolu, staro 15 let in
več, 4. četrtletje 2017
V tisočih
Stopnja izobrazbe in spol

Skupaj

Delovna sila

Ne delovna
sila

Skupaj

Zaposleni

Nezaposleni

9.163,3 4.743,2

3.736,3

1.006,8

4.420,2

213,8

189,7

24,1

29,0

1.879,9 1.397,3

1.161,6

235,7

482,6

496,5

364,1

132,5

152,4

Dokončano srednješolsko
izobraževanje

2.935,9 1.676,6

1.291,2

385,5

1.259,2

Dokončan tretji razred
šestletnega srednješolskega
izobraževanja

1.111,2

443,9

336,0

107,9

667,3

Dokončano osnovnošolsko
izobraževanje

1.993,0

489,2

379,3

109,8

1.503,9

Niso končali osnovnošolskega
izobraževanja

211,3

14,4

8,0

6,4

196,8

Ni šole

140,3

11,4

6,3

5,0

128,9

4.417,7 2.641,7

2.183,4

458,3

1.776,1

Oba spola
Podiplomska izobrazba
Zaključeno terciarno
izobraževanje
Dokončan srednješolsko
tehnično-poklicno
izobraževanje

Moški

242,8

648,9

Podiplomska izobrazba

130,3

113,0

102,0

11,0

17,3

Zaključeno terciarno
izobraževanje

897,6

672,0

586,2

85,8

225,6

Dokončan srednješolsko
tehnično-poklicno
izobraževanje

300,7

245,0

194,8

50,2

55,7

1.540,9 1.026,8

838,0

188,8

514,2

Dokončano srednješolsko
izobraževanje

Dokončan tretji razred
šestletnega srednješolskega
izobraževanja

582,0

287,0

228,5

58,4

295,0

Dokončano osnovnošolsko
izobraževanje

854,8

283,9

224,7

59,2

570,9

Niso končali osnovnošolskega
izobraževanja

72,0

8,5

5,3

3,2

63,5

Ni šole

39,5

5,6

4,1

1,6

33,9

4.745,6 2.101,5

1.552,9

548,6

2.644,1

Ženske
Podiplomska izobrazba

112,5

100,8

87,8

13,0

11,7

Zaključeno terciarno
izobraževanje

982,3

725,3

575,4

149,9

257,0

Dokončan srednješolsko
tehnično-poklicno
izobraževanje

348,2

251,6

169,3

82,3

96,7

1.395,0

649,9

453,2

196,7

745,1

529,3

157,0

107,5

49,5

372,3

1.138,3

205,3

154,7

50,6

933,0

Niso končali osnovnošolskega
izobraževanja

139,3

6,0

2,8

3,2

133,3

Ni šole

100,8

5,7

2,3

3,4

95,1

Dokončano srednješolsko
izobraževanje
Dokončan tretji razred
šestletnega srednješolskega
izobraževanja
Dokončano osnovnošolsko
izobraževanje

Vir: ELSTAT (Hellenic Statistical Authority 2018)

1.2 POLOŽAJ ŽENSK NA TRGU DELA
Gospodarska kriza je močno vplivala na delovne razmere in delovne pogoje, ki so bolj
prizadeli ženske kot moške. Po podatkih grškega varuha človekovih pravic, so se pojavili
primeri diskriminacije žensk, zlasti glede razmer v nosečnosti in materinstvu. Te kategorije so
bile bolj izpostavljene tveganju nezaposlenosti ali preoblikovanja njihove zaposlitve v
skrajšani delovni čas ali pa so bile na splošno diskriminirane kljub zaščitni zakonodaji EU.
Kriza se pogosto uporablja kot izgovor za nepoštene in nezakonite prakse. V letu 2012 se je
število primerov, ko je bila pogodba o delu sklenjena s krajšim delovnim časom, po
enostranski odločitvi delodajalca, povečalo za 118 % (v primerjavi z letom 2011). V teh
primerih so ženske pogosto pozvane na delo enkrat do trikrat tedensko.

Diskriminacijo žensk na trgu dela so povečali tudi varčevalni ukrepi. Zdi se, da je
stereotipizacija dobro utemeljena v več sektorjih, kjer prevladujejo moški (npr. policija,
vojska), pa tudi v izobraževalnem, javnem in zdravstvenem sektorju ter nesorazmerno ovira
napredovanje in strokovni razvoj žensk. Pogosto se dogaja, da mlade ženske prosijo, naj ne
zanosijo, če želijo dobiti zaposlitev v javnem sektorju. V drugih primerih se porodniški dopust
ne upošteva kot delovna doba v primerih napredovanja v izobraževalnem sektorju.
Diskriminacija se kaže tudi v zmanjšanju plač in zaslužkov v času porodniškega ali bolniškega
dopusta na vidiku prihajajoče nosečnosti, čeprav naj bi zakonodaja v javnem sektorju
preprečevala takšno diskriminacijo (Greek Ombudsman 2012).

2 ZAKONODAJA, PREDPISI IN BIROKRATSKI POGOJI
2.1 REGISTRACIJA PODJETJA
Ustanovitev podjetja v Grčiji se začne z izbiro vrste podjetja , ki je lahko odprto v skladu z
njihovimi zahtevami, z osnutkom statuta podjetja ali z aktom ustanovitve podjetja, izbiro
sedeža podjetja in računovodje.
VRSTE GRŠKIH PODJETIJ:
•

delniška družba (AE)

•

družba z omejeno odgovornostjo (EPE)

•

družba z zasebnim kapitalom (IKE)

•

splošno partnerstvo (OE)

•

komanditna družba (EE)

Na začetku procesa ustanovitve in registracije podjetja se morajo podjetniki zavedati, da
mora imeti podjetje edinstveno ime. Priporočljivo je, da se pri Gospodarski zbornici (izda
dokazilo o edinstvenosti imena) preveri želeno ime. Po pridobitvi tega dokazila morajo
podjetniki predložiti dokumente podjetja Atenskemu odvetniškemu združenju in podpisati
statut pred notarjem.
Na bančni račun je potrebno položiti najmanjši delež kapitala ali začetni kapital, davek na
kapital pa je potrebno plačati v 15 dneh po podpisu statuta.
Vse zgoraj navedene dokumente je potrebno dostaviti sekretariatu prvostopenjskega
sodišča, ki postavi registracijsko številko. Povzetek statuta je treba dostaviti nacionalnemu
tiskarskemu uradu, ki ga objavi v grškem nacionalnem glasilu. Vlogo za registracijo podjetja
je treba dostaviti tudi Gospodarski zbornici. Skupaj z overjenimi členi, mora biti izdano tudi
potrdilo o odobritvi imena podjetja, ki ga izda Gospodarska zbornica in izvod uradnega lista s
povzetkom statuta. Na ta način je novoustanovljeno podjetje registrirano za davke in
prispevke za socialno varnost.
Naslednji korak pri ustanovitvi podjetja je izdelava žiga podjetja z namenov žigosanja knjig in
zapisov podjetij. Račun podjetja in računovodske izkaznice morajo dobiti žig davčnih
organov.
Vsi novi lastniki podjetij morajo izpolniti naslednje korake. Samozaposleni izpolnijo korake #4
do #10-15.

Koraki Opis
1 pridobitev odobritve imena podjetja pri Gospodarski zbornici
2 predložitev dokumentov Atenskemu odvetniškemu združenju
3 podpis členov pri notarju
4 položitev kapitala na banki
5 plačilo davka na kapital
6 pridobitev žiga odvetniškega pokojninskega sklada
7 pridobitev potrdila s strani odvetniškega socialnega sklada
8 predložitev členov o ustanovitvi podjetja na sekretariat sodišča in pridobitev
registracijske številke
9 predložitev členov o ustanovitvi za objavo v Uradnem listu
10 registracija pri Gospodarski zbornici
11 registracija pri samozaposlitveni zavarovalni organizaciji, Kmetijski zavarovalni
organizaciji, itd.
12 pridobitev davčne številke za podjetje
13 izdelava žiga
14 pridobiti vezano knjigo računov in računovodski dnevnik
15 obvestiti Zavod za zaposlovanje v roku 8 dni po zaposlitvi delavca

Za ustanovitev podjetij vseh vrst je imenovan Splošni poslovni register (GEMI http://www.businessportal.gr/) v skladu z 2. členom zakona 3419/2005 (Government
Gazette 297 A), spremenjen s 13. členom veljavnega zakona. Pri ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo, delniške družbe in drugih vrstah podjetij, kjer se zahteva zapis
notarskih listin je imenovan notar, ki pripravi notarsko listino.
Odpiranje spletne trgovine se lahko izkaže za bolj zapleteno kot odpiranje redne trgovine,
predvsem zaradi načina plačila (elektronska plačila).

2.2 DAVČNA ODGOVORNOST
Za posameznike, ki želijo voditi lastno dejavnost, se davčne obveznosti plačujejo na podlagi
davka na dohodek (100 % predplačilo), kot velja za zaposlene s polnim delovnim časom in
upokojence, vendar brez davčnih olajšav.
Davčne stopnje so naslednje
· 22% (za dobiček do 20.000€)

· 29% (za dobiček od 20.001€ do 30.000€)
· 37% (za dobiček od 30.001€ do 40.000€)
· 45% (za dobiček nad 40.001€)
Ne glede na dobiček so vsi grški subjekti obdavčeni s stopnjo 29 %. Zahtevano je predplačilo
100 % davka. Delnice so obdavčene s stopnjo 15 %.
Zavarovalni prispevki za posameznike znašajo 26,95 % od čistega dobička pred obdavčitvijo.
Enako velja za upravitelje družb in delničarje, ki imajo najmanj 3 % delnic, hkrati pa so tudi
člani upravnega odbora.

2.3 PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE
V Grčiji mora vsaka odrasla oseba imeti davčno številko. V primeru, da želi odrasla oseba
postati samostojni podjetnik mora registrirati podjetje in pridobiti dovoljenje za uporabo
svoje osebne davčne številke tudi za poslovne namene.

2.4 LICENCE IN DOVOLJENJA
V Grčiji ni potrebno pridobiti posebnih licenc ali dovoljenj za odprtje spletne trgovine za
prodajo domače obrti.
3. PODPORE ZA ZAGON ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA
Izbira najprimernejšega vira financiranja je najpomembnejši dejavnik preživetja za novo
podjetje. Viri financiranja, ki so na voljo podjetjem, so:
Semenski kapital
Semenski kapital je majhno financiranje za zagon podjetja, ki se navadno daje določenim
skupinam prebivalstva, kot so mladi ali brezposelni. Glavna značilnost tega je, da je kapital
precej majhen (15 do 50.000 EUR), je plačan vnaprej in je namenjen kritju stroškov prvega
leta poslovanja podjetja, da omogoči čas za razvoj poslovanja. Običajno obstajajo ukrepi
javnega sektorja (OΑED Program) in zasebnega sektorja (TheOpenFund) za različne sektorje
gospodarstva (tradicionalni izdelki, informacijska tehnologija itd.).
Proces je precej preprost in vlogo lahko odda vsak, ki je zainteresiran. Vir financiranja ni na
voljo skozi celo leto in za pridobitev obstajajo določeni pogoji: seminarji in kartice
brezposelnosti za javne programe (OAED).
Bančna posojila
Ko banke financirajo nova podjetja zahtevajo ogled poslovnega načrta. Več skupin preučuje
(preverjajo različne teme) aplikacijo. Da bi se izognili zamudam je pomembno, da je poslovni
načrt čim bolj popoln.
Banke v Grčiji so v težkem položaju. Pri dajanju novih posojil so zelo previdne, saj imajo
veliko posojil, ki pa se zaradi krize ne povrnejo.
Partnerski sporazum (PA) 2014-2020 (ESPA)

ESPA je grški program, ki usmerja sredstva iz programa Evropske unije za odpravo neenakosti
med regijami EU. Znotraj okvirov ESPA vlada razporeja sredstva namenjena trgovini,
predelavi ali primarno izdelavi. Vloge se oddajo v časovno omejenih obdobjih, ki jih objavijo
ustrezna ministrstva in generalni sekretariat ESPA. Predloge ocenjujejo neodvisni
ocenjevalci, rezultate objavijo, nato pa je za izvajanje vsakega ukrepa na voljo eno do tri leta
časa. Financiranje je lahko odstotek naložbe ali znižanje davka (običajno 40-60 %). Potrebni
so dokumenti o izdatkih, ki jih pregledujejo.
Velika prednost ESPA je njena razpoložljivost, ker pa financiranje sledi stroškom, ni posebej
uporabno za nova podjetja. Še posebej je privlačna možnost kombiniranja z drugimi oblikami
financiranja (bančna posojila, tvegani kapital, itd.).
Med drugim program ESPA 2014-2020 financira naslednje pobude:
•

zagon in nova podjetja

•

nadgradnjo mikro in malih podjetij za razvoj spretnosti na novih trgih

•

poslovanje v tujini

Grška skupnost v tujini
S krizo v teku je tudi grška skupnost v tujini aktivna. Ustvarila je nove ukrepe, kot je Envolve
Award Greece, ki se nanaša na brezobrestno posojilo v višini do 500.000 EUR, s povračilom v
petih letih.
4. POPULARNE SPLETNE STRANI ZA PODJETNICE, KI ŽELIJO PRODAJATI IZDELKE
V Grčiji deluje veliko spletnih trgovin, ki prodajajo rokodelske izdelke, predvsem nakit,
oblačila, čevlje in torbe. Spletne trgovine lahko razdelimo v naslednje kategorije:
•

obrti namenjena spletna mesta (spletne trgovine): http://www.heraki.gr/ ,
https://www.craftzbay.com/Default.aspx , http://xeirotexnes.gr/

•

prodajna spletna mesta (kot je vendora.gr, itd.)

•

Facebook strani (kot so XeirotexnimaTripoli, xeirotexnima.shop, itd.)

5. ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA (E-RAČUNI, ZAVAROVANJE, ITD.)
V Grčiji morajo posamezniki in podjetja vsako leto predložiti elektronsko davčno napoved
prek spletnega sistema (TAXISNET) na podlagi katere bodo obdavčeni. Poleg tega morajo
podjetja ob koncu vsakega meseca davčnemu organu predložiti podroben seznam vseh
računov in njihove ustrezne vrednosti ter DDV, ki so jih izdali.
Prav tako morajo podjetja, ki imajo zaposlene, seznamu računov vsak mesec predložiti
elektronsko izjavo o prispevkih za socialno zavarovanje prek spletnega sistema agencije za
socialno zavarovanje (EFKA). S tem sistemom se zaračunavajo stroški za socialno varnost za
vsakega zaposlenega in vsako podjetje.
E-izdajanje računov, katerega cilj je ponuditi podjetjem katerekoli velikosti in panoge, da
drastično zmanjšajo svoje operativne stroške (tiskanje, arhiviranje in pošiljanje računov v

tiskani obliki), je bilo v Grčiji delno uvedeno leta 2006. Kljub temu, elektronski sistem še
vedno ne deluje v celoti, a naj bi bil dokončno vzpostavljen do konca leta 2019. V popolnoma
razviti obliki bo sistem omogočal, da bo takoj, ko bo račun izdan, obvestil računovodski
sistem stranke, da sprejme plačilo in hkrati obvestil davčni urad, da izbere ustrezen davek.
ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA
Gospodarski razvoj države je odvisen in določen, med drugim, tudi s podjetništvom. Še
posebej v obdobju gospodarske krize, ki jo doživljamo v zadnjih letih, ko se zmanjšujeta javni
sektor, vloga socialne države, ko prevladujejo negotovost in dvomljivost, je podjetništvo
odgovor na postopno gospodarsko okrevanje, ki temelji na dobro ohranjenih in poštenih
fundacijah v korist celotne družbe.
To drži pod pogojem, da so za obstoječa in nova podjetja značilne dinamičnost, ustvarjalnost,
inovativnost in odprtost v družbi brez stereotipov, kjer imajo moški in ženske v podjetju
enake pogoje.
Krepitev ženskega podjetništva je predpogoj ne samo, da se izognemo krizi, temveč tudi, da
se v prihodnosti ne bomo več spopadali s tem. Z zagotavljanjem enakih možnosti in
motivacije največjemu delu države – ženskam, moramo gospodarstvo vztrajno razvijati in
izkoristiti vse svoje delovne in poslovne potenciale.
VIRI IN LITERATURA
The situation of female entrepreneurship in Greece: a comprehensive information bulletin in
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The policy on gender equality in Greece, Directorate General for Internal Policies – Policy
Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs (2013). Pridobljeno s
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UVOD
Slovenija je majhna država z 2.065.890 prebivalcev (1.023.100 moških in 1,039.790 žensk). V
Poslovnem registru Slovenije je registriranih približno 213.000 podjetij. V primerjavi z letom
2017, je leta 2018 v Poslovni register vpisanih več podjetij. Med podjetniki je registriranih
91.429 samostojnih podjetnikov (podatki od marca 2018). Ob istem času v lanskem letu je
bilo registriranih 87.957 samostojnih podjetnikov. Posamezniki, ki želijo začeti svojo
poslovno pot v Sloveniji imajo na razpolago veliko državne pomoči, tako finančne, kot
nefinančne. V zadnjih letih se je stopnja zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji povečala,
zlasti leta 2016, ko je dosegla optimističnih 8 %. Stalno povečevanje podjetniške aktivnosti v
zadnjih petih letih in izboljšanje družbenega in individualnega dojemanja pripisujemo trdni
gospodarski rasti v Sloveniji, zmanjšanju finančne krize in konsolidacije bančnega sistema ter
kakovostnemu razvoju podjetniškega ekosistema. Slovenija ima številne programe
namenjene podjetništvu. Projekt Entrepreneurially into the world of business uvaja model
mentorstva in dodatnega usposabljanja, da bi udeležence pripravili na pridobitev ključnih
kompetenc za razvoj svojih poslovnih idej. Slovenski podjetniški sklad je javni sklad z
namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev. Posamezniki, ki želijo ustanoviti
podjetje, lahko dobijo veliko koristnih informacij na različnih spletnih portalih: Slovenska
poslovna točka, Podjetniški portal, Initiative Start:up Slovenia, itd.
Čeprav se je indeks TEA v letu 2017 zmanjšal na 6,8 %, so se nekateri kazalniki, ki kažejo
dojemanje družbenih vrednot povezanih s podjetništvom in posameznikovega dojemanja o
podjetništvu, znatno povečali. Od rekordno nizkih 16 % odraslega prebivalstva, ki je v letu
2013 zaznalo obetavne poslovne priložnosti za začetek novega poslovanja, se je leta 2017 ta
delež povečal na 25 %. Dve tretjini odraslega prebivalstva spoštuje uspešne podjetnike in več
kot polovica jih verjame, da imajo znanje in spretnosti za začetek poslovanja.

1. STATISTIČNE INFORMACIJE SOCIALNO OGROŽENIH ŽENSK
Po najnovejših podatkih (oktober 2017) ima Slovenija 2.065.890 prebivalcev. Prebivalstvo
Slovenije sestavlja 1.023.100 moških in 1.039.790 žensk. V zadnjem četrtletju leta 2017 je
bilo zaposlenih 972.000 oseb in 60.000 brezposelnih oseb (46,8 % moških in 53 % žensk).
Stopnja brezposelnosti je leta 2017 znašala 5,8 %. Med mladimi (od 15 let od 29 let) je
stopnja brezposelnosti znašala 9,7 %, med starejšimi (50-64 let) pa 4,9 %. Prebivalstvo v
Sloveniji se deli na aktivne (zaposleni in brezposelni) in neaktivne (študenti in upokojenci).
Med aktivnimi osebami je bilo zaposlenih 830.000 oseb (431.000 moških, 400.000 žensk) in
116.000 samozaposlenih (80.000 moških in 36.000 žensk) oseb (SURS).

1.1 IZOBRAZBA
V Preglednicah 1 in 2 so podani statistični podatki za ženske v Sloveniji. Najnovejši so podatki
iz leta 2017, za primerjavo pa so podani še podatki za leto 2015 in 2016. Preglednica 1
prikazuje razporeditev žensk glede na stopnjo izobrazbe. Vidimo lahko, da je veliko žensk, ki
so zaključile samo osnovno šolo.
Preglednica 1: Število žensk glede na stopnjo izobrazbe od leta 2015 do 2017.
2015
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Izobrazba
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število

število

brez izobrazbe
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11.242

11.259

129.563

129.024
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šola
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nižja poklicna šola
srednja
šola

11.306

poklicna 130.026

1.2 POLOŽAJ ŽENSK NA TRGU DELA
Preglednica 2 prikazuje število aktivnih žensk v Sloveniji. Razvidno je, da število zaposlenih in
samozaposlenih žensk narašča.
Preglednica 2: Število aktivnih žensk od leta 2015 do 2017.
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-

31.000

36.000
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2. ZAKONODAJA, PREDPSI IN BIROKRATSKI POGOJI
Ustanovitev podjetja v Sloveniji ureja Zakon o gospodarskih družbah
(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD1_PREVOD__13-12-12.pdf). Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje različne pravne in
organizacijske oblike. Najpogostejše oblike so samostojni podjetnik in družba z omejeno
odgovornostjo. Druge možne oblike so družba z neomejeno odgovornostjo, delniška družba,

komanditna družba in podjetje z zasebnim kapitalom. Pri vsem tem pa moramo ločiti
obrtništvo. Obrtna dejavnost je proizvodna ali storitvena dejavnost, ki temelji na posameznih
naročilih, proizvodnja je le v majhnih serijah in serijska proizvodnja ne pokriva večine
dejavnosti. Najpogostejše oblike podjetij v Sloveniji so zasebna podjetja in družbe z omejeno
odgovornostjo. Glavna razlika med njima je, da zasebni podjetnik prevzame odgovornost z
vsem svojim premoženjem, pri družbi z omejeno odgovornostjo pa odgovornost prevzame
podjetje. Za ustanovitev zasebnega podjetništva ne potrebujemo ustanovnega kapitala,
medtem ko za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo potrebujemo kapital v višini
7.500 EUR. Če se oseba, ki je že zaposlena v drugem podjetju 20 ur na teden ali manj kot
polni delovni čas, odloči za registracijo samostojnega podjetja, mora plačati razliko do
polnega zavarovanja (40 ur na teden) kot zasebni podjetnik.
V zadnjem času postaja v Sloveniji vedno bolj popularna spletna prodaja. Področje spletne
prodaje ureja Slovenska, Evropska in mednarodna zakonodaja. Prodaja preko spleta je
možna s sklenitvijo pogodbe o prodaji v elektronski obliki (preko elektronske pošte ali
namenske aplikacij, ki omogoča avtomatizirano nakupovanje). V zvezi s tem je pomembno,
da so na spletni strani objavljene vse obvezne sestavine, da je potrošnik ustrezno obveščen o
prodajalcu, prodajalec pa je ustrezno oblikoval in objavil splošne pogoje in komunicira s
potrošnikom preko e-pošte. Identificirati morate ponudnika. Na spletni strani morajo biti
potrošnikom enostavno in trajno dostopne informacije (ime in sedež podjetja, sodišče, pri
katerem je podjetje registrirano, registracijska številka podjetja, znesek osnovnega kapitala,
telefonska številka, veljaven e-naslov, DDV številka, avtorizacija). Potrošnika je treba
seznaniti z vsemi značilnostmi izdelkov, njihovo ceno, stroški dostave (te informacije morajo
biti jasne že v fazi oglaševanja). Preden potrošnik potrdi svoje naročilo, mora biti na jasen in
razumljiv način obveščen o postopku sklenitve kupoprodajne pogodbe ali spletnega nakupa,
sredstvi za prepoznavanje in odpravljanje napak pred potrditvijo, splošnimi pogoji, jeziki, v
katerih je sklenitev pogodbe možna. Vsebina splošnih pogojev je odvisna od spletnega
prodajalca. Prav tako je priporočljivo urediti zbiranje, uporabo in način varovanja osebnih
podatkov. Če prodajalec zbira in hrani osebne podatke, je soglasje lastnika osebnih podatkov
obvezno. Pri pogodbah na daljavo mora potrošnik prejeti informacije o:
• naslovu, kjer družba dejansko deluje (ali naslov sedeža družbe), telefonsko številko,
številko faksa in elektronski naslov podjetja,
• stroških, povezanih z uporabo komunikacijske naprave,
• pogojih, rokih in postopku uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe,
• navedbo, da potrošnik povrne stroške vrnjenih izdelkov v primeru odstopa od
pogodbe,
• stroških vračanja izdelkov, če jih ni mogoče vrniti po pošti,
• stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju, če odstopi od pogodbe, potem ko je
zaprosil za odstop od pogodbe,
• neobstoj pravice od odstopa od pogodbe, če potrošnik nima pravice do odstopa ali
okoliščine v katerih potrošnik izgubi pravico od odstopa do pogodbe,
• obstoj kodeksov ravnanja in dostopnost do morebitnih kodeksov,
• minimalno trajanje obveznosti potrošnika po pogodbi,
• možnost za izvensodne rešitve sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za
podjetja, in njihove dostopnosti

Če podjetje ne posreduje informacij o dodatnih stroških, jih potrošnik ni dolžan plačati.
Podjetje mora zagotoviti, da potrošnik v postopku potrditve oddaljene pogodbe z
elektronskimi sredstvi izrecno priznava, da je oddaja naročila v skladu s plačilom.
Eno od najpomembnejših zakonskih vsebin splošnih pogojev je informacija o možnosti in
načinu odstopa od pogodbe. V roku 14 dni lahko potrošnik obvesti prodajalca o odstopu od
pogodbe brez navedbe kakršnegakoli razloga za to. Po tem roku ima potrošnik nadaljnjih 14
dni, da nepoškodovane izdelke vrne prodajalcu brez dodatnih stroškov. V skladu z zakonom
se pogodba formalno zaključi, ko se potrošnik strinja s splošnimi pogoji in pogoji prejema in
naročila. Prodajalec mora izpolniti svojo obveznost iz prodajne pogodbe v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe, če se ni odločil za opravljanje storitve prej.

2.1 REGISTRACIJA PODJETJA
Pred registracijskim postopkom je potrebno izbrati obliko podjetja. Najpogosteje izbrane
oblike v Sloveniji so samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo. Posameznik se
lahko odloči za ustanovitev zasebnega podjetništva, če ni davčni dolžnik ali ni na seznamu
davčnih zavezancev Finančne uprave Republike Slovenije. Postopek registracije
samostojnega podjetništva in družbe z omejeno odgovornostjo sta opisana v nadaljevanju.
Registracija v poslovni register. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družba lahko
podjetnik začne dejavnost, če je vpisan v Poslovni register Slovenije. Postopek registracije
lahko opravi na dva načina: osebno na točkah VEM ali na spletnem portalu e-VEM. Za
osebno registracijo potrebujete osebni dokument in davčno številko, za spletno registracijo
pa potrebujete digitalno potrdilo, ki vam ga lahko izda:
• SIGEN-CA (http://www.sigen-ca.si/),
• NLB banka (https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila),
• Halcom d.d. (http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/) ali
• Pošta Slovenije (https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/).
V obeh primerih je postopek registracije brezplačen in traja nekaj dni. Poleg zgoraj
navedenih dokumentov, potrebujete še nekaj dokumentov za registracijo podjetja:
• ime podjetja,
• sedež podjetja,
• kontaktne podatke,
• dejavnosti podjetja,
• dovoljenje lastnika, kjer želite imeti poslovni naslov (če niste lastnik) in
• predstavnika samostojnega podjetnika (če želite imenovati drugo osebo)

Če želite vzpostaviti bolj zapletene poslovne oblike (npr. družba z neomejeno odgovornostjo,
delniško družbo, komanditno družbo in zasebno kapitalsko družbo), kjer obstaja več
ustanoviteljev, se morate obrniti na notarja.
Odprtje poslovnega bančnega računa. Po registraciji v poslovnem registru morate odpreti
poslovni bančni račun. Račun lahko odprete na katerikoli banki v Sloveniji. Osebni podjetniki
lahko uporabljajo že obstoječi osebni bančni račun kot poslovni bančni račun. Potrebna je
samo sprememba računa v poslovni bančni račun.
Registracija v davčni register. Finančna uprava RS izvaja registracijo v davčnem registru. V 8
dneh po registraciji v Poslovni register se morate registrirati v davčnem registru (osebno na
VEM točkah, na spletnem portalu e-VEM ali osebno na Finančni upravi RS). Za ta postopek
potrebujete spodaj navedene podatke:
• način obdavčitve,
• ocenjeni odhodki v poslovnem letu,
• ocenjeni prihodki v poslovnem letu,
• osebo, ki bo vodila poslovne knjige,
• način vodenja poslovnih knjig.
Zagotavljanje obveznih socialnih zavarovanj. Podjetnik mora zagotavljati obvezna socialna
zavarovanja (npr. pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje,
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje v primeru brezposelnosti) za sebe in za
svoje delavce.
Pridobivanje drugih dovoljenj. Pridobiti je potrebno ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, če je za dejavnost, ki jo želite opravljati, to potrebno. Na portalu e-VEM lahko
najdete seznam dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje.
V Sloveniji, za podjetja, ni obvezna ustanovitev združenj. Združenje ustanovite pri notarju.
Notarju morate dostaviti naslednje informacije







ime združenja,
sedež in poslovni naslov,
identifikacijske podatke ustanoviteljev in članov združenja (ime, EMŠO, naslov
stalnega prebivališča, ime podjetja, registracijsko številko, poslovni naslov za pravne
osebe, davčno številko),
identifikacijske informacije oseb, pooblaščenih za zastopanje združenja in članov
uprave,
trajanje združenja gospodarskega pomena, če je ustanovljeno za določen čas,
cilje in dejavnosti združenja.

