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Uvod 

Dobre prakse in smernice za evropske podjetnike so bile zasnovane v okviru projekta 

Erasmus+ »Evropska šola podjetništva« (ang. European School of Entrepreneurship, ESE), ki ga 

je kot evropsko strateško partnerstvo pričelo delovati leta 2017 na področju inovacij in 

poklicnega izobraževanja. 

Namen tega priročnika je zagotoviti nekatere osnovne informacije podjetnikom in 

bodočim podjetnikom, ki vključujejo ključne informacije o podjetništvu tako v lastni državi kot 

tudi v partnerskih državah. Z njihovo pomočjo bodo bodoči podjetniki lažje sprejemali 

odločitve pri ustanavljanju svojega podjetja doma in v tujini, tisti, ki pa že imajo svoje podjetje 

in se želijo usmeriti tudi na partnerske trge, pa bodo poti internacionalizacije lastnega podjetja 

lažje načrtovali. Ta priročnik so namreč pripravili podjetniki sami in pri tem poskušali zajeti vse 

tiste izkušnje, ki bi podjetnikom iz drugih držav olajšalo razumevanje lokalnega sistema 

podjetništva in lokalnih podjetniških praks. Vodnik je bil v času trajanja projekta posodobljen 

in prilagojen trenutnim razmeram. 

Cilji priročnika so: 

 deliti preizkušene prakse; 

 nuditi pomoč bodočim podjetnikom pri sprejemanju odločitev; 

 zagotoviti jasne, natančne in jedrnate informacije o podjetništvu s pravnega, 

finančnega in  organizacijskega vidika; 

 ponuditi vsebine na čim bolj objektiven in ustrezen način. 

 

Priročnik je razdeljen v tri poglavja. Prvo poglavje predstavi izhodišča priročnika in 

projekt ESE. Večkulturno okolje projekta je predstavljeno v drugem poglavju s kratko 

predstavitvijo vsake partnerske organizacije, njihovega poslanstva, dejavnosti in nekaterih 

iniciativ. V tem delu lahko najdete tudi predstavitve lokalnih nacionalnih okolij partnerskih 

držav, ki vključujejo splošne informacije o državi od gospodarstva, poslovne kulture in vse do  

praktičnih nasvetov o tem, kako poteka poslovanje na tem področju Evrope. Tretje poglavje 

priročnika ponuja informacije o podjetništvu v partnerskih državah predvsem o delovanju 

lokalnih institucij in sedanjega davčnega režima. Pozornost bo v namenjena tudi evropskim 
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spodbudam za zagonska podjetja, novim oblikam financiranja in socialnemu varstvu 

podjetnika. Priročnik tako nudi znanje tako o posameznih partnerskih državah kot tudi o 

skupnem evropskem področju. 

Poleg tega, da priročnik nudi podjetnikom strokovne podlage z različnih področij, 

predstavi tudi dobrih podjetniške prakse projektnih partnerjev, ki so se posvetovavali s 

strokovnjaki, ki so bili vključeni v projekt. Upamo, da bodo njihovi nasveti podporno orodje za 

nove podjetnike in tiste, ki želijo biti na tekočem z najnovejšimi usmeritvami evropskega trga. 
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Projekt ESE 

Projekt ESE je bil nastal kot odziv podjetnikov na gospodarske krize in nenehne 

spremembe, zaradi katerih so mnogi mladi, ženske in starejši brezposelni v Evropi. Ponuditi 

jim želimo dobro alternativo: podjetništvo. Razvoj podjetniških idej in spretnosti, zagon novih 

podjetij doma ali v tujini bi lahko brezposelnim ponudil nove priložnosti. Vendar je pomembno 

poudariti, da zagon in vodenje podjetja nista enostavni. V vse bolj konkurenčnem svetu je 

težko najti prave priložnosti in dobre nasvete za zagon lastnega podjetja. 

Projekt ESE je tako namenjen promociji in spodbujanju podjetništva mladih, žensk in 

težje zaposljivih s ciljem, da jim ponudi spretnosti in znanja, ki so ključna za ustanovitev 

lastnega podjetja. 

Projekt je razdeljen na dva dela. Prvi del se osredotoča na usposabljanje. Ta vključuje 

oblikovanje skupnega evropskega okvira usposabljanja za podjetnike, ki sledi priporočilom 

ECVET (ang. European Credit system for Vocational Education and Training), ki olajšajo 

postopke priznavanja znanj in spretnosti, ki jih odrasli pridobijo v drugih učnih okoljih, in 

kombinirana usposabljanja s pomočjo spletnih učnih virov prek digitalne platforme in 

klasičnega usposabljanja iz oči v oči v petih evropskih državah (to je v Franciji, Belgiji, Španiji, 

na Poljskem in v Sloveniji). Dodana vrednost programa je, da je tečaj usposabljanja certificiran 

(raven III EQF). Drugi del projekta je namenjen pripravi tega vodnika, ki predstavlja dobre 

podjetniške prakse in smernice za evropske podjetnike. Razvoj znanja je namreč bistvenega 

pomena za usklajevanje programov usposabljanja in podpore podjetništvu v Evropi. 

Kot rečeno, usposabljanja se izvajajo kombinirano: vključujejo učenje prek spletne 

učne platforme in učenje na usposabljanjih v klasični obliki iz oči v oči. Spletna platforma 

omogoča, da lahko učeči dostopajo do učnih vsebin kadarkoli in kjerkoli, kar je še posebej 

dobrodošlo že zaposlenim podjetnikom, starejšim, ki si želijo pridobiti nova znanja in 

spretnosti, pa tudi mladim, ki so aktivno vključeni v vrsto različnih dejavnosti. Pri ustanavljanju 

podjetja na koncu usposabljanja imajo vsi udeleženci usposabljanj dvojno podporo: 

individualno in/ali skupinsko (podpora v vadnicah). V program usposabljanja smo vključili tudi 

mobilnost. Pet udeležencev usposabljanja tako lahko obišče partnersko organizacijo vsako 

leto. Takšna izmenjava je odlična priložnost za medkulturno učenje in primerjavo različnih 

pristopov k podjetništvu. Osebni stik s podjetniki v tujini bo dodatno širil znanje in razvijal 
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zmožnosti bodočih podjetnikov. Srečanja s poslovnimi strokovnjaki na področju podjetništva, 

ki so pripravljeni deliti svoje bogate izkušnje tako velikega pomena. Program usposabljanja se 

bo osredočil na medkulturno razsežnost in okolje Evropske unije s posebnim poudarkom na 

vrsti ključnih konceptov, ki jih uspešna podjetja in podjetja vse bolj udejanjajo: družbena 

odgovornost gospodarskih družb, vodenje projektov in trajnostni razvoj. 

Pričakujemo, da bo Evropska šola podjetništva imela mnogoteri vpliv. Na evropski 

strateški ravni je cilj projekta izboljšati in širiti podjetniške spretnosti mladih in tistih, ki jih je 

sedanje tržno gospodarstvo Evropske unije (odslej EU) pustilo ob strani - zlasti ženske in 

starejše - predvsem z ponujanjem usposabljanja in prilagojene podpore. Slednje je bistveno 

za spodbujanje podjetništva in za nižanje stopnje brezposelnosti v Evropski uniji. Na področju 

izobraževanja  bo ta projekt uskladil izobraževanje in poklicno usposabljanje podjetnikov na 

evropski ravni z vzpostavitvijo evropskega okvira za usposabljanje ter diseminacijo tega 

priročnika. 
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Belgija 

(Pripravila Belgijsko-italijanska gospodarska zbornica, Belgija) 

 

Predstavitev 

Belgijsko-italijanska gospodarska zbornica (fra. Chambre de Commerce Belgo-Italienne, 

CCBI) je po belgijskem pravu nepridobitno združenje, ki je pravno in finančno neodvisno. 

Ustanovljeno je bilo leta 1950. Njene dejavnosti se izvajajo v regiji Beneluksa – Belgiji, 

Nizozemski in Luksemburgu – in Italiji, vendar odmevajo po vsej Evropi. Delovni jeziki 

Belgijsko-italijanske gospodarske zbornice (odslej Zbornica) so italijanščina, francoščina, 

nizozemščina in angleščina, njen sedež pa se nahaja v Bruslju. 

Zbornica ima dolgoletne in bogate izkušnje pri spodbujanju in organizaciji poklicnega 

usposabljanja in pripravništva za študente in mlade strokovnjake in pri pravnem, davčnem in 

administrativnem svetovanju podjetij. Ima tudi bogate izkušnje z internacionalizacijo podjetij 

in pri vodenju projektov. Primer takšnega projekta je tudi »CERAL«, ki se ukvarja  z 

izobraževalnim in poklicnim usposabljanjem latinskoameriških mladih podjetnikov, ki želijo 

internacionalizirati svoja podjetja in iščejo poslovne priložnosti v Evropi. 

Zbornica je članica združenja »Assocamerestero«, ki povezuje vse italijanske 

gospodarske zbornice v tujini in tako skupaj šteje 79 zbornic v 55 državah, s članstvom več kot 

25.000 podjetij, med katerimi jih 70 % zastopa ne-italijanske družbe, ki sodelujejo z družbami 

v Italiji. 

Zbornica nastopa kot vodilna organizacija v več mednarodnih projektih, ki jih 

financirajo Evropska unija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tudi druge mednarodne 

organizacije. Med drugim sodeluje tudi v projektih »Uni-Key«, »Open Eye« »2-3-4-5-6-7 in 8«, 

»Teste of Trappists«, »ENPI Training & Networking«, »Grundtvig Education & Culture«. S 

sodelovanjem pri teh pobudah in projektih Zbornica zagotavlja visoko kakovostno strokovna 

usposabljanja, podpira internacionalizacijo podjetij in spodbuja podjetništvo med mladimi. 