Blagovna znamka. Postopek prijave blagovne znamke se začne pri Uradu RS za intelektualno
lastnino. Registracija blagovne znamke poteka v naslednjih korakih:

 Preveriti je potrebno, ali je blagovna znamka sploh lahko registrirana (ali vsebuje vse
pogoje za registracijo in ali je še prosta-to pomeni, da ni že registrirana enaka ali
podobna blagovna znamka).
 Sprejetje odločitve, v katerih državah bo znamka registrirana.
 Sprejetje odločitve, katere produkte ali storitve bo blagovna znamka zaščitila.
 Priprava in predložitev prijave za registracijo blagovne znamke.
Po predložitvi zahteve za registracijo blagovne znamke, Urad RS za intelektualno lastnino
preveri vsebino vloge. Če je prijava pravilna, Urad RS za intelektualno lastnino prijavo objavi.
Če proti registraciji blagovne znamke ni vložna nobena pritožba, Urad RS za intelektualno
lastnino pozove prijavitelja, naj plača pristojbino za registracijo prvih 10 let. Veljavnost
znamke se lahko neomejeno podaljšuje za obdobje 10 let. Pristojbina za prijavo blagovne
znamke po mednarodni klasifikaciji prvih treh razredov znaša 100 EUR in dodatnih 20 EUR za
vsak naslednji razred. Pristojbina za registracijo blagovne znamke za prvih 10 let znaša 150
EUR in dodatnih 50 EUR za vsak naslednji razred.
Pravice intelektualne lastnine so izključne (v nekaterih primerih pa izključenost pogojujejo
narava zaščitenega predmeta) in temeljijo na nekaterih osnovnih načelih:
 Imetnik pravice lahko prepoveduje komercialno izkoriščanje predmeta pravice.
 Varstvo teh pravic se nanaša izključno na gospodarsko dejavnost.
 Pravice so ozemeljsko in časovno omejene, razen blagovnih znamk, katerih zaščita
lahko traja neomejeno.
 Po izteku zakonsko določenega obdobja predmet varstva postane javna dobrina in jo
lahko vsakdo svobodno izkoristi.

2.2 DAVČNA ODGOVORNOST
Davki v Sloveniji so odvisno od dejavnosti podjetja. Davki so v pristojnosti Finančne uprave
RS.
V Sloveniji, podjetje vstopi v DDV (davek na dodano vrednost) sistem, če:




Posameznik presega 50.000 EUR obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.
Podjetje zagotavlja storitve ali je prejemnik storitev iz drugih držav EU. V tem primeru
je potrebno podjetje vključiti v DDV sistem še predem podjetje prejme ali izda
račune. V takih primerih ni pomembno, kakšen znesek je na računu.
Podjetje mora vstopiti v DDV sistem, če presega 10.000 EUR pri nakupu blaga iz EU v
obdobju koledarskega leta. Ko želijo podjetniki sami vstopiti v DDV sistem,
potrebujejo konkretne dokaze o poslovanju

Standardne davčne stopnje v Sloveniji:


DDV (Davek na dodano vrednost): 22 %-standardna stopnja; 9,5 % - znižana stopnja.



Davek od dohodkov pravnih oseb: 19 %.



Dohodnina (Davek od dohodka iz dejavnosti): napredne davčne stopnje glede na
znesek dohodka: 16 %, 27 %, 34 %, 39 % in 50 % oziroma 20 % če se davčna stopnja
ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.



Prispevek za socialno varnost: 16.1 % v breme delodajalca; 22.1 % v breme
zaposlenega.



Davek na promet nepremičnin: Pri prodaji nepremičnine je potrebno plačati davek na
promet nepremičnin, ki znaša 2 %. Plača ga prodajalec, ko je sklenjen posel V
glavnem temelji na pogodbeni vrednosti nepremičnine.



Davke na kapitalske deleže: 0 – 25 % .

Samostojno podjetništvo. Samostojni podjetnik je fizična oseba. Obdavčenje samostojnega
podjetništva ureja Zakon o dohodnini. Predmet obdavčitve je dohodek iz dejavnosti, ki izhaja
iz izvajanja kakršnekoli podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge samostojne
dejavnosti. Davčna osnova prihodkov od dejavnosti je dobiček, ki se določi kot razlika med
prihodki in stroški, nastalimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Davčno osnovo lahko
določimo na dva načina:
1. Določitev davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov:
Poleg Zakona o dohodnini, tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, določa davčno
priznane dohodke in odhodke. Če podjetnik izbere tak način izračuna davčne osnove, mora
najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti davčni obrazec za akontacijo dohodnine od
dohodka od dejavnosti davčnemu organu. Davčni zavezanec lahko uveljavlja tudi davčne
olajšave, ki jih določa Zakon o dohodnine:
 olajšave za raziskovanje in razvoj,
 investicijske olajšave,
 olajšave za zaposlovanje in olajšave za zaposlovanje invalidnih oseb,
 olajšava za opravljanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
 olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
 olajšava za donacije.
Če obdavčljivi stroški presegajo obdavčljivi dohodek, davčni zavezanec ustvari davčno izgubo.
Za ustvarjeno davčno izgubo lahko davčni zavezanec v prihodnjih davčnih obdobjih zmanjša
pozitivno davčno osnovo. Od leta 2014 se lahko davčna izguba porabi do največ 50 % davčne
osnove tekočega leta.
Skupna letna davčna osnova posameznika se obdavči na progresivni lestvici davka na
dohodek. Od 1. 1. 2018 naprej to pomeni:
Neto letna davčna osnova [EUR]

Davek na dohodek [EUR]

do 8.021,34

16 %

8.021,34 – 20.400,00

1.283,41 + 27 % nad 8.021,34

20.400,00 – 48.000,00

4.625,65 + 34 % nad 20.400,00

48.000,00 – 70.907,20

14.009,65 + 39% nad 48.000,00

nad 70.907,20

22.943,46 + 50 % nad 70.907,20

Dohodek posameznika se obdavči po napredni stopnji: 16 %; 27 %, 34 %, 39 %, 50 %.
Tujci, ki imajo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, morajo plačati davek na dohodek, če so v
Sloveniji prisotni več kot 183 dni v 12-mesečnem obdobju. Da bi postali slovenski davčni
zavezanci, je treba predložiti obrazec Davčnemu uradu.
2. Določitev davčne osnove z upoštevanjem standardiziranih stroškov:
Druga možnost je poenostavljen način določitve davčne stopnje. V tem primeru izhajamo iz
dejanskih davčnih prihodkov. Odhodki so določeni v pavšalnem znesku in znašajo 80 %.
ustvarjenih prihodkov. Za ta način določanja davčne osnove se odločijo davčni zavezanci,
katerih realni dohodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 EUR ali v določenih primerih
100.000 EUR v davčnem letu.
Davčna stopnja se poveča sorazmerno z zneskom davčne osnove. Po višji davčni stopnji je le
del davčne osnove, ki presega mejo za razred enotnega davka od dohodka, obdavčljiv. Pri
tem se upoštevajo vsi prihodki posameznika, ki so vključeni v letno davčno osnovo. V
primeru določitve davčne osnove z upoštevanjem normaliziranih stroškov dohodek iz
dejavnosti ni vključen v letno davčno osnovo posameznika. Upoštevani so določeni
normalizirani stroški v višini 80% prihodkov. Davčna osnova je 20%, od tega 20% končnega
davka.
Družba z omejeno odgovornostjo. Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba in je
zato obdavčena z davkom od dobička pravnih oseb. Davčno osnovo lahko določimo na dva
načina, ki sta bila opisana zgoraj. Davčna stopnja je v obeh primerih 19%. Posebna davčna
stopnja 0% pod določenimi pogoji velja za investicijske in pokojninske sklade ter
zavarovalnice, ki izvajajo pokojninski načrt. Davčni zavezanec mora davčni obračun predložiti
v treh mesecih po koncu davčnega obdobja (če je davčno obdobje enako koledarskemu letu,
to je 31. marec). Posameznik mora plačati davek najkasneje 30 dni po predložitvi davčne
napovedi. Pomembno je vedeti, da je vaše podjetje zavezano plačati davek od dohodka
pravnih oseb, če ima sedež v Sloveniji. To morate storiti tudi v primeru, da je v Sloveniji
prijavljen le sedež podjetja. Poleg plačila davka od dohodkov pravnih oseb (19%) mora
podjetnik plačati davek na kapitalski delež 25%.
Davki e-prodajalcev. Prodajalec, ki je davčni zavezanec je v Sloveniji identificiran za namene
DDV in mora izračunati DDV od dostave izdelka kupcu v Sloveniji. Če je potrošnik iz druge
evropske države članice in presega znesek, ki ga določi ta evropska država članica mora
plačati DDV v skladu z zakonodajo te države članice. Če se izdelki dobavljajo potrošniku zunaj
Evropske unije, je potrošnik oproščen plačila DDV. Od leta 2016 velja Zakon o odobritvi
davčnih računov. Davčni zavezanci so preko interneta povezani z osrednjim informacijskim
sistemom Finančne uprave Republike Slovenije. Finančna uprava potrdi in hrani podatke o
gotovinskih računih v postopku izdaje v realnem času. Potrditev davčnega postopka

procesov omogoča sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi in omejuje sivo
ekonomijo. Davčni zavezanec mora izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje
predpisane pogoje in omogoča izvajanje postopka validacije računa. Račun mora biti
dostavljen kupcu. Kupec mora račun vzeti in ga hraniti takoj po odhodu iz poslovnih
prostorov in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega organa. Stranka lahko
preveri, ali so bili vsi izdani računi pravilno registrirani.

2.3 PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE
Davčno številko dodeli Finančna uprava RS. Ob vnosu zahtevanih podatkov v davčni register
se davčna številka dodeli osebi. Davčna zakonodaja lahko zahteva dodatne znake k davčni
številki (npr. Slovenska davčna številka je davčna številka s predpono SI). Če se v davčnem
registru prijavite kot osebni podjetnik, finančna uprava ne dodeli nove davčne številke
(uporabljate lahko obstoječo davčno številko, ki jo imajo fizične osebe).

2.4 SEZNAM LOKALNIH NASLOV OV ZA PRIDOBITEV LICENC IN DOVOLJENJ
Posameznik, ki želi imeti podjetje mora zaprositi za različna dovoljenja:
Dovoljenje za poslovni prostor
To ureja Stanovanjski zakon. Za izvajanje določenih aktivnosti - zlasti na področju gostinstva,
trgovine, skladiščenja, proizvodnje, izobraževanja, različnih delavnic, laboratorijev in
reševalnih vozil - morate zagotoviti ustrezen poslovni prostor.
Pri registraciji podjetja ta pogoj ni preverjen, vendar mora podjetnik pred začetkom
dejavnosti, za katero je predpisano to stanje, zagotoviti poslovne prostore in pridobiti
ustrezno dovoljenje.
Objekt, v katerem se nahaja poslovni prostor, mora imeti veljavno dovoljenje. Objekt
/nepremičnino lahko kupite ali najamete. Najbolje je, da pred najemom ali nakupom
nepremičnine preverite, ali ima že dovoljenje za uporabo za ustrezne poslovne namene.
Praviloma ima vsak objekt, v katerem se nahaja poslovni prostor, veljavno dovoljenje, ne
glede na dejavnost (tudi v pisarni). Veljavno dovoljenje izda pristojna upravna enota
(Oddelek za okolje in prostor) na območju, kjer se nahaja nepremičnina.
Večina podjetij na začetku registrira poslovni naslov doma, v zasebni hiši ali stanovanju. To
lahko storijo vsi, ki opravljajo tiho dejavnost in hkrati dejavnost, za katero zakonski ali drug
predpis ne določa, da so poslovni prostori obvezni. Tiho dejavnost opravljate, ko ne motite
sosedov in ne obremenjujete preveč skupnih prostorov. Pridobitve uporabnega dovoljenja ni
potrebno pridobiti, v kolikor za poslovni prostor porabite manj kot 50 % prostora v zasebni
hiši.
Če želite opravljati svojo poslovno dejavnost v obstoječi zasebni hiši, vam ni treba pridobiti
gradbenega dovoljenja in posledično veljavnega dovoljenja za spremembo namena njenega
dela v poslovno stavbo, če je manj kot 50% celotnega objekta posvečenega podjetju.
Dovoljenja ni potrebno uporabiti, če za poslovne prostore namenite le manjši del stanovanja.
Če želite opraviti dejavnost v delu stanovanjske hiše, lahko to storite, če ta dejavnost ne moti
prebivalcev pri mirni uporabi svojih stanovanj in ne povzroča prekomerne obremenitve
skupnih delov stanovanjske hiše. Pridobiti morate soglasje solastnikov, ki imajo več kot tri

četrtine lastniških deležev, vključno s soglasjem etažnih lastnikov vseh stanovanj, katerih
stene ali stropi mejijo na vašo stanovanjsko enoto.
Če imate skrbnika, ga morate na začetku poslovanja obvestiti. Enako velja za najeta
stanovanja, kjer morate pridobiti tudi dovoljenje lastnika stanovanja, v katerem živite.
Če želite popolnoma spremeniti namen vašega stanovanja v poslovne namene potrebujete
gradbeno dovoljenje in veljavno dovoljenje, kot tudi odobritev vseh etažnih lastnikov za
dovoljenje gradnje.
Da se izognemo težavam z dovoljenji, je v Sloveniji možnost virtualnih pisarn. Najem
virtualne pisarne stane nekaj deset evrov na mesec. Podjetje bo lahko prispevalo k številnim
funkcijam fizičnih poslovnih prostorov: imeli boste ustrezen poslovni naslov in sedež podjetja
(https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna).
Najamete pa lahko tudi coworking pisarno. Poudarek je na izobraževanju, druženju in
povezovanju z drugimi podjetniki (https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking).
Dovoljenje za obrtno dejavnost
Za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti, domače ali umetniške dejavnosti je potrebno
pridobiti obrtno dovoljenje. Dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje, opredeljuje Zakon
o obrti. Uredba, ki določa obrtne dejavnosti in dejavnosti, podobne obrti, določa dejavnosti,
ki so opredeljene kot:




obrtne dejavnosti, za katere se zahteva dovoljenje obrti na podlagi ustrezne poklicne
kvalifikacije,
obrtne dejavnosti, ki ne zahtevajo ustreznih poklicnih kvalifikacij in ni treba pridobiti
dovoljenja za obrt, in
dejavnosti, podobne obrti.