Poleg tega zbornica podpira, organizira in skupaj z mednarodnimi partnerji tudi izvaja vrsto 

evropskih prireditev in srečanj, ki jih podpira Evropska komisija. Zbornica igra ključno vlogo 

tudi pri organiziranju konferenc in strokovnih usposabljanj, pri razvijanju znanja in 

podjetništva.  
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Prispevki k projektu ESE  

Zbornica ima več kot deset let izkušenj pri organizaciji tečajev, usposabljanj in 

magistrskih študijskih programov, ki se ukvarjajo s politiko EU, upravljanjem evropskih 

projektov, podjetništvom in internacionalizacijo malih in srednje velikih podjetij (odslej MSP) 

ter razvojnim sodelovanjem. Nekatere od teh usposabljanj je EU objavila v katalogu Evropske 

komisije Grundtvig v evropskem tednu MSP in evropskem tednu trajnostne energije.  Na 

mednarodni ravni Zbornica sodeluje z več univerzami, številnimi regionalnimi in lokalnimi 

oblastmi ter gospodarskimi zbornicami. Trenutno sodeluje v projektih na temo podjetništva, 

poklicnega usposabljanja, turizma in razvojnega sodelovanja. Zbornica sodeluje tudi s 

številnimi javnimi in zasebnimi italijanskimi organizacijami, svetuje pa tudi pri pripravi in 

upravljanju evropskih projektov v okviru programov kot so Erasmus+, COSME in DEVCO. 

V sodelovanju s Katoliško univerzo v Louvainu, Zbornica sodeluje pri mednarodnem 

magistrskem študijskem programu »Evropske študije«. Dopolnilni magistrski program ponuja 

znanje o politiki EU, njenih institucijah in njihovem delovanju, prav tako pa tudi o financiranju 

in upravljanju projektov. Magistrski študij se izvaja v Bruslju v angleškem jeziku in je 

strukturiran tako, da lahko udeležnci v kratkem obdobju pridobijo znanja – običajno s pomočjo 

»učenja skozi prakso«, če je le mogoče. Zbornica organizira tudi »Master5«, ki naslavlja 

bodoče managerje, ki jih še posebej zanimajo različne podjetniške kulture in željo svojo kariero 

razvijati tudi v mednarodnih vodah. Zbornica organizira tudi kratka usposabljanja, namenjena 

pripravi in izvajanju evropskih projektov. Z metodo  »učenja skozi prakso« ta izobraževanja 

Zbornice ponujajo možnost za neposredno delo na razpisih evropskih institucij in udeležencem 

pomagajo poiskati najboljše podjetniške ideje. 

Evropski programi financiranja, ki jih zagotavlja Evropska komisija, predstavljajo 

temeljni vir za podjetja, regionalne in lokalne organe, ki iščejo inovativne rešitve in se želijo 

internacionalizirati. Zbornica pomaga Evropski uniji tudi pri oblikovanju in usposabljanju 

vodstvenih kadrov nevladnih organizacij. Nevladne organizacije imajo možnost, da zaprosijo 

za nepovratna sredstva v okviru programov »Partnerstva za mir« in »Middle East Peace 

Projects”. Strokovno usposabljanje vodstvenih kadrov nevladnih organizacij se osredotoča na 

razvoj njihovih spretnosti spremljanja, ocenjevanja, poročanja in pogajanj. Poleg tega Zbornica 

deluje kot vodilna in sodelujoča partnerica v več evropskih projektih, katerih cilj je razvoj 

podjetniške miselnosti v EU, na primer: 
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- »OPEN EYE« (www.open-eye.net) – to je program čezmejne izmenjave, ki mladim in 

bodočim podjetnikom omogoča, da se usposabljajo in se učijo od izkušenih podjetnikov, ki 

vodijo mala podjetja v različnih državah; 

- »M-HOUSE« (www.m-house.eu) – cilj tega projekta je izboljšati kompetence in 

spretnosti podjetnikov, zlasti pa povečati ozaveščenost gospodinjstev o njihovem poslovnem 

potencialu in ovrednotiti njihove podjetniške mehke veščine; 

- »UNIKEY« (https://www.uni-key.eu/) – cilj tega projekta je spodbuditi sodelovanje 

med študenti in podjetniki, razvijati kulturo podjetništva in inovacij, oblikovali pa so module 

za e-učenje. 

 

Predstavitev države 

Splošne informacije 

Belgija se nahaja na zahodu Evrope, na severu meji z Nizozemsko, Nemčijo in 

Luksemburgom ter na jugu in zahodu s Francijo. Kljub svoji majhni površini 30.528 km2, se je 

Belgija gospodarsko, politično in socialno razvijala kot večkulturna država. Belgija danes šteje 

več kot 11.431.406 prebivalcev1, od tega je 12,2 % tujcev2.  

Tudi institucionalna struktura države odraža večkulturno naravo države. Belgija je 

zvezna država, ki jo sestavljajo tri glavne skupnosti (flamsko, francosko in nemško govoreče 

skupnosti) in tri regije: Bruseljska regija, Flandrija in Valonija. Zvezna vlada in zvezni parlament 

sta glavni instituciji države, ki ohranjata pomembna pooblastila na področju obrambe, javnega 

reda in miru, socialne varnosti, zunanjih zadev ter monetarnih in fiskalnih politik. Regije imajo 

svoje zakonodajne in izvršilne organe, ki se ukvarjajo s teritorialnimi vprašanji, vključno z 

javnimi deli, kmetijstvom, zaposlovanjem, urbanim načrtovanjem in okoljem3. Skupnosti so 

razmejene iz jezikovnih razlogov, zato se njihove pristojnosti nanašajo na izobraževanje, 

kulturo, podporo mladim in nekatere vidike zdravstvene politike. Kljub heterogeni naravi in 

svoji kompleksni institucionalni strukturi je Belgija ustavna monarhija, zato ima monarh 

                                                      

1 Statbel – Belgija v številkah, "Struktura prebivalstva", na voljo na statbel.fgov.be/en/themes/ 
population/structure-population (dostopno 31. julija 2019). 
2 Belgijska narodna banka, "Rezidenčno prebivalstvo po državljanstvu v Belgiji, razčlenjeno po regijah", je na voljo 
na www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-
population-nationality (dostopno 31. julija 2019). 
3 Za več informacij glej Belgium.be – uradne informacije in storitve, "O Belgiji", ki so na voljo na 
www.belgium.be/en/about_belgium (dostopno 31. julija 2019). 

http://www.open-eye.net/
file:///F:/1Sarolta/Sluzba/Projekti/Entrepreneurship/www.m-house.eu
https://www.uni-key.eu/
https://statbel.fgov.be/en/themes/population/structure-population
https://statbel.fgov.be/en/themes/population/structure-population
http://www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-population-nationality
http://www.nbb.be/en/publications-and-research/employment-statistics-trends/demography/resident-population-nationality
http://www.belgium.be/en/about_belgium
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uradno institucionalno vlogo »simbola enotnosti in trajnosti naroda in moderatorja 

političnega življenja« 4. 

 

Večkulturno okolje 

Belgija je članica EU. Je večjezična država, saj sta francoščina in flamščina uradna jezika, 

nizozemščina pa je tretji govorjeni jezik na njenem ozemlju. Belgija ima visok odstotek tujih 

državljanov zaradi množičnih migracijskih tokov, ki so se zgodili med leti 1950 in 1970, zlasti iz 

južnih in vzhodnoevropskih držav. Glede na zadnje poročilo bruseljskega Inštituta za statistiko 

in analizo leta 2018, več kot tretjina prebivalcev glavnega mesta nima belgijskega 

državljanstva.5 Več kot 34 % Bruseljčanov tako prihaja iz tujine. Bruselj igra ključno vlogo v 

regionalnem in mednarodnem prostoru in tako gosti glavne evropske in mednarodne 

institucije, nacionalna predstavništva in veleposlaništva kot npr. Evropsko komisijo, Evropski 

parlament in Svet EU, skupaj s predstavništvi flamskih, valonskih in bruseljskih regionalnih 

uradov, Nata in nevladnih organizacij. Približno 80.000 prebivalcev Bruslja je zaposlenih v 

mednarodnih in institucionalnih organizacijah, 20.000 je lobistov in 979 tujih novinarjev. 

Veliko število izseljencev, ki delajo v institucijah EU je spodbudila tako imenovano 

»evropeizacijo« Bruslja, zaradi česar je to mesto mednarodno ne le s socialnega in kulturnega 

vidika, ampak tudi gospodarskega. 

 

Gospodarsko okolje 

Belgija je pomembno gospodarsko središče Evrope na geo-ekonomski osi 

Liverpool  Genova.6 Zaradi njene geografske lege in dobrih prometnih povezav se je Belgija 

razvila v eno od najpomembnejših logističnih vozlišč na svetu. Antwerpen je drugo največje 

evropsko pristanišče za Rotterdamom in se tu vsako leto pretovori približno 209 milijon ton 

tovora. Razvejan sistem kanalov ter učinkovito cestno in železniško omrežje podpirajo in 

krepijo nacionalno gospodarstvo in omogočajo intenzivno povezovanje mreže evropskih in 

                                                      

4 Belgium.be - uradne informacije in storitve, "Vloga monarhije", na voljo na spletni strani 
www.belgium.be/en/about_belgium/government/federal_authorities/king/role_monarchy (dostopno 31. julija 
2019). 
5 IBSA, "Mini-Bru (v mestu Mini-Bru): La Région de Bruxelles-Capitale en chiffres 2019 (vi) région de Bruxelles-
Capitale en chiffres 2019", Bruxelles, 2019. 
6 Info Mercati Esteri, "Belgio", november 2015. 

http://www.belgium.be/en/about_belgium/government/federal_authorities/king/role_monarchy
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drugih podjetij. Zunanja trgovina je dejansko ključnega pomena za belgijsko gospodarstvo. Po 

podatkih belgijske Agencije za zunanjo trgovino sta uvoz in izvoz blaga v letu 2018 znašala 

nekaj več kot 170%  nacionalnega BDP.7 Več kot 70 % izvoza blaga je namenjenih v druge 

države članice EU, izven EU pa so ZDA najpomembnejša trgovinska partnerica Belgije. Tako je 

veliko delovnih mest odvisnih od sektorjev, ki so povezani z zunanjo trgovino. Kot poudarja 

Evropska komisija, je 20 % delovnih mest v Belgiji odvisnih od izvoza EU, od tega je več kot tri 

četrtine v storitvenem sektorju. Poleg tega so logistika, informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, biotehnologije in obnovljiva energija pomembni novi tržni sektorji, v katerih 

Belgija vse bolj pridobiva v ugledu, seveda skupaj z bolj tradicionalnimi sektorji kot so to 

avtomobilska, kemična, farmacevtska in težka industrija. Belgijske univerze in raziskovalni 

inštituti privabljajo študente in strokovnjake iz vse Evrope in sveta. Belgija je namreč center 

odličnosti na področju visokošolskega izobraževanja, raziskovanja, razvoja in inovacij. Od leta 

2015 naprej tako zvezni kot tudi regionalni organi spodbujajo razvoj visokotehnoloških 

sektorjev, ki podpirajo javne in zasebne naložbe v raziskave in razvoj. 

 

Politična ekonomija 

Po podatkih OECD iz leta 2017, se Belgija uvršča med deset najbolj konkurenčnih držav 

v Evropi, čeprav se je njena gospodarska rast upočasnila po svetovni finančni krizi. 8 K njeni 

gospodarski uspešnosti so pomembno prispevale reforme v plačnem sistemu in davčni 

zakonodaji, ki so spodbudno delovale na gospodarstvo, še posebej uspešni pa so bili 

zakonodajni ukrepi, ki dajejo prednost podjetništvu, podjetjem ponujajo davčne olajšave za 

naložbe v raziskave in razvoj, ter znižanje davkov za mala in srednje velika podjetja. Davčni 

sistem Belgije je tako eden bolj privlačnih v evrskem območju in za globalna podjetja. Tudi 

raziskava podjetja Ernst & Young o privlačnosti držav za naložbe (t.j. »European Attractiveness 

Survey«) je pokazala, da je leta 2018 Belgija privabila rekordno število neposrednih tujih 

naložb. Tako je 278 tujih naložbenih projektov (kar predstavlja 29-odstotno povečanje v 

primerjavi z letom 2017) ustvarilo 7.363 stalnih delovnih mest. Belgija se je leta 2019 znašla 

                                                      

7 Agencija za zunanjo trgovino, "2018 - Zunanja trgovina Belgije", str. 8. 
8 OECD, "Ekonomske raziskave: Belgija", junij 2017, str. 6. 
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na 5. mestu na lestvici držav, ki so najbolj privlačne za naložbe9 in je tretja najbolj globalizirana 

država na svetu po globalizacijskem indeksu KOF10. Deset držav od katerih je najbolj odvisno 

belgijsko gospodarstvo so: Nemčija, Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, ZDA, Italija, 

Španija, Indija, Kitajska in Luksemburg. Tudi na področju inovacij je Belgija v samem vrhu na 

seznamu držav, takoj za Švedsko in Dansko.  

Zaradi svoje podjetniške politike in prožnih postopkov pri ustanavljanju novih podjetij, 

predstavlja Belgija podjetniku prijazno okolje in idealnega partnerja za delovanje na 

evropskem trgu. Belgija ima več kot 500 milijonov potrošnikov v polmeru 800 km, kulturna 

raznolikost pa je njena ključna značilnost. Belgija je zaradi odlične infrastrukture in prometnih 

povezav dostopna tako iz preostale Evrope kot tudi preostalega sveta. Kljub temu ima Belgija 

najnižjo stopnjo odpiranja in zapiranja podjetij v državah OECD zaradi prevladujoče prisotnosti 

multinacionalk in velikih podjetij, ki ovirajo ustanavljanje novih podjetij. Da bi spodbudila 

zagonska podjetja, je zvezna vlada leta 2015 zmanjšala upravne stroške pri ustanavljanju 

podjetij za 30 % in razširila možnosti za MSP, ki so izrazila interes za ustanovitev novega 

podjetja. 

 

Trg dela 

Mednarodne organizacije, vključno z OECD, Belgijo opredeljujejo kot eno najbolj 

produktivnih držav zaradi njene delovne sile. Visokokvalificirani strokovnjaki, ki jih zaposljujejo 

belgijski raziskovalni inštituti in univerze, pomembne mednarodne institucije kot Nato, 

Evropska komisija in Evropski parlament, spodbujajo delovanje nacionalnega gospodarstva. 

Kljub produktivnosti trga dela, višine plač ostajajo po državi neenotne in med posameznimi 

regijami in skupinami delovne sile še vedno obstajajo velike razlike. Bruseljska prestolnica je 

najbolj produktivna regija: kot ugotavlja OECD, enoruno delo tej regiji  prinese 19 % več kot 

gospodarstvu v Flandriji in 38 % več kot v Valoniji. Prav zato so regijski in lokalni organ zlasti v 

Valoniji pričele spodbujati ustanavljanje MSP. 

 

                                                      

9 Raziskava privlačnosti EY, Belgija 2019, "Močna rast v vseh svetu", ki je na voljo na 
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractiveness-
survey-belgium-2019-eng.pdf (dostopno 1. avgusta 2019). 
10 Indeks globalizacije KOF, "100 najbolj globaliziranih držav: 2018", na voljo na 
www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/ (dostopno 1. avgusta 2019). 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng/$FILE/ey-attractiveness-survey-belgium-2019-eng.pdf
http://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/


 

14 
 

Življenjski standard 

Belgijski indeks življenjskega standarda po podatkih OECD kaže, da je socialno stanje in 

počutje v državi med boljšimi v Evropi. 

 

 

Sistem socialne države v Belgiji se je v 1950-ih in 1960-ih hitro razvil. Danes ima država 

obsežen sistem socialne varnosti, ki vključujejo zdravstveni dodatek, nadomestila za 

brezposelnost, pokojnine, otroške in družinske dodatke idr. Obstaja tudi dodatni sistem 

podpore, ki ga financira vlada in ki je namenjen ranljivejšim skupinam prebivalstva: 

dohodkovna podpora, jamstvo za dohodek za starejše, zajamčeni družinski dodatki, plačila za 

invalide. Tudi tujci so upravičeni do nekaterih dodatkov in socialnih storitev, ki pa so odvisni 

od njihovih osebnih življenjskih pogojev v Belgiji (npr. ali tu živijo, delajo ali študirajo), evropske 

zakonodaje in sporazumov, če ti obstajajo med Belgijo in njihovo državo porekla.11 Za več 

informacij o tem, do česa vse je tujec upravičen v okviru belgijskega sistema socialne varnosti, 

obiščite spletno platformo: Coming2belgium.12 

  

                                                      

11 Za več informacij glej Belgium.be – Uradne informacije in storitve, "Socialna varnost v Belgiji", na voljo Na 
www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium (dostop 2. avgust 2019) 
12 www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/index.html  

http://www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium
http://www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/index.html
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Tržni sektorji 

Čeprav teritorialna konfiguracija države kaže na zadostno količino vode za namakanje, 

kmetijstvo zaposluje le majhen del prebivalstva. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, oves, rž, 

ječmen in krompir, pomembna pa je tudi govedoreja. Sektor predelave živil vključuje 

predvsem predelavo sladkorja iz sladkorne pese, sir in druge mlečne izdelke. Na splošno pa so 

živila, žito, goriva in kemični proizvodi na uvoznem seznamu države. Razmeroma nizka stopnja 

kmetijske dejavnosti je regionalne in lokalne organe, zlasti v valonski regiji, prisilila, da so 

podprli ustanavljanje mladih kmetij oz. kmetov in spodbudili kmetijske inovacije s finančnimi 

pomočmi in strokovnim svetovanjem na tem področju.  

V industrijskem sektorju izvoz vključuje železo in jeklo, transportno opremo, traktorje, 

diamante (Antwerpen je glavni center za rezanje diamantov) in naftne derivate. Druge 

pomembne industrije se ukvarjajo s proizvodnjo cementa in stekla ter predelavo usnja in lesa. 

Z energetskega vidika je Belgija močno odvisna od jedrske energije z več kot 75 % svoje 

električne energije, proizvedene iz le-te. Hkrati pa je gospodarstvo odvisno od uvoza večine 

surovin, ki se uporabljajo v industrijskih panogah. Uvoz vključuje železo, cink, baker, svinec in 

kositer. Po ocenah iz leta 2006 je izvoz industrijskih izdelkov znašal 335,3 milijarde USD. 

Nemčija je bila glavna izvozna destinacija s 19,4 % celotnega izvoza. 

 

Poslovanje v Belgiji 

Poslovna kultura 

Pri ustanovitvi podjetja ali pri opravljanju poslovne dejavnosti v tuji državi je 

pomembno razumeti poslovno kulturo lokalnega okolja. To pomeni, da je potrebno poznati  

model poslovanja v državi, kako komunicirajo med seboj zaposleni, kako poteka komunikacija 

med zaposlenimi na različnih položajih, in kako poteka poslovanje s strankami. Belgija ima 

dokaj formalizirano poslovno kulturo, čeprav do razlik prihaja tudi med regijami in 

posameznimi skupnostmi. 

V Flandriji je organizacijska struktura podjetja nehierarhična. V poslovnem okolju je 

zaželeno soodločanje in horizontalna organizacijska struktura. Za valonsko področje velja 

obratno: za to regijo je bolj značilna jasna hierarhična struktura. Na poslovno kulturo vplivajo 

tudi naslednji dejavniki: velikost pisarne, usposobljenost osebe, naziv delovnega mesta in 

raven formalnosti. Zaradi razlik med regijami, belgijska podjetja zavzamejo običajno bolj 
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pragmatičen pristop, ki temelji na medsebojnem razumevanju, kompromisu in pogovoru, kar 

predstavlja temeljne prioritete v vsakem podjetju.  