Pravico do opravljanja obrtnih dejavnosti, domačih ali umetniških dejavnosti je treba
pridobiti na podlagi dovoljenja obrti in vpisa v obrtni register.
Pravico opravljanja dejavnosti, podobnih obrti, se pridobi z vpisom v obrtni register, ki ga
opravlja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
Obrtne dejavnosti, ki zahtevajo posebno poklicno izobrazbo v skladu z uredbo in pridobijo
obrtno dovoljenje, so navedene v Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih
dejavnosti (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4025).
Posebni pogoji za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika
Bodoči podjetnik mora pridobiti ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti pred izvedbo
določenih dejavnosti. Dovoljenja se razlikujejo glede na glavno dejavnost, ki jo bo izvajal
podjetnik. Podjetnik, ki opravlja dejavnost brez potrebnega dovoljenja, je v prekršku.
Informacije o pogojih za opravljanje določenih dejavnosti dobite na točkah VEM. Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo je leta 2009 pripravilo priročnik s posebnimi pogoji za
izvajanje
določenih
dejavnosti:
https://www.podjetniskiportal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.p
df.

Na portalu e-VEM je seznam aktivnosti, za katere potrebujete dovoljenje. Za vsako dejavnost
so
opisani
pogoji
in
pravna
podlaga
(akti,
ki
urejajo
to
področje)(http://evem.gov.si/info/dejavnosti/).

3. ZAGONSKE PODPORE PODJETNICAM
V Sloveniji ni podpore namenjene izključno podjetnicam. Leta 2016 je 228 podjetnic začelo
samostojno podjetniško pot (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vec-kot-200slovenskih-podjetnic-stopilo-na-samostojno-pot). V Sloveniji je ustanovljena Skupnost
slovenskih podjetnic (https://www.skupnost-podjetnic.si/), ki organizira izobraževanja,
dogodke in različne aktivnosti za povezovanje podjetnic. Leta 2017 je bil objavljen katalog, v
katerem
so
ženske
predstavile
svoje
dejavnosti
(https://www.podjetniskiportal.si/podjetnice). Vsako leto v Sloveniji poteka program za spodbujanje ženskega
podjetništva
(https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-zenskegapodjetnistva).
Republika Slovenija ponuja različne vrste finančne in nefinančne ali neposredne pomoči
podjetju, za zagon ali razširitev podjetja. Finančne pomoči so podjetjem na voljo preko
ministrstev, javnih sredstev, javnih agencij in drugih institucij v naslednjih oblikah:
• povratna sredstva (posojila, garancije ali jamstva in kapitalski vložek v obliki tveganega
kapitala so na voljo zlasti za širitev in internacionalizacijo podjetij),
• nepovratna sredstva (na voljo so zlasti subvencije za uvedbo novih inovativnih podjetij
in spodbude za samozaposlene delavce).
Za zagon podjetja je pomembno tudi ustrezno podporno okolje, ki zagotavlja ciljno
usmerjene informacije, usposabljanje in mentorstvo.
Posredna (nefinančna) državna podpora
• VEM točke. Ponujajo osnovne informacije, nasvete in pomoč pri registraciji podjetja in
samo registracijo.
• Poslovni inkubatorji. V Sloveniji imamo štirinajst poslovnih inkubatorjev. Nudijo
opremljene pisarne in druge podporne storitve.
• Univerzitetni inkubatorji. V Sloveniji obstajajo trije univerzitetni inkubatorji. Nudijo
opremljene pisarne
• Tehnološki parki. Slovenija ima dva tehnološka parka, ki nudita podporno okolje, lažji
prenos informacij, prenos znanja in potrebno infrastrukturo na enem mestu. Poleg
tega nudijo opremljene pisarne, mentorstvo, svetovanje in coworking.
• Initiative Start:up Slovenia (https://www.startup.si/). Ponujajo osnovne informacije,
mreženje. Organizirajo prireditve, tekmovanja in konference. Prav tako svetujejo o
vaših poslovnih idejah.
• Evropska podjetniška mreža (http://een.si/).
informacije in svetovanje.
• SPIRIT Slovenija (http://www.spiritslovenia.si/).
Finančna državna pomoč:

Iščejo poslovne partnerje, nudijo








•
•
•

Slovenski podjetniški sklad (http://www.podjetniskisklad.si/sl/). Zagotavlja sredstva
za zagon novoustanovljenih inovativnih podjetij: začetni kapital za nova inovativna
podjetja, ugodnejši viri financiranja razvojnih investicijskih podjetij (subvencioniranje,
garancije), spodbujanje zasebnih naložb (lastniški kapital, posojila, garancije).
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (http://www.arsktrp.gov.si/).
Predstavlja podporo za ustanavljanje in razvoj mikropodjetij.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (https://www.ess.gov.si/). Zagotavlja
samozaposlitvene subvencije. Namenjen je predvsem brezposelnim osebam. Zavod
RS za zaposlovanje nudi podporo podjetnikom mlajšim od 29 let. Dobijo lahko 5.000
EUR. Prav tako spodbujajo žensko podjetništvo, zlasti ženske z visokošolsko
izobrazbo. Potrebno je vložiti vlogo za pridobitev subvencije in sodelovanje pri
usposabljanju. Za obe skupini obstajajo nekatere omejitve, opisane na
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-zasamozaposlitev.
Slovenski sklad za regionalni razvoj (http://www.regionalnisklad.si/). Finančne
spodbude za začetne naložbe na področju podjetništva, kmetijstva, regionalnega
razvoja, finančnih naložb v regionalne jamstvene sheme, predhodno financirane
projekte z odobrenim evropskim skladom, zlasti v obliki vračljivih sredstev.
SID banka (https://www.sid.si/). Zagotavlja ugodna finančna sredstva (posojila) za
podjetja in zavarovanje izvoznih poslov.
Eko sklad (https://www.ekosklad.si/). Zagotavlja ugodna finančna sredstva za
naložbe v okoljsko usmerjene projekte in energetsko učinkovitost.
Slovenske banke. Vsaka slovenska banka nudi finančno podporo, daje posojila,
vendar je treba razmisliti, kje je rešitev najugodnejša.

Druge oblike podpor za podjetništvo:





Gospodarska zbornica Slovenije (https://www.gzs.si/). Ponuja svetovanje,
usposabljanje in pomoč pri internacionalizaciji.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (http://www.ozs.si/). Ponuja svetovanje,
usposabljanje, izdajanje obrtnih dovoljenj, EU certifikate in potrdila o priložnostnih
obrtnih dejavnostih v Republiki Sloveniji, dovoljenja za opravljanje prevoza.
Erasmus
za
mlade
podjetnike
(https://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php?lan=sl).
Ponuja
sofinanciranje
podjetniškega
usposabljanja in izmenjave izkušenj med podjetniki v Evropski uniji.
Poslovni angeli Slovenije (https://www.poslovniangeli.si/si). Klub poslovnih angelov
je bil ustanovljen leta 2007. Poslovni angeli povezujejo ambiciozne podjetnike,
podjetja in novonastala podjetja s strokovnjaki, tudi na mednarodnem področju,
preverjajo poslovne ideje in načrte ter ponujajo sredstva.

4. POPULARNE SPLETNE STRANI ZA ŽENSKE, KI ŽELIJO PRODAJATI SVOJE IZDELKE
Spletno nakupovanje v Sloveniji narašča. 46% oseb, starih od 16 do 74 let, je opravilo spletno
nakupovanje v obdobju 12 mesecev (od aprila 2016 do marca 2017). 77% teh e-kupcev je
opravilo nakup od spletnih prodajalcev v Sloveniji. Podjetja lahko spletno prodajo vodijo prek
lastne spletne strani ali prek spletne strani, ki jo več podjetij uporablja za trgovanje z izdelki
ali storitvami (tržnice za e-poslovanje). Spletna prodaja vključuje prodajo izdelkov ali storitev,
vendar plačevanja in dostave blaga ali storitev ni treba opraviti na spletu. Leta 2016 je v

Sloveniji 20% podjetij z 10 ali več zaposlenimi osebami prejelo naročila ali rezervacije prek
spletnih strani. 13% podjetij je imelo spletno prodajo preko lastne spletne strani in 9% na
trgu e-trgovine. Tabela 3 kaže, da se spletna prodaja v Sloveniji povečuje.
Table 3: Obseg elektronskega poslovanja v podjetjih z najmanj 10 zaposlenimi osebami v
elektronski prodaji v preteklih letih (SURS).
2013

2014

2015

2016

2017

6707

6335

6465

6811

6991

Podjetja prejemala naročila prek spletnih 1034
strani ali RIP v dogovorjenem formatu

1167

1415

1383

1724

Podjetja prejemala naročila prek spletnih 761
strani

898

1102

1153

141

Podjetja prodajala prek spletnih strani 587
končnim potrošnikom

623

809

804

875

Podjetja prodajala prek spletnih strani 469
drugim podjetjem, javnim ustanovam

568

652

780

917

Podjetja prejemala naročila prek spletnih 735
strani od strank v Sloveniji

856

1039

1046

1134

Podjetja prejemala naročila prek spletnih 327
strani od strank v drugih državah članicah EU

380

556

529

714

Podjetja prejemala naročila prek spletnih 235
strani od strank v drugih državah

177

203

214

216

Spletna stran omogočala elektronsko plačilo 196

230

385

356

-

Spletna stran omogočala ne spletno plačilo

-

865

1054

1136

-

Podjetja prejemala naročila prek RIP v
dogovorjenem formatu

327

346

420

320

422

Število podjetij

Seznam spletnih mest, na katerih lahko ženske prodajo svoje izdelke:
Unikatna tržnica (http://www.unikatnatrznica.si/). Za oglaševanje in prodajanje je potrebno
izpolniti obrazec za prijavo. Postopek registracije je zelo enostaven. Potrebni so samo osebni
podatki in e-pošta. Poleg tega morate plačati članstvo, 4,70 EUR na mesec. Nakup izdelkov je
prav tako zelo preprost. Izberete izdelek, ga dodate v košarico in izpolnite obrazec za
dostavo in plačilo izdelka. Plačilo se vedno opravi po dostavi.
Slovenika (https://www.slovenika.eu/). Spletna trgovina Slovenika.eu je bila ustvarjena kot
platforma za mlade podjetnike, ki ustvarjajo v Sloveniji. Ideja spletnega nakupovanja je bila
ustanovljena leta 2014 kot podpora slovenskim podjetnikom. Slovenika podpira nakup