Drugi pomembni dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati, je dojemanje časa v poslovnem 

okolju. Točnost je osnovna zahteva v Belgiji. Delovni teden poteka od ponedeljka do petka od 

9.30 do 17. ali 18. ure, s pol- ali enournim odmorom za kosilo okoli poldneva. Poslovne 

sestanke je pomembno organizirati vsaj en teden prej in se pri tem izogibati praznikom (velika 

noč, božič in silvestrovo) in času za dopust v: juliju ali avgustu. Običajni časi za sestanke so 

sredi dopoldneva in sredi popoldneva. Osebni stik je veliko bolj zaželen kot telefonski klici. 

Kar zadeva jezik komuniciranja, je uporaba lokalnega jezika zelo cenjena, sicer pa se 

uporablja angleški jezik. Formalnost in vljudnost sta še vedno zaželeni vrlini v poslovnih 

odnosih. Manj formalni odnosi običajno nastopijo šele po prvem srečanju. Kodeks oblačenja 

ostaja tradicionalen in eleganten. Temne obleke in kravate za moške, predvsem poslovne 

obleke in obleke za ženske so splošna pravila poslovnega oblačenja, ki se jih je potrebno držati. 

Čeprav sta poslovno in zasebno življenje običajno strogo ločena, poslovna večerja ali kosilo 

običajno poteka v restavracijah ali na javnih mestih. Izmenjava daril v poslovnem okolju ni tako 

običajna.  

Še nasvet glede poslovnih vizitk, ki se jih običajno izmenja ob prvem srečanju. Poslovna 

vizitka lahko naredi močen vtis, zato bi bilo dobro, da pokaže poznavanje in spoštovanje do 

večkulturnega okolja. Prevod vaših kontaktnih podatkov v oba uradna jezika je tako dober 

način, da se predstavite in navdušite svojega sogovornika, stranko ali potencialnega partnerja.  

Nasveti 

 Bodite točni. 

 Cenijo se formalna in klasična oblačila. 

 Pogovarjajte se in delite svoje misli: pri sprejemanju odločitev so različna 

mnenja dobrodošla. 

 Prilagajajte se večkulturnemu okolju. 

 Uporabljajte lokalni jezik, če se da, sicer se držite angleščine. 

 Predstavite se s poslovno vizitko, po možnosti naj bodo podatki prevedeni v 

oba uradna jezika.  
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Podjetništvo in MSP 

Statistični podatki EU kažejo, da je bilo število podjetij v Belgiji v letu 2018 približno 

620.000. Velika večina teh so mala in srednje velika podjetja, ki so del »nefinančnega 

gospodarstva« in ki danes ustvarjajo 62,4 % dodane vrednosti in 69,3 % delovnih mest v 

nacionalnem gospodarstvu, kar presega povprečje držav EU.  

Belgija velja za dober kraj za zagon podjetij, podjetništvo pa se je od leta 2008 znatno 

okrepilo tudi s pomočjo sprejetih politik na zvezni in regionalni ravni. Na zvezni ravni je bila 

tako uvedena reforma zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki zagotavlja, da obdavčitev 

ne škoduje novo ustanovljenim in malim podjetjem. Na regionalni ravni pa se zagotavlja 

podpora podjetništvu med ranljivimi družbenimi skupinami  (ženske, priseljenci in 

brezposelni) ter tudi podpora pri prenosu podjetij. Belgija se zaradi nudenja »druge 

priložnosti« podjetjem, ki imajo težave z insolventnostjo, uvršča med najuspešnejše države, 

regije pa so razvile preventivne mehanizme in sisteme zgodnjega opozarjanja na težave s 

solventnostjo podjetij.13 Država pridobiva na veljavi tudi na področju internacionalizacije z 

izvoznimi projekti, seminarji, mentoriranjem in sodelovanjem MSP v misijah, partnerskih 

sporazumih in dogodkih mreženja. V Flandriji uresničujejo strategijo internacionalizacije za 

obdobje 2017/2021, v valonski regiji pa je bil ustanovljen sklad za pomoč pri ustanavljanju 

novih podjetij v tujini v sektorju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (Silicijeva dolina, 

Kitajska in Indija). Poleg tega so bili sprejeti tudi ukrepi za spodbujanje sodelovanja v evropskih 

raziskovalnih programih, npr. v programu OBZORJA EU za leto 2020. Nove podjetniške ideje in 

projekti lahko v takšnem podpornem okolju najlažje uspevajo. 

                                                      

13 "Druga priložnost" se nanaša na zagotavljanje nove priložnosti poštenim podjetnikom, ki so končali v stečaju.  
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1. Kako razviti podjetniško miselnost? 

Preden ustanovite svoje podjetje, je nujno analizirati lokalni trg, na katerem boste 

opravljali svojo dejavnost. Analiza trga vam bo pomagala ugotoviti, ali so vaše ideje in vaš 

projekt potrebni za lokalni trg. Spodnja vprašanja vam bodo pri tem v pomoč. 

 Kakšno dejavnost želite opravljati? 

 Kdo je vaša konkurenca? Kakšne storitve ponujajo? Ali lahko ponudite storitev ali 

izdelek, ki se razlikuje od ponudbe konkurence? 

 Kakšni so gospodarski obeti za sektor, v katerem želite opravljati svojo dejavnost? 

 Kakšne storitve ali izdelke bo nudilo vaše podjetje? Kje jih boste ponujali in kako? Kako 

jih nameravate prodajati? Kakšna bo vaša cenovna politika? Kako boste upravljali 

naročila in dostavo?  

 Kateri pravni status boste izbrali za svoje podjetje? Kdo bo odgovoren za poslovanje 

podjetja? Kje nameravate ustanoviti svoje podjetje? Boste imeli zaposlene? 

Razviti podjetniško
miselnost

Preveriti poslovne 
zahteve

Narediti poslovni 
načrt

Izbrati pravni 
status

Ustanoviti podjetje
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 Kako boste financirali svoj podjetniški projekt? Kakšne naložbe boste imeli? Kakšni 

bodo vaši izdatki? Ali ste upravičeni do finančne pomoči? 

 

Podpora 

Mreža European Enterprise (ang. European Enterprise Network) ponuja posebno 

podporo pri ocenjevanju in razvoju poslovnih idej. Informacije o upravnih postopkih, finančni 

podpori ter morebitnih tveganjih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi vašega podjetniškega 

projekta so pripravili na regionalni ravni in jih lahko najdete na naslednjih spletnih naslovih: 

Valonska regija  https://www.1890.be/ 

Bruselj glavno mesto http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/ 

Flamska regija https://www.vlaio.be/nl 

 

 

 

2. Kdo lahko odpre podjetje v Belgiji? 

Če želite pričeti opravljati svojo samostojno poslovno dejavnost, morate upoštevati 

pogoje glede vašega osebnega statusa, državljanstva in dejavnosti.  

 

Osebni status 

 Starost: 18 let (16 za obrtnike). 

 Niste razglašeni za pravno nezmožno osebo in niste pod pravosodnim nadzorom. 

 Ni vam bilo prepovedano opravljanje poklicne dejavnosti. 

 Lahko uveljavljate svoje državljanske in politične pravice.  

Nasveti 

 Raziščite in analizirajte lokalni trg. 

 Ugotovite, kakšno je povpraševanje po vaših storitvah ali izdelkih na 

trgu. 

 Za nasvet ali pomoč pri razvijanju svoje zamisli se obrnite na 

strokovnjake (npr. European Enterprise Network, regionalne podporne 

organe itd.). 

https://www.1890.be/
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/
https://www.vlaio.be/nl
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Državljanstvo 

Če niste državljan Belgije, EU ali področja EFTA (tj. Islandije, Norveške, Lichtensteina, 

Švice), morate za opravljanje samostojne poslovne dejavnosti v Belgiji zaprositi za poklicno 

izkaznico. 

 

Kako si lahko pridobite svoj poklicno izkaznico? 

Poklicno izkaznico si lahko pridobite: 

 v uradih za podjetniške informacije "vse na enem mestu" (uradi so povsod v Belgiji, 

na voljo je tudi e-portal), če ste belgijski rezident in imate potrdilo o registraciji 

(potrdilo »D'immatriculation modèle A« / »Attest van immatricula model A«) ali 

dokument, ki potrjuje vašo registracijo v tujem registru (»Certificate d'iscription au 

register des étrangers« / »bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister«); 

 na belgijskem diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v državi, v kateri imate 

stalno prebivališče. 

Strokovno izkaznico izdajo regionalni organi. 

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij 

Če ste državljan EU ali področja EFTA, načeloma ne potrebujete poklicne izkaznice. 

Vendar morate v primeru posebnih poklicnih dejavnosti, ki so urejene na nacionalni ravni, 

dokazati svoje poklicne sposobnosti in preveriti ali belgijski organi priznavajo vaše poklicne 

kvalifikacije.  

 

Kako lahko preverim svoje poklicne kvalifikacije? 

 Kontaktirajte »Be Assist«, belgijski center za pomoč pri priznavanju poklicnih 

kvalifikacij. 

 Prek spletne platforme »business.belgium.be«, ki vsebuje pregled reguliranih 

poklicev v Belgiji in vodi postopek za pridobivanje dovoljenj v Belgiji 

(http://www.business.belgium.be/en/procedures). 

 Poglejte Direktivo 2005/36/ES  o priznavanju poklicnih kvalifikacij.  

http://www.business.belgium.be/en/procedures
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Če ste državljan EU ali države, ki je ratificirala Direktivo 2005/36  (Islandija, Lihtenštajn, 

Norveška in Švica), je priznavanje poklicnih kvalifikacij, ki jih je izdala vaša država, precej bolj 

preprosta. Najpogosteje se priznavanje poklicnih kvalifikacij uporablja v dveh primerih: 

1) če želite v Belgiji:  

 ustanoviti svoje podjetje ali 

 ponujati redne storitve, ne da bi tudi ustanovili podjetje.  

 

Dokazila o svojih poklicnih kvalifikacijah in spretnosti morate predložiti pristojnemu 

organu.14 

 

Kako lahko izkažem svoje poklicne kvalifikacije?  

To lahko storite z: 

 dokazilom o doseženi izobrazbi (spričevalo, diploma, potrdilo o strokovni 

usposobljenosti), 

 dokumenti, ki potrjujejo vaše poklicne izkušnje, 

 certifikati,  

 evropsko poklicno izkaznico, izdano v vaši državi v skladu z Direktivo 

2005/36. 

2) v Belgiji želite občasno ponujati svoje storitve  

V tem primeru niste dolžni dokazati vaših podjetniških in poklicnih kvalifikacij. Vendar 

se občasna narava storitev, ki jih zagotavlja vaša dejavnost, oceni za vsak primer posebej, pri 

čemer se upošteva, kot to določa 5. člen, njihovo trajanje, pogostost, regularnost in 

kontinuiteta. 

Za več informacij se obrnite na brezplačno storitev »Be assist«. 

 

Dejavnost 

Nekateri poklici so urejeni na nacionalni ravni in zato je potrebno imeti posebna 

dovoljenja za njihovo izvajanje. Med te spadajo tudi samostojni strokovnjaki v svobodnih 

poklicih v vseh dejavnostih, ki zagotavljajo intelektualne storitve ali posebne izdelke. 

                                                      

14 Pristojni organ je naveden tudi na seznamu reguliranih poklicev v Belgiji. Glejte naslednjo povezavo:  
https://business.belgium.be/en/managing_your_business/qualifications_professionnelles/folder_2  

https://business.belgium.be/en/managing_your_business/qualifications_professionnelles/folder_2
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Opravljanje teh dejavnosti urejajo tudi regionalni organi, tako je na primer flamska regija leta 

2019 odpravila vse pogoje za dokazovanje strokovne usposobljenosti, kot npr. podjetniške 

spretnosti. Pogoje za dokazovanje podjetniških oz. poklicnih sposobnostih in spretnosti se 

torej spreminjajo glede na regijo v državi. 

 

 

3. Kateri pravni status izbrati? 

 

Internacionalizacija podjetja 

Tuje MSP ali podjetnik, ki se zanima za internacionalizacijo svojega poslovanja v Belgiji, 

lahko ustanovi podružnico svojega podjetja ali odpre hčerinsko družbo. Torej ni nujno 

ustanoviti povsem novo podjetje. 

 

Podružnica 

To je pravni status, ki je najbolj preprosta rešitev za družbe, ki imajo sedež v drugi državi 

in ki želijo opravljati svojo dejavnost v Belgiji - brez odprtja hčerinske družbe. Podružnica izvaja 

poslovanje na lokaciji, ki ni sedež podjetja. Čeprav je podružnica geografsko in fizično ločena 

od sedeža družbe – v nasprotju s hčerinsko družbo – ni ločena pravna oseba. To pomeni, da 

obveznosti, ki jih ima takšna podružnica, vplivajo na skupna sredstva matične družbe in 

matična družba nosi odgovornost za vse dolgove in obveznosti belgijske podružnice. 

Nasvet 

Preverite regionalne zahteve o dokazovanju podjetniških sposobnostih in 

spretnostih. 

Nasvet 

 Vrsta vašega pravnega statusa oz. pravnega statusa vašega podjetja mora 

odražati vašo podjetniško idejo in vaše poslovne cilje.  

 Analizirajte svoja finančna sredstva in možne vire financiranja (tj. zagonski 

kapital, finančna pomoč/podpora zveznih, regionalnih ali lokalnih organov). 
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Podružnica dejansko nima stalnega zastopnika, ki je prisoten tako kot v hčerinskih družbah in 

ki lahko sprejema odločitve neodvisno od matične družbe. Podružnica je pravno združena s 

svojim sedežem v tujini, zato se bo štela za tujo družbo in ne za belgijsko. Podružnica s 

sedežem v Belgiji mora zato nositi enako ime kot matična družba. Trgovsko ime se lahko 

razlikuje od registriranega imena in se lahko vnese v dokumentacijo ob registraciji. Podružnica 

tako z odprtjem nove fizične lokacije družbe, z novimi predstavniki in močno komunikacijsko 

mrežo povezuje nov trg s trgom matičnega podjetja. Ker so dejavnosti podružnice predvsem 

pripravljalne in pomožne – npr. informiranje in odnosi z javnostmi – in niso sedež dejavnosti, 

podružnica nima statusa samostojne pravne osebe na področju računovodstva, poslovnega 

prava ali obdavčitve dohodka.  

 

Hčerinska družba 

Tuja družba ima lahko hčerinsko podjetje v Belgiji, če redno opravlja svojo poslovno 

dejavnost na belgijskem ozemlju in jo zastopa stalni predstavnik matične družbe, ki posluje s 

tretjimi osebami na tujem trgu. V tem primeru tuja družba z ustanovitvijo hčerinske družbe 

dejansko ustanovi ločeno, samostojno pravno osebo, ki nosi odgovornost za svoje poslovanje, 

ureditev in obdavčitev.  

Odgovornost hčerinske družbe je omejena na njena sredstva, tako da je odgovornost 

delničarja omejena na ustanovitveni kapital. To pomeni, da ima hčerinska družba pravne 

obveznosti in dolžnosti, ki niso odvisne od tuje matične družbe. Tako lahko belgijska hčerinska 

družba toži in je tožena neodvisno in ločeno od svoje matične družbe, njene obveznosti pa 

običajno niso obveznosti matične družbe. 

Belgijska hčerinska družba je načeloma zavezana belgijskem pravu, tudi če je družba 

pod nadzorom iz tujine ali je ustanovljena v skladu s tujim pravom. Če se dejavnost hčerinske 

družbe izvaja v kraju, ki se nahaja v Belgiji, se uporablja belgijsko pravo. Veljavna zakonodaja 

je temeljnega pomena na nekaterih področjih, kot so trženje in tarifne stopnje.  

Glede na to, da tuja družba opravlja svoje dejavnosti in posluje na belgijskem ozemlju 

kot hčerinska družba, je zavezana belgijskemu davčnemu režimu. Hčerinska družba se mora 

dejansko registrirati v sistemu za davek na dodano vrednost (odslej DDV) tako, da poda izjavo, 

da podjetje nosi odgovornost in ima dolžnosti v skladu z belgijskim davčnim režimom. Obrazec 

za DDV (formular 604A) je potrebno izpolniti šele po registraciji podjetja, po prejemu 
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identifikacijske številke podjetja, ki je sestavljena iz desetih številk in se pričenja z ničlo ter bo 

potrebna v stikih z belgijskimi javnimi storitvami npr. DDV, ONSS (belgijski nacionalni urad za 

socialno varnost), trgovinski register ipd. Ker je hčerinska družba zavezana belgijskem pravu, 

mora voditi računovodstvo v skladu z belgijskim pravom. Poslovne evidence, poslovne knjige 

in dokazila je potrebno hraniti na ozemlju Belgije.  

 

Podružnice Hčerinske družbe 

Niso samostojna pravna oseba in niso ločene 

od matične družbe  

Samostojna pravna oseba, ločena od 

matične družbe 

Matična družba imenuje pravnega 

zastopnika 

Upravni odbor je ločen od matične družbe 

Nimajo belgijskega notarja  Imajo belgijskega notarja 

Minimalni kapital ni potreben Minimalni kapital je potreben 

Manj stroge zahteve glede vodenja računov 

in pravnih zadev 

Bolj stroge zahteve glede vodenja računov in 

pravnih zadev 

Niso zavezane belgijskemu pravu (nekaj 

izjem) 

Morajo upoštevati belgijsko gospodarsko 

pravo 

Obveznosti veljajo za tujo matično družbo Omejena odgovornost (nekaj izjem) 

 

 

Hčerinska družba, ki je odprta v Belgiji, se šteje za evropsko podjetje. Tuje družbe, ki 

odprejo podružnico ali hčerinsko družbo v Belgiji, se morajo registrirati15 po enakem postopku 

kot druge gospodarske dejavnosti.  

 

Ustanovitev podjetja  

Podjetniki, ki želijo ustanoviti novo podjetje v Belgiji, imajo možnost to tudi storiti. 

Preden podjetje ustanovitvijo, morajo izbrati najustreznejšo obliko pravne osebe za svoj 

poslovni projekt. V Belgiji obstajata dve možnosti: 

• samostojno podjetje (enega človeka, ki je fizična oseba) ali  

                                                      

15 Uradna spletna stran za več informacij: economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-
entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
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• podjetje (pravna oseba ali ne). 

 

Obe obliki imata svoje prednosti in slabosti in izbira bo vplivala na poslovanje podjetja 

in njegove cilje. Pri odločitvi je potrebno upoštevati: 

• vrsto vaše poslovne dejavnosti; 

• število vpletenih oseb; 

• začetni kapital; 

• finančne naložbe; 

• obdavčitev. 

Izbira temeljiti na dobri oceni vseh dejavnikov, zato naj bodo strokovno nasveti 

dobrodošli. 

 

Samostojno podjetje ali samostojni podjetnik (entreprise 

individuelle/eenmanszaak) 

Samostojno podjetje oz. status samostojnega podjetnika, je najlažji način ustanovitve 

podjetja, saj ne potrebujete memoranduma ali minimalnega začetnega kapitala, upravni 

stroški so razmeroma  nizki in ustanovitev takšnega podjetja oz. pridobitev tega statusa je 

relativno hitra in enostavna. V samostojnem podjetju  ni ločevanja med osebnimi sredstvi in 

sredstvi družbe. Podjetnik je zato v celoti odgovoren za poslovno dejavnost, tako s pravnega 

kot tudi s finančnega vidika. Podjetnik je tako izpostavljen visokim tveganjem, vendar se 

podjetnik lahko zaščiti pred izgubo svojega premoženja s pogodbami, ki so podpisane pri 

notarju.16 

 

Podjetje (société/ennootschap) 

Ustanovitev podjetja prinaša vrsto obveznosti in dolžnosti: uradni dokumenti, ki jih je 

registriral notar, finančni načrt, minimalni kapital in akt o ustanovitvi. Družba je pravna oseba, 

ki jo sicer oblikujejo posamezniki, vendar je premoženja podjetja ločeno od zasebnega 

premoženja podjetnika. Odgovornost zakonitega lastnika jeomejena na delež delnic. 