gospodinjskih in domačih izdelkov. S Sloveniko lahko sodelujejo tudi slovenska podjetja.
Pogoj je le, da so izdelki izdelani v Sloveniji. Zaželeno je tudi, da je material, iz katerega je
izdelek izdelan, pridobljen v Sloveniji. Za začetek poslovanja, potrebujejo predstavitev vašega
dela, da pridobijo vpogled v vaše delo in izdelke, ki jih izdelujete. Lahko jim posredujete vašo
spletno stran, Facebook stran, katalog... Po pregledu vaše ponudbe - predstavitve vam
sporočijo, ali so izdelki primerni za dopolnitev njihove palete izdelkov. Ob začetku
sodelovanja sklenete sporazum o sodelovanju. Potrebujejo ime podjetja, naslov podjetja,
ime in priimek zastopnika podjetja, davčno številko, številko transakcijskega računa in banko,
pri kateri je račun odprt. Tudi nakup izdelkov je na spletni strani Slovenika zelo preprost.
Izberete izdelek, ga dodate v košarico in izpolnite obrazec za plačilo in dostavo izdelka.
Izberete način plačila (po dostavi, preko TRR). Po potrditvi naročila vam pošljejo e-račun.
Izdelek je dostavljen v nekaj dneh.
Bolha.com (http://www.bolha.com/). Portal je namenjen prodaji rabljenih izdelkov,
domačih izdelkov, storitev ali pa samo oglaševanju predmetov in podjetij. Vsak posameznik
se lahko registrira in prodaja svoje izdelke. Portal ima tudi možnost registriranja podjetij in
oglaševanja ali prodaje njihovih izdelkov. Nakup na portalu je preprost. Najdete izdelek,
kontaktirate lastnika (po telefonu, e-pošti). Dogovorite se z lastnikom za ogled in nakup.
Izdelek po navadi plačate z gotovino, direktno lastniku. Običajno ne dobite računa, razen če
kupujete izdelke podjetij.
LetGo (https://www.letgo.si/). Portal je namenjen prodaji rabljenih izdelkov. Posameznik se
lahko registrira in prodaja svoje izdelke. Postopek registracije je zelo preprost. Registrirate se
lahko preko Facebook računa ali e-pošte. Obstaja tudi aplikacija za mobilne telefone, ki
omogoča enostavnejše objavljanje vaših izdelkov. Izdelke fotografirate in jih objavite na
portalu. Če želite opraviti nakup, se za ogled in nakup izdelka dogovorite z lastnikom. Izdelek
plačate lastniku, ne dobite računa.
Etsy (https://www.etsy.com/market/slovenia). Etsy je spletno mesto namenjeno obrtnikom,
umetnikom in zbirateljem, ki prodajajo svoje rokodelske kreacije. Prodaja izdelkov, pri
katerih niste bili vključeni v izdelavo ali oblikovanje na portalu ni dovoljena. Če želite
prodajati izdelke na portalu se morate najprej registrirati. Registrirate se lahko preko
Facebook računa ali e-pošte ali izpolnite obrazec za prijavo (ime, e-pošta, geslo). Pridružitev
in začetek prodaje na Etsy sta brezplačna. Obstaja pa pristojbina za plačilo, provizija za
transakcijo in pristojbina za obdelavo plačil. 0,16 EUR plačate za objavo seznama na trgu.
Seznam je na voljo štiri mesece, ali dokler se predmet ne proda. Ko se izdelek proda, plačate
3,5 % transakcijo na prodajno ceno (brez stroškov pošiljanja). Če sprejmete plačila preko
storitve Etsy Payments, se plača še provizijo za plačilo v višini 4 % + 0,30 EUR. Če želite
nakupovati predmete preko Etsy, se morate prijaviti na spletno stran Etsy. Izberete želen
izdelek, go dodate v košarico in izpolnite obrazec za plačilo in dostavo. Izberete način plačila.
Po potrditvi prejmete e-račun. Izdelek je dostavljen v nekaj dneh.
Facebook strani (https://www.facebook.com/). Posamezniki, ki želijo prodajati svoje
rokodelske izdelek, za oglaševanje uporabljajo tudi Facebook spletne strani. Za nakup izdelka
se obrnete na proizvajalca. Lahko ga pokličete, mu napišete e-pošto ali mu pustite sporočilo
na FB strani. Za plačilo izdelkov obstaja več načinov. Najpogostejši pa je nakazilo p prejemu
e-računa. Izdelek je dostavljen v nekaj dneh.
Ustvarjalne roke (https://ustvarjalneroke.si/oglasevanje/). Ustvarjalne roke je spletna stran,
ki ni namenjena prodaji izdelkov, ampak predvsem oglaševanju izdelkov in njihovih

ustvarjalcev. Objave vključujejo povezave do spletnih mest ustvarjalcev ali prodajnih mest,
kjer lahko dobite dodatne informacije za nakup izdelkov.

5. ELEKTRONSKA DOKUMENTACIJA (E-RAČUNI, ZAVAROVANJE, ITD.)
Elektronsko poslovanje ureja Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1973).
Zajema
elektronsko
poslovanje z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter uporabo elektronskega
podpisa pri pravnih transakcijah, vključno z e-poslovanjem v sodnih, upravnih in drugih
podobnih postopkih. Najpomembnejša in osnovna načela so: načelo varstva osebnih
podatkov, načelo mednarodnega priznavanja, načelo odprtosti ali tehnološka nevtralnost,
načelo varstva potrošnikov, načelo nediskriminacije v elektronski obliki. Vendar to ne
pomeni, da je elektronski podpis obvezen. Varno elektronsko potrdilo je enakovredno
lastnoročnemu podpisu za elektronske podatke, zato ima enako veljavnost in dokazno
vrednost.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za vzpostavitev ali
nadgradnjo elektronskega poslovanja v obdobju od 2017 do 2018. Skupni znesek sredstev je
2,5 milijona evrov.
Podjetja v Sloveniji imajo široko paleto programske opreme, ki podpira e-poslovanje. Obstaja
nekaj primerov:
• 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), itd.
Omogočajo urejanje računov, plačila potnih nalogov (na primer plačilo potnih stroškov) itd.
Obveznost izdajanja in prejemanja e-računov za proračunske uporabnike je začela veljati 1.
1. 2015. Zagotoviti je treba ustrezno arhiviranje. Za vse prejete in poslane e-račune zakon
zahteva elektronski arhiv. Elektronske račune je treba arhivirati 10 do 20 let, odvisno od
računa. V Sloveniji obstaja veliko podjetij, ki ponujajo e-arhivski račun: Mikrocop,
Mikrografija, Post Slovenije, e-Hramba.si. Razlike med temi družbami so stroški arhiviranja.
Pred začetkom postopka e-računa moramo podjetje registrirati pri Upravi RS za javna
plačila. Nato dobimo dostop do uporabe portala za izdajanje e-računov. Pred tem moramo
pridobiti digitalno potrdilo (postopek je opisan že v poglavju registracije podjetja). Digitalno
potrdilo nam daje dostop do spletne strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila.
V e-poslovanju ne smemo pozabiti na varnost. Varnost lahko zagotovimo na več načinov:
• šifriranje,
• digitalni podpis,
• digitalno potrdilo,
• postopki za preverjanje istovetnosti,
• požarni zid.

ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA
Mnoge ženske v Sloveniji imajo končano samo osnovno šolo. Število žensk s končano nižjo
srednjo šolo in srednjo poklicno šolo narašča. Zmanjšuje pa se število žensk brez izobrazbe.
Če pogledamo število aktivnih žensk, lahko vidimo, da se število samozaposlenih žensk
povečuje. Postopek registracije podjetja v Sloveniji je zelo preprost. Preproste poslovne
oblike, kot so samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo, lahko prijavite na
portalu e-VEM. Druge, zahtevnejše, poslovne oblike, morate registrirati pri notarju.
Registracija na portalu e-VEM se izvede v nekaj korakih: vpis v poslovni register, odprtje
poslovnega bančnega računa, registriranje v davčnem registru, zagotovitev obveznega
socialnega zavarovanja in pridobitev dovoljenj. Posamezniki, ki želijo začeti s poslovanjem v
Sloveniji, imajo na voljo veliko državne finančne in nefinančne pomoči. Podjetniški in
univerzitetni inkubatorji ter tehnološki parki, ki spodbujajo nastanek novih podjetij, zlasti
tistih, ki so pomembni za večjo konkurenčnost, večjo korist in bolj regionalni razvoj
podjetništva, so pomemben del slovenskega inovativnega okolja. Podjetja se lahko prijavijo
na različne razpise. Navsezadnje lahko podjetja zaprosijo tudi za posojila v bankah. V
Sloveniji imajo številna podjetja lastno spletno stran ali spletno trgovino. Na spletu lahko
sledimo različnim spletnim mestom, kjer ljudje prodajajo svoje izdelke, npr. Unikatna tržnica,
Etsy, LetGo, Bolha, Slovenika itd. Vedno več podjetij se preusmerja na e-poslovanje, ki
omogoča lažje in hitrejše poslovanje. Elektronsko poslovanje je na voljo tudi fizičnim
osebam, s katerim si lahko olajšajo postopke različnih storitev (bančne in upravne storitve,
spletne nakupe itd.). V Sloveniji številna podjetja ponujajo programsko opremo za podporo
e-poslovanja. Od leta 2017 do leta 2018 je država podjetjem ponudila finančno pomoč za
prehod na elektronsko poslovanje. Slovenija je na področju poslovanja izvedla številne
reforme, s katerim je olajšala poslovanje. Reforme so bile izvedene na različnih področjih
(registriranje podjetja, pridobivanje kreditov, plačevanje davkov itd.). Slovenija je
poenostavila začetek poslovanja tako da je registracijo podjetja združila z davčno registracijo
podjetja preko avtomatiziranega sistema e-VEM in odpravila zahtevo za žig podjetja. Prav
tako se zmanjša čas in število postopkov na začetku poslovanja.
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FRANCOSKO NACIONALNO POROČILO
GUIMEL

NACIONALNO POROČILO – FRANCIJA

1. STATISTIČNE INFORMACIJE SOCIALNO OGROŽENIH ŽENSK
1.1 IZOBRAZBA
Število žensk z nižjo stopnjo izobrazbe:
Ženske med 25-34 let - 12 %,
ženske med 35 -44 let -14,3 %
ženske med 45-54 let - 25,3 %
ženske med 55-64 let - 38,3 %.
Večina žensk v Franciji z nižjo stopnjo izobrazbe dela v storitvenem sektorju, večinoma slabo
plačanih delovnih mestih in za ne polni delovni čas. S tem se povečuje ranljivost te skupine.

1.2 POLOŽAJ ŽENSK NA TRGU DELA
Število brezposelnih ali neaktivnih žensk z nižjo izobrazbo (gospodinja ali ne more delati
zaradi različnih odgovornosti)
Zelo težko je dobiti konkretne informacije, vendar se zdi, da je 42 % žensk z nižjo izobrazbo
brezposelnih ali neaktivnih in ostanejo brez službe dolgo časa. Je pa v Franciji dobro
organizirano usposabljanje, ki se ga ženske z nižjo stopnjo izobrazbe lahko poslužujejo.
Stopnje zaposlenosti se precej razlikujejo tudi glede na stopnjo izobrazbe. V letu 2016 je
stopnja zaposlenosti med 25 in 64 letniki z visoko stopnjo izobrazbe (kratki ciklus, diplomska,
magistrska in doktorska) v EU-28 znašala 84,8% in je veliko višja od tistih, ki so končali le
osnovno ali nižje srednješolsko izobraževanje (54,3%). Stopnja zaposlenosti oseb z največ
srednješolko ali višješolsko izobrazbo je v EU-28 znašala 74,8%. Poleg tega, imajo najmanjše
možnosti, da kdaj najdejo zaposlitev.
Število žensk z nižjo stopnjo izobrazbe, ki želi delati od doma
Trenutno je delo od doma zelo priljubljeno za večino ljudi, vključno z gospodinjami, ki želijo
prispevati svoj delež h gospodinjstvu.
Veliko francoskih žensk od doma ustvarja svoj blog, izdeluje nakit, pripravlja hrano za
prireditve, izdeluje vrečke, brisače za na plažo, daje nasvete za lepoto, daje potovalne
nasvete ipd.
Delo od doma je vse bolj cenjeno, vendar je nemogoče najti natančne številke za Francijo.

2. ZAKONODAJA, PREDPISI IN BIROKRATSKI POGOJI
2.1 KAKO REGISTRIRAMO POSLOVNO IME
Ime poslovnega ali trgovskega imena identificira podjetje. Pri izbiri imena podjetja je nujno
preveriti, da to ne vpliva na druge že zaščitene. Lahko je preveriti razpoložljivost izbranega
imena pri organu, ki skrbi za industrijsko zaščito: INPI. INPI skrbi za vse postopke vložitve. Ko
je ime vloženo pri INPI, ima podjetje desetletni mandat.
KAJ JE INPI?
INPI ali Nacionalni inštitut za industrijsko lastnino je javni organ pod nadzorom Ministrstva za
gospodarstvo, finance in zunanjo trgovino Ministrstva za produktivno predelavo in
ministrskega delegata za mala in srednje velika podjetja, inovacije in gospodarstvo. INPI je
zadolžen za:
•

izdajo patentov, blagovnih znamk in modelov,

•

sprejemanje, spremljanje in obveščanje inovatorjev,

•

ozaveščanje in usposabljanje na področju industrijske lastnine,

•

boj proti ponarejanju,

•

prilagajanje in izdelavo zakona intelektualne lastnine na mednarodni ravni,

•

delovanje na evropski in mednarodni ravni z ustreznimi organi,

•

razvijanje mednarodnega sodelovanja.

TERITORIALNI OBSEG POSLOVNEGA IMENA
Treba je opozoriti, da se obseg zaščite imena podjetja razlikuje glede na to, ali gre za:
•

prepoznavno ime podjetja, ki je nacionalno omejeno ali

•

trgovsko ali komercialno ime pod katerim se podjetje razlikuje in postane znano
svojim strankam. Zelo pogosto so poslovna in družbena imena zmedena. V tem
primeru je obseg omejen na vpliv stranke in področja dejavnosti družbe.

OBRAMBA IMENA V PRIMERU ZLORABE
Da bi se podjetje lahko zagovarjalo pred "zlorabo" korporativnega imena, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
• uporaba imena mora biti po prvi uporabi s strani podjetja,
• obstoj storitev in podobnih izdelkov,
• tveganje zmede v glavah dobaviteljev in kupcev,
Z vsemi temi pogoji, lahko podjetje vloži tožbo za nelojalno konkurenco, kar privede do
prepovedi uporabe istega imena in odškodnine s strani pristojnega sodišča.

ZAVRNITEV BLAGOVNEGA IMENA ALI SIMBOLA
Tako kot pri zaščiti poslovnega imena, morajo biti tudi za zaščito blagovne znamke izpolnjeni
naslednji pogoji:
• uporaba mora biti po prvi uporabi s strani podjetja,
• podobnost dejavnosti,
• nadaljevanje na istem področju privlačnosti strank,
• tveganje zmede v glavah dobaviteljev in kupcev,
V teh primerih je uporaba prepovedana z vložitvijo tožbe za nelojalno konkurenco.
Ukrepanje v smeri zaščite blagovne znamke je koristno tako za družbo kot za trg, ki je tako
usmerjen in predvsem urejen.
https://www.inpi.fr

2.2 DAVČNA ODGOVORNOST
Kateri davki so namenjeni podjetjem?
Kot podjetnik ste predmet posebnih davčnih izjav, odvisno od dejavnosti, ki jo opravljate.
Bistveno je razumeti osnovna načela, ki urejajo obdavčitev podjetij in računovodske
obveznosti, s katerimi se soočate.
Podjetja morajo poravnati predvsem tri glavne vrste obdavčitve:
•

obdavčitev dobička,

•

ozemeljski gospodarski prispevek (CET),

•

DDV,

•

davki na podjetja in davki iz dobička

•

obdavčitev dobička je odvisna od pravne strukture vašega podjetja; Morda ste
predmet davka na dohodek (IR) ali davka od dohodka pravnih oseb (CI),

•

davek na prihodek,

•

posamezna podjetja (obrtniki, trgovci), svobodni poklici in družba EURL (družba z
omejeno odgovornostjo) morajo plačati IR.