Obstajata dve glavni vrsti podjetij: 

                                                      

16 Seznam vseh belgijskih notarjev je na voljo na uradni spletni strani: www.notaire.be. 
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 Družbe z omejeno odgovornostjo (SA, SRL, SC): delničar je odgovoren le do zneska, ki ga 

ima v delnicah. Tako so osebna sredstva podjetnika zaščitena in ločena od premoženja 

družbe. V primeru stečaja tri leta po ustanovitvi podjetja je podjetnik lahko odgovoren za 

podjetje. 

 Družbe z neomejeno odgovornostjo (SNC, Scomm) podjetnike izpostavljajo morebitnim 

finančnim izgubam, saj podjetniki jamčijo za potencialni dolg podjetja. 

 

Najpogostejše vrste podjetij v Belgiji so: 

 Société Anonyme (SA) je delniška družba, v kateri sta pripravljena vlagati vsaj dva 

delničarja. To obliko podjetja izbirajo tako velika podjetja kot tudi MSP. 

 Société privée à responsabilité limitée (SPRL) je družba z omejeno odgovornostjo, ustanovi 

jo ena ali več oseb, ki so povezane z določeno naložbo. To vrsto podjetja lahko ustanovi 

tudi ena sama fizična oseba.  

 Société privée à responsabilité limitée "starter"  (SPRL-S) ali start-up oz. zagonsko podjetje 

z omejeno odgovornostjo, je predvideno za fizične osebe z omejenimi finančnimi sredstvi. 

Deluje spodbudno na ustanavljanje novih podjetij, saj ščiti zasebni kapital podjetnika pred 

poslovnimi tveganji. 

 Société echerché e à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL ali SCRI) ali kooperativna 

družba z omejeno ali neomejeno odgovornostjo je posebna oblika gospodarske družbe s 

spremenljivim številom partnerjev in/ali kapitala. Člane tega podjetja povezujejo skupni 

cilji in skupne vrednote. 

 Société en nom collectif (SNC) je družba, ki jo ustanovijo solidarno odgovorni partnerji, da 

bi lahko izvajali civilno ali gospodarsko dejavnost pod okriljem podjetja. Glavna značilnost 

te oblike je, da je treba odločitve sprejemati soglasno. 

 Société en commandite simple (SCS) ali komanditna družba ima delovne partnerje in tihe 

partnerje: delovni partnerji upravljajo podjetje, medtem ko so tihi partnerji finančni 

podporniki, vendar nimajo vpliva na upravljanje. 

 Société en commandite par actions (SCA)m ali komanditna družba z delniškim kapitalom 

je družba, ki jo ustanovi eden ali več solidarno odgovornih partnerjev, imenovanih upravni 

partnerji, in eden ali več tihih partnerjev, ki zagotavljajo posebno naložbo. 
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4. Ustanovitev vašega podjetja 

 

 

Postopek za ustanovitev podjetja v Belgiji je enak za vse vrste dejavnosti in vključuje 

naslednje korake: 

1. Podjetje registrirajte na »Crossroads Bank for Enterprises« (BanqueCarrefour des 

Entreprises/ Kruispuntbank voor Ondernemingen), kjer se preveri ali so izpolnjeni 

pogoji poklicne kvalifikacije in se podjetju dodeli registracijsko številko, ki bo navedena 

v dokumentih ter na korespondenci in računih podjetja. Registracija je možna, če 

izpolnjujete posebne poklicne pogoje in oddate popolno vlogo (dokumentacija se 

Registrirajte svoje podjetje

Odprite tekoči račun

Vložite zahtevek za izdajo 
identifikacijske številke DDV

Vključite se v sistem 
socialnega zavarovanja

Uredite si zdravstveno 
zavarovanje

Sklenite zavarovalno polico

Uredite si socialno 
zavarovanje
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razlikuje glede na obliko podjetja) na enega od uradov »Vse na enem mestu«, ki so 

povsod v Belgiji. Pristojbina znaša 75 EUR. 

2. Upoštevajte administrativne postopke kot so registracija za DDV, posebna dovoljenja 

potrebna za določena posebna področja (npr. vloga na AFSCA, Zvezni agenciji za 

varnost prehranske verige ali SABAM, Belgijsko združenje avtorjev, skladateljev in 

založnikov itd.). 

3. Uredite si socialno zavarovanje, če ste samozaposlena oseba (»caisse d'assurances 

sociales«). 

4. Uredite si socialno zavarovanje in družinske prejemke z  registracijo pri »NSSO«  (Office 

National De Sécurité Sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) in prijavite vse  

zaposlene od prvega dne poslovanja z izjavo »DIMONA«  (Déclaration Immédiate/ 

Onmiddellijke Aangifte). Spremembe v številu zaposlenih lahko sporočite prek portala. 

 

Podružnica 

Za registracijo podružnice je potrebno predložiti naslednje dokumente: 

 statut matične družbe, 

 izpis iz lokalnega registra: overjena kopija potrdila o registraciji matične družbe, ki 

ga izda lokalni register v državi porekla, 

 dokument, ki dokazuje odločitev o odprtju podružnice v Belgiji, 

 dokument, ki potrjuje imenovanje zastopnika, kopijo njegove osebne izkaznice in 

dovoljenja za prebivanje, 

 vzorec podpisa zastopnika podružnice, ki ga je potrebno registrirati pri notarju. 

 

Vse dokumente mora overiti notar iz tuje države in jih mora uradno prevesti 

pooblaščeni belgijski prevajalec v enega od uradnih jezikov Belgije, odvisno pač od tega, kje se 

podružnica nahaja. Overjene uradne prevode dokumentov je potrebno predložiti uradu 

»Crossroads Bank for Enterprises«. Postopek registracije podružnice bo trajal največ en teden, 

če bodo vsi zahtevani dokumenti predloženi pravočasno in pravilno.  

Podružnica lahko začne svojo poslovno dejavnost, ko prejme registracijsko številko in 

je njena ustanovitev objavljena v belgijskem Uradnem listu.  
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Hčerinska družba  

Za registracijo hčerinske družbe je potrebno predložiti naslednje dokumente: 

 osnutek statuta, ki mora vsebovati imena delničarjev, njihove naslove, znesek kapitala, 

ki je vložen v kapital družbe (uradno mora dokument prevesti pooblaščeni belgijski 

prevajalec), 

 osnutek poslovnega načrta, ki mora vsebovati: proračunski načrt za prvi dve leti 

delovanja, razloge, zakaj je podjetje ustanovljeno, tržno raziskavo s področja 

dejavnosti podjetja, seznam storitev in izdelkov podjetja. Poslovni načrt mora biti 

podpisan pred notarjem, 

 potrdilo o pologu, ki ga mora overiti notar (imeti morate odprt bančni račun in  nanj 

položiti minimalni delniški kapital). 

 

Vse dokumente mora uradno prevesti pooblaščeni belgijski prevajalec v lokalni jezik 

(nizozemščino, francoščino ali nemščino), overiti jih je potrebno pri notarju in jih je potrebno 

oddati na uradu »Crossroads Bank for Enterprises«. Predložiti morate tudi zahtevek za e-

objavo ustanovitve družbe v belgijskem Uradnem listu.  

 

Tuje družbe se morajo registrirati pri organih za DDV, ko v Belgiji opravljajo dejavnosti, 

ki jih pokriva belgijski zakon o DDV.  

 

Kako se registrirati? 

 Z odhodom v enega od Uradov za nadzor DDV: pred pričetkom opravljanja dejavnosti 

je treba izpolniti obrazec za zahtevek za identifikacijsko številko za DDV (604 A) in ga 

poslati pristojnemu uradu (storitev je brezplačna). 

Nasvet 

Bodite pozorni na stroške prevajanja in objavo dokumentov ter plačilo za 

notarsko overitev. 
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 Registracija poteka na uradu »vse na enem mestu«, kjer je potrebno plačati tudi 

pristojbine. 

 

 

Podjetje  

Faza 1: Po odločitvi o pravni strukturi vašega podjetja je izbira imena podjetja naslednji 

korak. Pri izbiri imena nimate omejitev, dokler se zakoni spoštujejo in nobeno drugo podjetje 

ne trguje pod istim imenom.  

Faza 2: Priprava poslovnega načrta in listine o ustanovitvi podjetja, ki mora biti 

registrirana, da prejme identifikacijsko številko podjetja. 

Faza 3:  Odprtje  bančnega  računa družbe, ki se bo uporabljal izključno za finančno 

poslovanje podjetja. 

Faza 4: Registracija podjetja prek poslovne točke ("guichet d'entreprise"/  

"ondernemingsloket"). 

Faza 5: Registracija za DDV. Ta faza bo mogoča šele po pridobitvi identifikacijske 

številke podjetja. Svoje podjetje registrirate za DDV na Uradu za nadzor DDV ("Contrôle TVA" 

/ "BTW Controle") v občini, v kateri ima podjetje sedež (storitev je brezplačna), sicer se lahko 

registrirate tudi prek poslovnih točk (s pristojbino). 

Faza 6: Uredite si socialno zavarovanje, ki zagotavlja nadomestila za brezposelnost, 

pokojnine, bolezni in invalidnine, družinske in otroške dodatke, nesreče pri delu in zdravstveno 

varstvo. Plačilo prispevka za socialno zavarovanje je obvezno. 

Več informacij o upravnih postopkih in formalnostih lahko dobite na belgijskem 

Ministrstvu za gospodarstvo ali z registracijo pri Belgijsko-italijanski gospodarski zbornici, ki 

vas bo podprla pri teh postopkih. 