Narava vaše poslovne dejavnosti določa obdavčitev vašega obdavčljivega dobička:
• če je dejavnost industrijska, komercialna ali obrtna, so industrijske in poslovne
ugodnosti (BIC) mikropodjetij ali pravnega režima predmet davčnega režima;
• če je dejavnost liberalne narave, so nekomercialne koristi (NBC) mikropodjetij ali
kontrolnih deklaracij predmet davčnega režima.
Če vaše podjetje proizvede primanjkljaj, se odšteje od vseh dohodkov v letu. Če je ta
primanjkljaj višji od vašega letnega dohodka, bo delež primanjkljaja, višji od vašega prihodka
prenesen na skupni dohodek, ustvarjen v naslednjih šestih letih.

Direktorji in / ali partnerji se obdavčijo osebno glede dohodnine samo na plače ali dividende,
ki jih dejansko imajo.
Ali je obvezno registrirati strokovna in poklicna združenja v teh državah?
Registracija je obvezna.
CFE Gospodarske zbornice Slovenije dovoljuje vse formalnosti registracije, spremembe ali
prenehanja dejavnosti v registru trgovin in podjetij (RCS). Kot taka je odgovorna za
posredovanje potrebnih informacij različnim organom, ki jih zadevajo te formalnosti
(registra, davčna služba, RSI itd.).
Pravne formalnosti.
Dokumenti, ki jih zahteva CFE, so naslednji:
• potrdilo o domicilnosti,
• kopija vašega zadnjega davka na nepremičnine (če ste lastnik) ali vaše zadnje potrdilo
o najemnini, če ste najemnik,
• dvostranski izvod osebne izkaznice ali potnega lista,
• kopija vaše družinske knjižice,
• izjavo, ki potrjuje čisto kazensko evidenco,
• poročni list, če ste poročeni,
• provizija, ki jo je treba plačati sodnemu tajništvu gospodarskega sodišča v višini
približno 50 evrov,
• P0 obrazec,
Registracija ustanovitve podjetja:
• Vaš CFE vam bo izdal potrdilo o registraciji ustanovitve podjetja (RDCE) z oznako
»čakajoča registracija«, ki vam bo omogočila, da dokončate svoje korake do KBIS
(dokument, ki bo potrdil registracijo vašega mikropodjetja).
Siren, Siret, NAF:
Izjava o ustanovitvi podjetja s CFE samodejno vključuje dodelitev posameznemu podjetju v
roku petnajstih dni:
• SIREN številka z 9 števkami: INSEE vam bo sporočila glede dejavnosti.
• številko SIRET, ki vam omogoča, da poiščete svoje podjetje. Ta številka zajema
številko SIREN z 9 števkami in doda 5 mest (NIC), ki označujejo kje se nahaja vaše
podjetje v Franciji.
• kodo NAF, ki je nadomestila kodo APE. Ta številka se izbere s seznama dejavnosti, ki
jih določa nomenklatura francoskih dejavnosti. Ta koda je odvisna od vaše glavne
dejavnosti.
• številko DDV znotraj skupnosti, ki je obvezna na vaših računih, izdanih drugim
državam EEC.
Davčne formalnosti:
• Preko Centra za formalnosti podjetja (na oddelku za davčno poslovanje) mora biti
vložena izjava o obstoju od katere je odvisno vodenje podjetja.

Socialne formalnosti:
• Socialne formalnosti se večinoma nanašajo na vključitev v sistem socialne zaščite za
trgovce. To združenje opravlja CFE z "Régime social des indépendants", ki je zdaj edini
družbeni stik za trgovca.
Formalnosti, ki jih je treba izpolniti zunaj CFE:
• ustanovitev kartoteke na pošti,
• poštna kartoteka omogoča odstranitev poštnih in denarnih naročil, izraženih v imenu
blagovne znamke ali poslovnega imena samostojnega podjetnika. Ta formalnost torej
ni potrebna, če se dejavnost izvaja pod osebnim imenom trgovca.
• odprtje bančnega računa. Pred začetkom svoje dejavnosti mora trgovec odpreti
bančni račun pri banki, kreditni instituciji ali poštni banki.

2.3 ZAKON O PRAVIČNEM TRGOVANJU IN ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV- SE
UPORABLJATA ZA PRODAJALCE NA DALJAVO
Tudi za elektronsko poslovanje so pravice potrošnikov zaščitene predvsem z dvema
zakonodajnima aktoma - Zakon o trgovini in Zakonom o varstvu potrošnikov. Zagotavljajo
vam, da dobite blago ali storitve, ki jih plačate, in da je tisto, kar dobite, razumne kakovosti.
Kaj pokriva Zakon o pravičnem trgovanju?
Zakon o pravičnem trgovanju (Fair Trading Act (FTA)) varuje potrošnika pred zavajajočimi
dejanji, napačnimi predstavitvami in nepoštenimi praksami trgovcev. V skladu s FTA,
podjetju ni dovoljeno:
• zavajanje potrošnikov glede narave produkta - npr. trgovci ne morejo oglaševati, da
je šal izdelan iz angora volne, če ta vlakna predstavljajo le majhen odstotek oblačila.
Drug primer je, če poveste prodajalcu, da iščete šal iz angora volne in vam prodajalec
ne pove, da šal, ki ga gledate, ni iz angora volne.
• podajanje napačnih informacij o svojem izdelku ali o zakonskih pravicah.
• uporaba nepoštenih postopkov trgovanja - npr. ne morejo oglaševati predmeta, če
obstaja teh izdelkov le malo število, samo da bi ljudje vstopili v trgovino.
• podajanje neutemeljenih trditev o izdelku - npr. če želi trgovec trditi, da je njihov
izdelek okolju prijazen, je treba trditev podkrepiti z dokazi. Tudi, če je trditev pravilna,
je lahko trgovec v prekršku, če nima utemeljenih razlogov za to.
• vključevanje nepoštenih pogodbenih pogojev v svoje standardne potrošniške
pogodbe.
FTA zahteva tudi, da trgovci, ki želijo prodati razširjene garancije, razkrijejo informacije o
podaljšani garanciji potrošniku. Zagotoviti morajo tudi obdobje, v katerem lahko potrošnik
prekliče pogodbo.
Kaj pokriva Zakon o varstvu potrošnikov?
Blago, ki ga kupujete za osebno ali gospodinjsko rabo, pokrivajo naslednja jamstva:

•

blago mora biti razumne kakovosti in razumne trajnosti (ob upoštevanju narave
prodajalca in kraja, kjer ste blago kupili, npr. če kupujete rabljeno blago, ne
pričakujte, da bo enake kakovosti in trajnosti kot novo blago),

•

blago mora ustrezati namenu,

•

ujemati se mora z opisom,

•

ujemati se mora z razstavljenim modelom,

•

proizvajalec ali uvoznik mora zagotoviti rezervne deke ali popravilo v razumnem času
po nakupu blaga,

•

od 17. junija 2014 je zagotovljena pravočasna dostava, kar pomeni, da mora
dobavitelj, če uredi dobavo blaga, zagotoviti, da ga potrošnik prejme v dogovorjenem
roku,

Nakup storitev pokrivajo naslednja jamstva:
•

zagotoviti jim je potrebno primerno skrb,

•

ustrezati morajo namenu (poskrbeti morajo za to kar želite),

•

izpolnjene morajo biti v razumnem roku,

•

cena storitev mora biti razumna; tudi če s ponudnikom storitve niste razpravljali o
ceni, vam ne more zaračunati nerazumnega zneska

Ob nakupu blaga ali storitev, ki ne izpolnjuje jamstev, se obrnite na prodajalca ali ponudnika
storitev in razložite težavo. V primeru težav v prihodnosti, obdržite svoj račun, garancijo in
druge informacije o izdelku.
2.5 USTANOVITEV E-POSLOVANJA
Obstaja približno 182.000 aktivnih spletnih trgovin. Konkurenca je velika, prostora za napake
ni, od samega začetka morate izbirati prave odločitve. Na voljo je več rešitev za razvoj etrgovine. Lahko se odločite za uporabo agencije, ki uporablja odprtokodne vire (Pretashop ali
Magento) ali pa se odločite za svojo spletno stran. Izbira je odvisna od kompleksnosti vašega
projekta in razpoložljivega proračuna in časa. Ne glede na vrsto izbrane rešitve je
najpomembnejše poznavanje najboljših praks v elektronskem poslovanju in dobro
metodologijo dela.
Uresničevanje projekta e-trgovine poteka skozi različne faze: specifikacije, izbira CMS-a
(programske rešitve za izdelavo in upravljanje spletne strani e-trgovine, imenovane CMS, so
številne in lažje za uporabo. Bodisi se odločite za zaupanje za razvoj spletnega mesta agenciji
bodisi spletno stran postavite sami, boste izbrali CMS za e-trgovino, prilagojeno vašim
potrebam). Ni tako enostavno, če veste, da je na trgu na voljo več CMS-jev.
Pri delu s spletno agencijo lahko spremljate izbiro CMS. Vsaka spletna agencija pa dela z
enim ali dvema CMS-jema in pogosto se ne postavlja vprašanje izbire e-trgovine. Večina
spletnih agencij, ki delajo z VSEs / SMEs, uporabljajo Prestashop, čeprav se vse bolj
srečujemo tudi s tistimi, ki delajo na Woocommerceu ali celo Shopify. Za spletne agencije, ki
delujejo z večjimi podjetji, Magento ostaja referenca, vendar obstaja veliko alternativnih
rešitev) in orodij, izdelava kataloga izdelkov, spremljanje razvoja in končno SEO optimizacija
in priprava zagona. Tukaj nudimo popoln vodnik za vse tiste, ki se lotevajo e-trgovine. Nekaj
ur branja je dovolj, da postanete obveščeni podjetniki za elektronsko poslovanje.

2.5.1 PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE PROJEKTA E -TRGOVINE
Pred začetkom uvajanja v uresničitev spletne strani e-trgovine, projekt zahteva fazo priprave
in oblikovanja. Izdelava specifikacij je bistvenega pomena in morate biti sposobni projicirati
sebe, da lahko predvidite stroške, ki jih je ustvaril projekt.
Koliko stane ustvarjanje spletnega mesta e-trgovine?
•

To je vprašanje, ki si ga mnogi postavijo: kakšna je cena spletnega mesta e-trgovine?
To je povsem običajno vprašanje in upravičeno je, da si ga postavite. Vendar odgovor
nanj ni preprost in je odvisen predvsem od vašega projekta, izbrane rešitve,
funkcionalnosti spletnega mesta. Skratka, na ceno vpliva veliko dejavnikov.
Avtomobil je lahko včasih vreden 2.000 evrov ali 100.000 evrov. Za spletna mesta etrgovine je lestvica enaka.

•

Iskreno, nemogoče je podati ceno spletnega mesta. V tem delu bomo poskušali
predstaviti različne vrste e-trgovin, ki jih je mogoče ustvariti, in cene, ki so jim
priložene.

Cena je odvisna od vrste rešitve, ki se uporablja za ustvarjanje mesta e-trgovine
1. Spletna stran e-trgovine, ustvarjena s spletno programsko opremo kot sta Jimbo ali
Wizishop
Na internetu boste našli veliko število lastniških programov, ki vam omogočajo, da
ustvarite svojo spletno stran e-trgovine: Jimdo, Squarespace, Wizishop, Shopify ..
•

Ti programi so zasnovani tako, da oblikujejo spletno mesto e-trgovine brez posebnih
tehničnih veščin in imajo zelo preprost uporabniški vmesnik: izberete temo, ki ustreza
vašemu podjetju in vašim potrebam in nastavite to temo. Potem ga morate samo
objaviti!.

•

Ta rešitev za ustvarjanje e-trgovine je še posebej primerna za omejene kataloge
izdelkov (manj kot 500 izdelkov). Ta rešitev zlahka najde svoje meje. Ta rešitev ni
primerna, če imate zelo posebne potrebe in če želite originalne funkcije...

•

Zavedajte se, da preprosta stran ne pomeni amaterska spletna stran. Spletni strani
lahko dodamo zelo profesionalen videz.

•

Nasvet: če vaš katalog vključuje več kot 500 izdelkov, lahko ostanete na tej rešitvi.
"500" ni stroga omejitev. V nasprotju s tem, raje uporabite Shopify Jimdo ali
Squarespace. Zadnja dva programa nista primerna za upravljanje velikih katalogov..

•

Ta rešitev, ki po definiciji zahteva uporabo zunanjih ponudnikov storitev, je
najcenejša. Najem je med 10 in 100 evrov na mesec. Za določeno programsko
opremo morate tej ceni dodati provizije, ki se zaračunajo za spletno prodajo:
• Jimdo: 180 € / leto
• Squarespace: 243 € / leto
• Wizishop: 39 € / mesec + provizija od 1% do 3% glede na raven vašega prihodka
• Shopify: $ 29 / mesec + 2% provizije glede na raven vašega prihodka
• Zadnja dva programa sta dražja od prvih dveh, a tudi bolj popolna.

2.5.2 PROCES REGISTRACIJE
Upravljanje projektov v e-trgovini
Poleg ustvarjanja spletnega mesta se realizacija projekta e-trgovine sooča z drugimi
vprašanji. Pravni status vaše dejavnosti, oblikovanje in ergonomija ali vodenje in trajnost
projekta so enako pomembni.
Kakšen naj bo pravni status e-trgovine?
E-poslovanje je poslovanje, ki privlači vedno več podjetnikov. Toda za razvoj e-poslovanja,
morate začeti podjetje. Takoj se postavi vprašanje: kakšen pravni status naj izberem za moje
e-poslovanje? Kakšno pravno obliko lahko ima moja spletna trgovina? Imate tri možnosti:
samo-podjetnik, samostojni podjetnik (EI, EIRL) ali podjetje (SARL, SAS, EURL). Izbira pravne
strukture je zelo odvisna od narave vašega projekta in vaših ciljev rasti.
Za pravilno izbiro med samo-poslovanjem, samostojnim podjetnikom in podjetjem si
morate postaviti prava vprašanja:
• Želite ustvariti spletno trgovino sami ali z drugimi? Če obstaja več članov, potem
lahko možnost samo-podjetništva črtate.
• Kakšne bodo finančne potrebe vaše dejavnosti (oblikovanje spletne strani,
oblikovanje zalog…)? Če potrebujete vlagatelje ali bančna posojila, je podjetje
najustreznejša in verodostojna oblika.
• Kakšen je predviden prihodek, ki ste ga določili? Če pričakujete majhen promet, lahko
postanete samo-podjetnik. Če ste ambiciozni, razmislite o EI ali podjetju.
• Kakšen obseg dejavnosti predvidevate srednjeročno? Dolgoročno? Rast napovedi je
pomemben element. Če predvidite, opazno rast v srednjeročnem obdobju, lahko
začnete s sprejetjem statusa EURL in nato prestavite v LLC status.
• Ali imate za zaščito osebno dediščino? V tem primeru se lahko izbira samostojnega
podjetnika odvzame (razen, da sprejmete status EIRL). Izberite pravni status: družba z
omejeno odgovornostjo.
• Ali nameravate pozvati vlagatelje srednjeročno ali dolgoročno? Če je tako, je
najprimernejša pravna oblika podjetje.
• Namig: vzemite si čas, preden se odločite preverite še druge vire. Poizvedite zlasti o
značilnostih vsakega pravnega statusa. Za vsak pravni status navedite prednosti in
slabosti, ki temeljijo na dejavnosti e-trgovine, o kateri razmišljate, in predvidenih
prihodkov in rasti.
Postopek registracije in davki, ki ustrezajo izbranemu statusu: samo-podjetnik
Status samo-podjetnika, ustanovljenega leta 2009, je v porastu. In z dobrim razlogom ima
očitne prednosti:
•

Zelo enostavno in zelo hitro ustvarite samoorganizacijo: registracijo lahko naredite na
spletu z nekaj kliki. Še več, postopek je brezplačen.

•

Nizka stopnja socialnega prispevka (13,3 %). Ta obrestna mera se izračuna na vašem
dejanskem prihodku. Konkretno, če ne opravljate nobenega prometa, ne plačujete

socialnih stroškov. Stanje samostojnega podjetnika tako omogoča omejitev tveganj v
primeru razpada.
•

DDV-ja ne zaračunavate, kar je konkurenčna prednost pred drugimi trgovci. Vaše
stranke plačajo za vaše izdelke ali storitve HT. Vaši izdelki so za 20% cenejši od cen
vaših tekmecev, ki plačujejo DDV.

•

Upravni in računovodski stroški upravljanja so zelo nizki: vaše edine obveznosti se
nanašajo na mesečno ali četrtletno deklaracijo o prometu (na internetu, z nekaj kliki),
na fakturiranje in vodenje poslovne knjige. Uporaba računovodje ni obvezna in
seveda vam ni treba upravljati z DDV.

•

Še vedno lahko opravljate plačane aktivnosti medtem ko razvijate svoje poslovanje v
e-trgovini.

V okviru dejavnosti elektronskega trgovanja pa ima samostojni podjetnik večje
pomanjkljivosti, ki uravnovešajo prednosti, navedene v nadaljevanju:
•

Da bi bili upravičeni do ugodnosti iz statusa samostojnega podjetnika, ne smete
presegati 82.200 EUR letnega prometa. Kar pa onemogoča zaposlovanje.

•

DDV-ja ne morete povrniti pri nakupih, ki jih opravite z vašimi dobavitelji. Kar je za
nakupno/prodajno dejavnost velika ogroženost.

•

Na fiskalni strani ne morete odbiti nobenih stroškov (npr. Stroškov pošiljanja ali
stroškov agencije, ki ustvarja spletno mesto e-trgovine) od prometa.

•

Davčne in socialne dajatve se izračunajo na promet in ne na dejanski dobiček. V
primeru deficitne dejavnosti je to negativna stran, ki jo morate upoštevati.

•

Status samostojnega podjetnika je manj strokovno v očeh vaših deležnikov (zlasti v
odnosu do banke). Samo-podjetništvo predstavlja problem v smislu verodostojnosti.

•

Vaša odgovornost je neomejena. Zasebno premoženje ni zaščiteno.

Stanje samozaposlenega lahko prilagodite za testiranje vaše aktivnosti. Ko se poveča vaše
poslovanje v e-trgovini, stanje spremenite. Upoštevajte, da je sprememba statusa ali
prenehanje dejavnosti, ko je oseba samostojni podjetnik, zelo hitra. Če vaš predvideni
prihodek za prvo leto dejavnosti presega zgornjo mejo 82.200 evrov, je treba možnost
samozaposlitve, zavrniti.


Poseben primer: če prodajate storitve na spletu, omejitev prometa ni 82 200 evrov,
ampak 32 900 evrov. Neizterljivost DDV pri nakupih očitno povzroča manj težav v
zvezi s storitvami (navadno nimate ali pa imate malo nakupov).



Če presegate pragove prometa, boste imeli podaljšano dobo, po kateri boste
samodejno prešli na industrijske in poslovne dobičke (BIC), če boste opravljali nakup /
prodajo ali nekomercialne dobičke, če zagotavljate storitve. Pravzaprav zapuščate
socialni in davčni sistem samega podjetja, kar pomeni večje bremenitve (sprememba
dejanske obdavčitve in prenehanje oprostitve DDV).

Če želite izračunati dobičkonosnost vašega posla e-trgovine s statusom samostojnega
podjetnika, morate:
• (prihodki - odhodki) / prihodki> socialne in davčne stopnje
• Stroški vključujejo vse vaše stroške in nakupe (nakup blaga, poštnina, embalaža itd.).
Stopnja socialnih stroškov in davkov ter 13,3%, če opravite nakup / prodajo blaga.
Jasno je, da mora biti stopnja marže višja od vaše obrestne mere.

2.5.3 USTANOVITEV SAMOPODJETNIŠTVA ZA E-POSLOVANJE
Samostojni podjetnik (EI) je za razliko od samozaposlovanja "resnično" podjetje, tudi če
samostojni podjetnik ni pravna oseba. V celoti ste vi finančno odgovorni za dolgove vašega
podjetja, hkrati pa nimate odgovornosti za vaše podjetje. Zaščitite lahko svoje glavno
prebivališče.
Leta 2011 se je pojavil nov pravni status: zasebna družba z omejeno odgovornostjo (EIRL). Ta
pravni status vam omogoča ločitev vašega osebnega premoženja od vašega zasebnega
premoženja z izjavo o dodelitvi. Odgovorni ste samo za svoje prispevke: to je pomen
omejene odgovornosti (implicitno: omejeno na prispevke). Prispevki v okviru samostojne
podjetniške družbe RL se nanašajo na vso profesionalno lastnino, pridobljeno za izvajanje
vaše dejavnosti.
Prednost zasebne družbe v primerjavi s podjetjem je preprostost v formalnosti. Ustvarjanje
samostojnega podjetnika je nekoliko bolj zapleteno kot ustvarjanje samo-podjetja, vendar je
neprimerljivo preprostejše od ustvarjanja podjetja. Ustanovitev samostojnega podjetništva
stane okoli 75 evrov (kar ni veliko).
Tukaj je nekaj drugih lastnosti samostojnega podjetnika:
 Obdavčeni ste za DDV. To pomeni, da morate svojim strankam zaračunati DDV,
vendar lahko v zameno odbijete DDV iz vaših nakupov ali poslovnih naložb.
Obveznost DDV vključuje dodatne stroške upravljanja, ki jih je treba upoštevati.
 Za promet niste omejeni. Ustvarite lahko toliko prihodkov kot želite (ali bolje, kot
lahko ...).
 Stroški se izračunajo glede na vaš dobiček. Ste predmet davka na dohodek in ne
davka od dohodkov pravnih oseb. Če imate primanjkljaj in zato ne ustvarite dobička,
ste še vedno podvrženi osnovnemu pavšalnemu znesku.
 Za zasebne posle vam ni treba vnašati kapitala.
• Pravni status zasebne družbe je idealen, če želite začeti dejavnost e-trgovanja, ne da
bi se povezali in da bi razvili pomemben promet (več kot 82.200EUR).
Opomba: če ustvarjate EIRL, lahko izberete, da bo predmet IS, namesto IRPP. To je lahko
zanimivo, če je vaš promet visok, vendar na primer ne zaslužite veliko marž. Status EIRL
omogoča, da se z vidika davčne optimizacije zoži med dobičkom družbe in osebnim
prejemkom.

2.5.4 USTVARJANJE PODJETJA, SARL ALI SAS ZA SPLET NO TRGOVANJE ?
V okviru dejavnosti e-trgovanja ima ustvarjanje podjetja več prednosti:
•

Ustvarite spletno trgovino z eno ali več osebami. Če vas je pri projektu e-trgovine več,
je podjetje obvezna pravna oblika.

•

Podjetje je pravna oseba: svoje premoženje zaščitite. Osebna dediščina in dediščina
podjetja sta ločeni. Odgovorni ste samo za dolgove podjetja sorazmerno z vašim
kapitalskim vložkom v podjetje.

•

Lažje prodate podjetje, kot pa podjetje, ki ima status samostojnega podjetnika.

•

Upravne in računovodske formalnosti so bolj zapletene: pisati morate statute,
imenovati častnika, objaviti obvestilo v časopisu s pravnimi obvestili o ustanovitvi,
voditi napredno računovodstvo itd.

Zato je SARL daleč najbolj uporabljena pravna formula. Tukaj je nekaj podatkov o statusu
SARL. Podjetje LLC je zavezano davku od dohodkov pravnih oseb (15% do 38120 EUR
dobička, 33% več). Izvršni dohodki se zaračunavajo (v primeru ničelnega nadomestila se
uporablja osnovni paket). Seveda morate imeti vsaj dva partnerja, da ustvarite LLC. Postopek
ustvarjanja LLC-ja je precej težak: izdelava člankov, prijava, publikacije itd. Obračunajte
približno 500 evrov administrativnih stroškov za oblikovanje SARL-a ... če to storite sami.
Dodajte 500 EUR, če uporabljate računovodjo. Za podjetje boste morali vložiti tudi kapitalski
prispevek, čeprav je minimum en evro. Za vodenje računov (bilanca stanja, izkaz poslovnega
izida, priloge, knjige) morate poklicati računovodjo. Seveda boste zavezani plačilu DDV-ja. Če
imate status upravitelja SARL (TNS), bodo vaši dohodki v povprečju obdavčeni do 40%.
Jasno je, da morate imeti precejšnjo prometno napoved in dobičkonosno dejavnost za SARL.
LLC je primeren za projekte e-trgovine.
V zadnjih letih je bila SAS očiten uspeh zaradi nekaterih nedavnih ukrepov poenostavitve
(prenehanje imenovanja revizorja in minimalnega osnovnega kapitala). Danes večina
računovodij in odvetnikov priporoča to pravno strukturo. Tukaj je nekaj značilnosti SAS:







V podjetju ste zaposleni, niste pa upravljavec. Prispevate kot zaposleni. Pravico imate
do brezposelnosti. Toda to je višji strošek za družbo (več stroškov). Osebni dohodek
se vam obdavči po IRPP.
Pri oblikovanju statuta imate veliko več svobode. Omogočeno vam je, da opredelite,
kakšne odnose želite imeti med partnerji in delničarji, pogoje odpiranja kapitala itd.
SAS je bolj prožna oblika podjetja, ki je zelo priljubljena pri ustanavljanju podjetij:
svoboda v pogojih odpiranja kapitala je bistvenega pomena za začetni gospodarski
model (hiter razvoj, uporaba vlagateljev itd.).
Stroški kreiranja so enaki kot pri SARL-ju (okoli 500 evrov, ne glede na uporabo
ponudnikov).
Ne bomo obravnavali statusa EURL, ki je zelo blizu tistemu LLC. Brez pretiravanja
lahko rečemo, da je EURL družba z omejeno odgovornostjo z enim samim partnerjem.
EURL ustvari družbo sama. Velika prednost podjetja EURL: iz statusa EURL se lahko
prestavlja status SARL (s preprostim prenosom delnic). Če želite sami začeti, vendar
imate možnost, da se v prihodnje pridružite, je status EURL zelo priročen. Zadnja
opomba: EURL je bolj verodostojno podjetje kot samostojni podjetnik (EI, EIRL), zlasti
z bankami (če želite pridobiti posojila).

Ustvarite podjetje, SARL ali SAS, za spletno mesto e-trgovine?


V okviru dejavnosti e-trgovine, ima ustanavljanje podjetja več prednosti:

•

Ustvarite spletno trgovino z eno ali več osebami. Če vas je več pri projektu spletne
trgovine, je podjetje obvezna pravna oblika.

•

Podjetje je pravna oseba: zaščitite svoje premoženje. Osebna dediščina in dediščina
podjetja sta ločeni. Odgovorni ste samo za dolgove družbe sorazmerno z vašimi
kapitalskimi vložki v družbo.

•

Lažje prodate podjetje, kot pa podjetje, ki ima status samostojnega podjetnika.

•

Upravne in računovodske formalnosti so bolj zapletene: pisati morate statute,
imenovati častnika, objaviti obvestilo v časopisu s pravnimi obvestili o ustanovitvi,
voditi napredno računovodstvo itd.