Nasveti  

 Ne pozabite izpolniti vseh zahtev v zvezi z DDV, socialno varnostjo oz. socialnim 

zavarovanjem. 

 Izberite edinstveno ime za svoje podjetje. 

 Podjetja morajo izpolnjevati vse zahteve EU glede varstva podatkov in zasebnosti. 
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Jezik 

Za pravilno in uspešno poslovanje v Belgiji je priporočljivo uporabljati uradni lokalni 

jezik od vsega začetka. Vsak dokument, ki ga morate tekom postopka za ustanovitev podjetja 

predložiti, je potrebno uradno prevesti. Izvirne dokumente, ki so bili overjeni, mora v skladu z 

belgijskim pravom prevesti pooblaščeni prevajalec. 

 

Kateri jezik naj izberem? 

Dokumente je potrebno prevesti v uradni jezik regije ali skupnosti, v kateri ustanavljate 

svoje podjetje.  

• Regija Bruselj-prestolnica  → francoščina ali nizozemščina. 

• Flamska regija (Gent, Brugge, Antwerpen itd.) → nizozemščina. 

• Valonija (Liège, Charleroi, Namur itd.) →  francoščina, razen na območju Eupena, 

kjer je uradni jezik nemščina. 

Izberite ime vašega 
podjetja

Pripravite poslovni 
načrt in statut podjetja

Odprite bančni račun

Registrirajte podjetje

Pridobite davčno 
številko

Uredite si socialno 
zavarovanje
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Obdavčitve 

Kdo so davčni zavezanci?  

Družbe, združenja, organi in ustanove, ki so pravne osebe in imajo statutarni sedež, 

glavno poslovno enoto, sedež ali upravni sedež v Belgiji.  

Davčni zavezanci so vsapodjetja oz. poslovne dejavnosti,  ki delujejo na belgijskem 

ozemlju. Vsi samozaposleni se morajo prijaviti pri davčnem uradu in zavodu za socialno 

zavarovanje ter plačevati vse prispevke redno.  

Če v Belgiji živite manj kot šest mesecev in imate belgijsko osebno izkaznico, boste 

obravnavani kot nerezidenti in obdavčeni boste samo od dohodka, pridobljenega v Belgiji. Če 

pa ste samozaposleni, živite v Belgiji več kot šest mesecev in ste registrirani v lokalni občini, 

ste uvrščeni med belgijske rezidente in morate plačati dohodnino v Belgiji na vaš celotni 

dohodek.  

 

Kakšne so trenutne davčne stopnje v Belgiji? 

Davek na dohodek znaša med 25-50 % dohodka ali dobička, odvisno pač od zaslužka. 

"Impôt des personnes physiques" v francoščini in "personenbelasting" v nizozemščini je davek 

na dohodek, ki ga je treba plačati eno leto po koncu davčnega leta (od 1. januarja do 31. 

decembra). Lahko pa se odločite tudi za plačevanje vnaprej določenega pavšalnega zneska na 

četrtletje za tekoče leto. Zamopnite si: vnaprej ni potrebno plačevati prva tri leta delovanja 

podjetja, potem pa ja. 

Nasveti 

 Pogajajte se o ceni prevajanja. 

 Bodite previdni in poiščite konkurenčne cene za prevode ter določite kratek čas za 

prevajanje.  

 Ccertificiranemu prevajalcu pošljite le izvirne dokumente, ki jih je notar predhodno 

overil. 

 Prevedene dokumente je treba predložiti Gospodarskemu sodišču v Belgiji. 
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 Davek od dohodka pravnih oseb znaša 29 % (za nekatera podjetja davek od dohodka 

prvnih oseb znaša lahko tudi 20 %, če izpolnjujejo določene pogoje). Napovedi za davek od 

dohodkov pravnih oseb je potrebno predložiti vsako leto in podjetja to storijo v elektronski 

obliki prek aplikacije "Biztax".17 Podjetja običajno poravnajo davek od dobička pravnih oseb v 

štirih obrokih (aprila, julija, oktobra in decembra). 

Davek na dodano vrednost znaša 21 %. V francoščini se imenuje "taxe sur la Valeur 

Ajoutée" (TVA) in v nizozemščini "Belasting over de Toegevoegde Waarde" (BTW). Plačilo DDV 

je obvezno za vse poslovne dejavnosti, ki ponujajo blago ali storitve (razen za nekatere poklice, 

kot npr. učitelji, novinarji, umetniki, zdravniki in odvetniki), in se zaračuna tudi strankam. Prav 

zato je pomembno, da vodite knjigo izdanih računov in hranite potrdila. Ta davek se običajno 

plačuje mesečno ali četrtletno. Obstaja tudi možnost povračila DDV za poklicne stroške. V 

primeru, da imate majhno podjetje in zaslužite manj kot 15.000 EUR, se lahko odločite za 

status "petite entreprise" / "kleine onderneming". Tako boste oproščeni plačevanja DDV, 

ampak tudi povračila DDV ne boste mogli zahtevati.  

 

Kako plačujemo davke? 

Davke lahko plačate na lokalnem davčnem uradu ali prek spleta s pomočjo elektronske 

identifikacije (eID) prek davčnega portala belgijske vlade (»Davek na spletu«18). Za plačilo 

davka za samozaposlene in davka od dobička pravnih oseb se morate prijaviti pri davčnem 

uradu in po potrebi pri uradu za DDV. To je mogoče storiti prek številnih poslovnih točk ali 

poslovnih centrov ("guichet d'entreprise"/  "ondernemingsloket"), ki so prisotni na celotnem 

belgijskem ozemlju. Informacije o njih lahko najdete na spletni strani FSP. 

 

Nasvet 

Pri ustanavljanju lastnega podjetja v Belgiji vedno se obrnite po strokovni nasvet na 

lokalnega računovodje ali finančnega strokovnjaka. 19 

 

                                                      

17 Ustrezne informacije o nacionalnem sistemu za napoved za davek od dohodkov pravnih oseb so na voljo na 
financien.belgium.be/nl/E-services/biztax  
18 eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/  
19 Najdite računovodjo ("expert comptable", "belastingconsulent") prek spletne strani www.iec-
iab.be/nl/Pages/Default.aspx  

https://financien.belgium.be/nl/E-services/biztax
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
http://www.iec-iab.be/nl/Pages/Default.aspx
http://www.iec-iab.be/nl/Pages/Default.aspx
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Finančna pomoč in podpora 

Za vsako poslovno dejavnost so zadostni finančni viri osnovni pogoj. To so lahko 

sredstva vašega podjetja, osebna sredstva (prihranki ali drugi viri) ali sredstva, ki jih pridobite 

z bančnim kreditom ali iz regionalnih in nacionalnih podpornih shem. Belgijske regije ponujajo 

vrsto subvencij za pomoč pri financiranju podjetij in te se razlikujejo med različnimi sektorji 

dejavnosti. 

 

Flamska regija 

Flamska regija izvaja program »Flanders Investments and Trade” (FIT), ki zagotavlja 

podporo podjetjem, ki so pripravljena poslovati v regiji in tistim, ki želijo poslovati s Flandrjo 

iz tujine. 

Flandrija belgijskim in tujim podjetjem, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in razvojem ter 

registracijo patentov, ponuja številne davčne ugodnosti in spodbude:  

- odbitek dohodka od inovacij (do 85 %), 

- davčne olajšave za naložbe v raziskave in razvoj,  

- odbitek naložb za visoko tehnološke raziskave in razvoj, 

- ugodnosti pri zaposlovanju na področju raziskovanja in razvoja,  

- strukturno financiranje raziskovalnih in razvojnih projektov,  

- neobdavčeno delo tistim, ki imajo status izseljencev in delajo na področju 

raziskovanja in razvoja. 

 

Podpore in spodbude 

Podpora za velike naložbe v preoblikovanje poslovanja 

Podpora je namenjena MSP, ki se želijo razširiti v tujino z inovativnimi projekti, 

vodilnimi obrati in strateškimi grozdi in naložbami za preoblikovanje podjetij ter pri tem 

zaposlujejo in prihodnost svojega podjetja vidijo v Flandriji. Naložbe vključujejo MSP, razvojna 

območja EU v Flandriji in tudi pobude za usposabljanja v regiji Flandrija. 

- Največ 1 milijon EUR na podjetje in dodatnih 250.000 EUR v bonusih.  

- Lahko se prijavijo tudi skupine vsaj treh sodelujočih družb. 

- 8 % vseh sredstev je namenjenih naložbam, z 2-odstotnim bonusom za tiste, ki 

ustvarjajo nova delovna mesta. 
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- Izključene so naložbe v zemljišča. 

- 20 % sredstev je namenjenih usposabljanjem, z največ 1.000.000 EUR na podjetje, 

z bonusom v višini 5 % za usposabljanja, ki ustvarjajo nova delovna mesta. 

 

Dodatne informacije: www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-

flanders/grant-incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments 

 

Podpora za ekološke naložbe 

Investicijska subvencija Flandrije »Innovation & Entrepreneurships« (VLAIO) ponuja 

program »Ekologije Premium-plus«  (EP-plus) vsem podjetjem, ki imajo svoj sedežem v 

Flandriji in se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je vključena v Uredbo NACE. »Strategic Ecology 

Support” (STRES) je namenjena podjetjem, ki uporabljajo tehnologije, ki niso navedene na LTL. 

Več informacij na spodaj navedeni spletni strani. 