Bilanca stanja:
 Samoorganizacija je primerna, če želite začeti sami in ne želite prevelikega tveganja
in ne načrtujete pomembnega prometa. Meje tega statusa so: meja pragov CA
(poslovne številke) in neizterjava DDV pri nakupih.
 Samostojni podjetnik nima omejitve prometa. Vaši socialni in davčni stroški bodo
višji v primerjavi s statusom samo-podjetnika. Nadzorujete svoje poslovanje, ne
morete uporabljati vlagateljev.
 Če želite prevzeti več, pričakujete visok promet in želite povečati svojo
verodostojnost z vašimi deležniki in uporabite vlagatelje, je ustanovitev podjetja
prava odločitev. Med SARL in SAS se odločite za SAS, ki je ima bolj prilagodljiv zakon
in je bolj prilagojen razvoju dejavnosti e-trgovine. Končno lahko ustvarite podjetje,
ne da bi izbrali EURL. Če se bo vaš e-trgovinski posel povečal, boste lahko status
podjetja enostavno premaknili iz statusa EURL v status SARL. V vsakem primeru
vam svetujemo, da napišete poslovni načrt e-trgovine, preden začnete.
Katera zavarovanja potrebujemo za elektronsko poslovanje?
Trg elektronskega poslovanja se danes sooča s številnimi tveganji in grožnjami, zato je
pomembno vedeti, kako izbrati pravo zavarovanje, ki omejuje izgube za trgovca. Najprej
bomo pogledali različne vrste groženj in napadov, značilnih za e-trgovino. Nato bomo videli,
kdo je odgovoren. In končno, podali nasvete in primere o zavarovanju za e-poslovanje.
KAKŠNE SO GROŽNJE?
Francija je na drugem mestu v državah, za katere veljajo največji poskusi spletnega
goljufanja, tik za Združenimi državami. To predstavlja izgubo od 1,5% do 2% njenega
prometa. Poleg klasičnih goljufij, kot je obnovitev podatkov modrih kartic, obstajajo tudi
druga tveganja. Zlasti izgubljeno ali ukradeno blago ali trenutna zaustavitev vašega
elektronskega poslovanja.
KDO JE ODGOVOREN?

•

Če je blago poškodovano ali izgubljeno, gre za zavarovanje prevoznika in ne
zavarovanje e-trgovca, ki plača za povračilo blaga z zgornjo mejo 750 EUR na paket.
Če želite izvedeti več o tem primeru, vas vabimo, da preberete naš članek o
izgubljenem ali poškodovanem blagu.



Če je vaša spletna stran povezana z varnostjo 3D, niste odgovorni za goljufijo in vam
bo banka v vsakem primeru plačala, če bo prišlo do težave z goljufivim odjemalcem.
Če vaše spletno mesto ni povezano z varnostjo 3D, se lahko stranka obrne proti vam
in greste na sodišče.



Če problem nastane zaradi vaše prostora, obstajata dva scenarija. Ali ste svoje
strežnike zaupali zasebnemu gostitelju, kot je OVH ali ITS, in v tem primeru je gostitelj
celotna oseba, odgovorna za začasno zaustavitev vašega elektronskega poslovanja. V
primeru, da gostite lastne strežnike, ste edini odgovorni za vse tehnične težave

•

Ob pogledu na te primere je potrebno izbrati pravo zavarovanje, toda katero?

KATERO ZAVAROVANJE IZBRATI?
• E-trgovcem s statusom samostojnega podjetnika ali samo-podjetnika kakršnekoli
težave v zvezi z izdelki (če so pomanjkljivi) pokriva strokovno civilno zavarovanje.
• V primeru spora s stranko ali dobaviteljem je priporočljivo, da se strokovno civilno
zavarovanje dopolni z zavarovanjem za pravno zaščito.
• Če imate blago shranjeno v vaših prostorih, jih je potrebno zavarovati.
• Če želite poiskati zavarovanje, ki vam ustreza, vas vabim, da uporabite zavarovalni
primerjalnik. Najboljši so primerjalci neodvisnega zavarovanja in zato nimajo
povezave z zavarovalnicami. Na primer, primerjalni primer zavarovanja.
Kot lahko vidite, mora kdorkoli, ki želi odpreti e-trgovino, razmisliti o zavarovanju, ki ga je
treba izbrati v skladu z več merili (izdelki, logistika ...). Čeprav se na prvi pogled zdi strokovno
civilno zavarovanje, ki vas ščiti pred premoženjskimi spori, dovolj, je še vedno treba
primerjati različne zavarovalne sisteme in naročiti tistega, ki najbolje ustreza vašemu
podjetju.

3. ZAGONSKE PODPORE PODJETNICAM
POMOČ DRŽAVE
ACCRE:
• Pomaga iskalcem zaposlitve in olajša oblikovanje njihovih podjetij.
The BPI France (Javna investicijska banka):
• BPI je organizacija, ki je pod nadzorom države. Spremlja vas pri financiranju in
razvijanju.
• Namesto tega ponujajo vezave in jamčijo rešitve, ki prepričajo vašo banko, da vas
spremljajo v svojih projektih
PRI (Regionalna partnerstva za inovacije):

• Odprti so za ustvarjanje inovativnih SMEs, vendar to ni njihov prednostni cilj.
• Poteka v partnerstvu petih regij: Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine),
Hauts de France (Aquitaine / Poitou Charentes, Pays de la Loire, PACA), Hauts de
France (Nord Pas de Calais Picardy).
• Izbrani so najbolj inovativni projekti. Dodeljenih je največ od 100.000 do 200.000 EUR
na projekt. Ta pomoč omogoči kritje stroškov, povezanih s predhodnimi študijami in
izvajanjem projekta. Izplačuje se v dveh obrokih (70 % in 30 %).
• Projekt SME mora potekati največ 12 mesecev.
• Obstajajo tudi druge možnosti, ki niso specifične za ustanavljanje podjetja in delujejo
pod določenimi zavezujočimi pogoji.
• Značilnosti posebnih davčnih ureditev in davčnega dobropisa za ustvarjanje
inovativnih podjetij in / ali univerz.
Poslovni angeli:
• Poleg zagotavljanja vira financiranja (kar ni namen poslovnih angelov), poslovne
angele sestavljajo ljudje, ki so strokovnjaki za poslovno upravljanje in, ki vam lahko
prinesejo čas, podporo, znanje, potrebno za zagon svojega podjetja.
Entreprendre au Féminin


Pomaga ženskam pri uresničevanju svojega projekta.

4. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA
Registracija RCS:
Nekateri menijo, da nadaljnja prodaja predmetov, kupljenih po nizkih cenah na internetu, ne
zahteva, da bi ustvarili podjetje in se registrirali na RCS ...
• Vendar, davčni organi ne zagovarjajo dejstva, da se prihodkov ne prijavlja in, da se
računa ne izdaja, četudi je to občasno. Shema mikropodjetij je posebej prilagojena
teh dejavnosti.
• Do sedaj ni določenega praga, saj je pomanjkanje registracije preprosto toleranca.
Uprava bo strožja pri tistih, ki na spletu prodajajo pogosteje in poceni izdelke, kot pri
tistih, ki enkrat prodajo drago stvar.
Izbira imena domene:
• Treba je preveriti, če je izbrano ime domene že zasedeno. Blagovna znamka ima
prednost pred imenom domene. Lahko bi celo uveljavljali zaprtje spletne strani, ki bi
uporabljali isto znamko.
• Zaželeno je, da ime domene vloži podjetje, ne pa partner ali upravitelj osebno. To bi
lahko predstavljalo tveganje za podjetje, saj lahko vlagatelj pozneje zahteva
premoženje.
• Pomembno je preveriti, da ime domene ni registrirano na ime ponudnika, ki opravlja
razvoj spletnega mesta, ker v tem primeru ne bi pripadala podjetju. Po drugi strani pa
je običajno ponudnik storitev vključen kot tehnični zastopnik.

• Če mora oseba, ki je naredila premik v podjetju, zapustiti podjetje, ne pozabite
spremeniti imena in e-poštnega naslova.
Izjava za CNIL:
• Komercialna spletna mesta, ki prodajajo blago ali storitve in zbirajo osebne podatke
(ime, e-pošta) in datoteke strank, morajo pripraviti poenostavljeno izjavo Nacionalne
komisije za informatiko in svoboščine (CNIL).
• Za stranke so spletne prodajne strani običajno pod poenostavljenim standardom 48.
Blagovna znamka/dovoljenje/nevednost in druge transakcije:
Opredelitev prodanih proizvodov in storitev:
• Vse, kar prodajate na francoskem ozemlju ali, kar je namenjeno prodaji ali kar je
dostopno na francoskem ozemlju, bodisi na svojem spletnem mestu bodisi na
spletnem mestu tretjih oseb, mora biti v skladu s francoskim pravom.
• Spoštovati je potrebno pravice industrijske lastnine(blagovne znamke, patenti,
modeli, avtorske pravice itd.) ter francoske in evropske standarde (ureditev spletne
prodaje, prodaje potovanj, farmacevtskih izdelkov…).
• Poleg tega se nekateri proizvodi, celo uporabljeni, ne morejo prodati zunaj svoje
selektivne distribucijske mreže, pod kazensko obsodbo. To velja zlasti za nekatere
parfume, ki jih ni mogoče prodati zunaj fizičnih prodajnih mest, ki jih je odobril
proizvajalec.
• Glede izdelkov, ki jih prodajate, tudi če niste proizvajalec, morate biti previdni. Vi ste
lahko odgovorni za blago, ki ga prodajate, če je ponarejeno.
Priprava prodajne pogodbe:



Spletna mesta e-trgovine morajo vsebovati prodajno pogodbo ali splošne prodajne
pogoje.
Ta obveznost je določena v členu L112-1 Kodeksa potrošnikov, ki navaja, da "vsak
prodajalec izdelkov ali ponudnik storitev potrošnika z označevanjem, etiketiranjem,
prikazom ali drugim postopkom obvešča o cenah in posebnih pogojih za prodajo in
opravljanje storitev v skladu s pogoji, ki jih določi minister za gospodarstvo po
posvetovanju z nacionalnim svetom za potrošnjo ".

Splošni prodajni pogoji vsebujejo podrobnosti o:
• pogojih nakupa: po telefonu, ustvarjanje računa, po pošti,
• načinih plačila: sprejeta plačilna sredstva, načini zavarovanja plačil in načini
zavarovanja plačil,
• času odpošiljanja in dostave,
• obdobju umika potrošnika.
Vstavljanje pravnih obvestil:
Spletna trgovina ne bi smela biti anonimna, obiskovalec ali stranka pa mora biti sposobna
identificirati prodajalca in vedeti, kako se lahko obrne na njega. Na strani, ki jo je mogoče
najti, morate objaviti pravne podatke, in sicer:

• ime podjetja, naslov sedeža, država,
• ime upravitelja,
• eno ali več sredstev za stik
naslov…),

s trgovcem (e-pošta, telefon, faks, obrazec, poštni

• številka podjetja Kbis,
• kapital družbe,
• ime gostitelja mesta,
• številka deklaracije CNIL ...
Kaj naj vsebujejo pravna obvestila spletne trgovine?
• Če ste fizična oseba, morate navesti svoje ime in priimek, naslov, elektronski naslov in
telefonsko številko, ki ni zavarovana.
• Če ste pravna oseba, morate navesti ime podjetja, vašo pravno obliko (SARL, SA ali
drugo), edinstveno identifikacijsko številko vašega podjetja (številko, sestavljeno iz
črke in 9 številk), znesek kapitala, naslov registriranega sedeža, elektronski naslov in
telefonsko številko, ki ni zavarovana.
Ne glede na to, ali ste fizična oseba ali pravna oseba, morate določiti tudi:
• registrsko številko v Registru trgovin in gospodarskih družb (RCS) ali registracijsko
številko v trgovinskem registru (RM), ki ji sledi ime mesta, v katerem je register, kjer
je registriran,
• vašo identifikacijsko številko, če ste predmet DDV,
• za dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje (agencija za zakonsko posredovanje,
virtualna igralnica itd.), Ime in naslov organa, ki je izdal to pooblastilo,
• ime, naslov, telefonsko številko in ime ali poslovno ime ponudnika spletnega
gostovanja,
• ime direktorja ali so-vodje publikacije in morda urednikov.
• Zakaj vpisati identiteto direktorja objave in gostitelja? V primeru objavljanja
nezakonitih vsebin bodo to prvi kontaktirani ljudje.
Spoštovanje intelektualne lastnine:
 Če želite, da vaša spletna stran vključuje dokumente, fotografije, videoposnetke,
glasbo, logotipe, priročnike za usposabljanje, risbe itd., Ki vam ne pripadajo, običajno
potrebujete pisno dovoljenje imetnika pravic. Tudi če le delno uporabljate zaščiteno
delo.
 Poleg tega morate biti posebej previdni pri uporabi fotografij v spletni trgovini. Poleg
dovoljenja lastnika pravic do fotografije (ponavadi fotografa), boste morda morali
pridobiti še eno dovoljenje glede vsebine fotografije. Če fotografija predstavlja osebo,
boste morda morali zaprositi za dovoljenje za uporabo njihove slike.
 V primeru fotografije avtorskega dela umetniškega dela boste morali pridobiti
dovoljenje umetnika. V zvezi s fotografijami stavb boste morda, v nekaterih državah,
potrebovali dovoljenje arhitekta.
Izbira načina plačila:

• Plačilo se lahko opravi ob naročilu ali dostavi (v tem primeri se lahko zaračunajo
dodatne takse)
• Ponudite lahko različne vrste plačil: plačilo s čekom, spletno plačevanje, kreditna
kartica (CB), e-denarnica, SMS, ISP,…
Upravljanje z odgovornostjo:


Zakon določa načelo domneve odgovornosti e-trgovca z navedbo, da je "zakonsko
odgovoren kupcu za pravilno izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, da te
obveznosti izvaja sam ali drug servis.

•

Zaščita je podprta s celotno odgovornostjo prodajalca v celotni postopku izvedbe
prodaje, vključno dostavo. Če izdelek ne pride do stranke, morate ponovno dostaviti
naročilo.

•

Omejitev te odgovornosti je slaba vera kupca, škoda izdelka ali slaba uporaba storitve
s strani kupca. Zato ste obvezani k obveščanju strank in v primeru neskladnosti ste
izpostavljeni kazenskim sankcijam.

Spoštovanje prava potrošnje:
• Poleg obveznosti skupnega prava, ki na splošno vpliva na trgovce, obstaja posebna
• zakonodaja, predvidena v členih L.111-1, zakona Kodeksa potrošnikov.
• Zaradi tega spletni prodajalec spoštuje določeno število pravil:
• predhodne informacije odjemalca,
• pravico do umika posameznikov,
• dostava v določenem času…
Kje?
Za odprtje podjetja veljajo upravne formalnosti (prijava v Register trgovcev in podjetij (RSC),
izjava davčnim organom itd.), ki jih prevzame center, ki se nahaja v Gospodarski zbornici.