 

Dodatne informacije: www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-

flanders/grant-incentives/flanders-actively-supports-ecological-investments 

 

Podpora za MSP  

Program »Flandrija Innovation & Entrepreneurship« (VLAIO) ponuja dve vrsti pomoči 

MSP s sedežem v Flandriji z namenom podpore njihovega poslovanja. Portfelj za MSP je 

spletna aplikacija, ki omogoča pridobitev letne subvencije v višini od 10.000 do 15.000 EUR 

(odvisno od velikosti podjetja), ki je namenjena podpori nadaljnjemu razvoju podjetij. Podjetje 

se mora odločiti, ali bo porablo znesek subvencije za  strokovna usposabljanja ali poslovno 

svetovanje podjetju (komunikacijski načrt, analiza naložb, tržne študije itd.). Druga vrsta 

podpore so subvencije za rast MSP, ki so namenjene podpori projektom, ki spodbujajo 

inovacije, internacionalizacijo in preoblikovanje podjetij ter zagotavljajo finančno pomoč v 

znesku do 25.000 EUR. Pridobljena sredstva podjetje lahko porabi za zaposlovanje dodatnega 

osebja s potrebnimi strateškimi znanji in spretnostmi ali za sodelovanje z zunanjim 

ponudnikom storitev. 

  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-offers-support-large-transformation-investments
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-actively-supports-ecological-investments
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/flanders-actively-supports-ecological-investments
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Dodatne informacije: www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-

flanders/grant-incentives/aid-developing-and-growing-your-sme in  

www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3 

 

Regija Bruselj – glavno mesto  

Regija Bruselj – glavno mesto podpira podjetnike in MSP s številnimi nepovratnimi 

sredstvi in subvencijami. Prav tako spodbuja zaposlovanje s podporami zaposlovanju, 

usposabljanju in izobraževanju ter spodbuja kulturno raznolikost na delovnem mestu. Poleg 

tega ta regija vsako leto na svoji uradni spletni strani objavi razpise za projekte. Tako na uradni 

spletni strani bruseljske regionalne javne službe za gospodarstvo in zaposlovanje lahko 

poiščete najprimernejšo podporo za svoje podjetje glede na njegov položaj in projekte, s 

katerimi se ukvarja.20 Pred prijavo na razpis je potrebno izpolnjevati nekatere osnovne pogoje: 

samostojna podjetja ali samostojni podjetniki morajo imeti svoj sedež v regiji.21  

Subvencije so namenjene za naslednja področja: 

I. Podjetniške ideje in projekti 

Bruseljski urad za zaposlovanje in ekonomijo ponuja nadomestila do 60 % izdatkov, 

povezanih z razvojem ali izvajanjem podjetniškega projekta in tudi za prevzem podjetij. 

II. Platforma za elektronsko poslovanje 

Vračilo do 60 % stroškov za zunanje svetovanje za razvoj spletne strani ali spletne 

platforme. 

III. Sodelanje (ang. coworking)  

Povrne se lahko do 450 EUR za plačilo najemnine za prostor za sodelanje, ki ga je 

odobrila regija.  

IV. Okolje 

40 % nadomestila za naložbe v materiale, ki podpirajo krožno gospodarstvo. 

V. Usposabljanje in izobraževanje 

Povrne se lahko od 40 % do 70 % stroškov strokovnega usposabljanja in tečajev za 

zaposlene. 

                                                      

20 Spletna stran: werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/primes-decouvrir 
21 Za več informacij o pogojih in zahtevah, potrebnih za vloge in subvencije: werk-economie-
emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/aid-developing-and-growing-your-sme
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/investing-in-flanders/grant-incentives/aid-developing-and-growing-your-sme
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3cfront%253
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/primes-decouvrir
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/subsides-pour-entrepreneurs
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Bruselj ni le prestolnica Belgije, ampak tudi glavno mesto Evrope, saj je dom glavnih 

institucij EU. Tako ta regija ima odprto gospodarstvo, zagotavlja poslovne spodbude in 

storitve, močno infrastrukturo ter veliko število večjezičnih in visoko usposobljenih 

strokovnjakov v vseh sektorjih. Regija glavnega mesta se tako odlikuje tudi po priložnostih in 

finančnih podporah, ki so na voljo podjetjem. 

»Hub.brussels – Invest & Export« ponuja tujim podjetjem možnost, da v Bruslju 

brezplačno preizkusijo Bruselj kot poslovno lokacijo za obdobje treh mesecev. Ponuja lokacijo 

in široko paleto storitev, vključno z internetom, faksom, telefonom, večjezično podporno 

službo, konferenčno dvorano in pravnimi informacijami, analizo razpoložljivih spodbud in 

podobno. 22 

 

Valonska regija 

Tudi Valonija ponuja različne podporne sheme in subvencije. Te so namenjene 

naslednjim sektorjem: 

I. Raziskave in inovacije  

Finančna pomoč v obliki subvencije ali predujma, ki ga je potrebno povrniti, je namenja 

podjetjem ali podjetnikom za njihove projekte na področju raziskav in inovacij.  

»Easy'UP« (Financement de l'Innovation – NOVALLIA) je podporna shema, ki zagotavlja 

podrejena posojila do 500.000 EUR za obdobje desetih let. Namenjena so za inovativne 

projekte MSP. 

II. Podpora novim industrijam in poslovnim dejavnostim  

Provinca Liège ponuja oprostitev od plačila davka novim industrijam, ki začenjajo 

poslovati v pokrajini. Regija je nedavno začela izvajati ukrep »CxO«, ki je program pomoči za 

upravljanje oddeljenih (ang. spin-off), odcepljenih (ang. spin-out) in inovativnih podjetij v 

skupnem znesku 150.000 EUR. 

Regionalni organi zagotavljajo davčno zavetje za tiste, ki vlagajo v zagonska podjetja. 

 

 

 

                                                      

22 Za več informacij o kontaktnem vozlišču "Poskusite bruselj brezplačno«: info@hub.brussels ali 
why.brussels/try-brussels-for-free. 

mailto:info@hub.brussels
http://why.brussels/try-brussels-for-free
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III. Kmetijstvo  

S kapitalskimi subvencijami ali jamstvi za posojila regija podpira zagon dejavnosti 

mladih kmetov na že obstoječih kmetijah ali na povsem novih. Regija zagotavlja tudi 

nepovratna sredstva in subvencije za naložbe ali inovacije v kmetijskem sektorju. 

 

Vse informacije o subvencijah in finančni podpori, ki jih zagotavlja Valonija, so na voljo 

na uradni spletni strani te regeije na spletni strani http://www.aides-

entreprises.be/Midas_web/fr/recherche-aide.awp?p1=7 

 

 

Socialno zavarovanje 

Samozaposlene osebe 

Vse poklicne dejavnosti, ki vam ne zagotavljajo pogodbe o zaposlitvi se štejejo za 

neodvisne. Če ste samozaposleni, imate poseben socialni status, ki ga mora urejati poseben 

sistem socialnega zavarovanja,  socialne prispevke pa je potrebno plačevati na četrtletje. 

 

Kako je potrebno skleniti socialno zavarovanje? 

Samozaposleni lahko po lastni izbiri izberete socialno zavarovanje. Več o socialni 

varnosti v Belgiji je na voljo na spletni strani: https://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/caisses-

dassurances-sociales 

 

Kdaj se je potrebno vključiti v sistem socialnega zavarovanja? 

V sistem socialnega zavarovanja se je potrebno vključiti še pred pričetkom opravljanja 

vaše poslovne dejavnosti, v nasprotnem primeru boste avtomatično vključeni z Nacionalni 

sklad. Tisti, ki ne izpolnjujejo obveznosti, so kznovani. 

 

Podjetje ("société"/ "vennootschap") 

Če ste ustanovili podjetje, partnerstvo ali drugo vrsto poslovne dejavnosti, se morate 

prav tako vključiti v sistem socialnega zavarovanja. 

 

http://www.aides-entreprises.be/Midas_web/fr/recherche-aide.awp?p1=7
http://www.aides-entreprises.be/Midas_web/fr/recherche-aide.awp?p1=7
https://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/caisses-dassurances-sociales
https://www.rsvz-inasti.fgov.be/fr/caisses-dassurances-sociales
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Kdaj se je potrebno vključiti v sistem socialnega zavarovanja? 

V sistem socialnega zavarovanja se je potrebno vključiti prek izbranega sklada za 

socialno zavarovanje v trimesečnem časovnem obdobju, v katerem ustanavljate svoje 

podjetje. Socialno nadomestilo je treba plačati enkrat letno. 

 

 

Zdravstveno zavarovanje ("mutuelle" / "ziekenfonds") 

Belgijske zdravstvene zavarovalnice pokrivajo večino zdravstvenih storitev 

(specialistov, bolnišnic, receptov, nosečnosti in poroda).  

 

Samozaposlene osebe 

Samozaposleni se morate prijaviti v sistem zdravstvenega zavarovanja, da bodo 

zdravstvene storitve in zdravstvena pomoč za vas pokrite. 

 

Kakšno zdravstveno zavarovanje je potrebno izbrati?  

Zdravstveno zavarovanje lahko sklenete s katerokoli od zdravstvenih zavarovalnic. Te 

ponujajo bolj ali manj enako storitev po vsej Belgiji. Izbira je v veliki meri odvisna od političnih, 

verskih ali jezikovnih razlogov, saj so belgijske zdravstvene zavarovalnice običajno povezane s 

političnimi ali verskimi skupinami. Nekatere zdravstvene zavarovalnice ponujajo storitve tudi 

v angleščini.  

 

Seznam največjih zdravstvenih zavarovalnic v Belgiji:  

 Partena  

 Mutuelle Chretienne  

 Mutualite Socialiste 

 Symbio  

 

Zasebne zdravstvene zavarovalnice: 

 Aetna International 

 Allianz Care 

 Cigna Global 
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 Expact & Co 

 Belexpat 

 

 

Kako lahko zaprosite za zdravstveno zavarovanje? 

Za skelnitev zdravstvenega zavarovanja pri belgijski zavarovalnici za zdravstveno 

zavarovanje je običajno potrebno imeti kopijo potnega lista ali osebne izkaznice. Prejeli boste 

kartico socialnega zavarovanja (eID). Šele šest mesecev po sklenitvi zavarovanja boste postali 

upravičeni do povračila stroškov zdravljenja. 

 

Kako deluje povračilo zdravstveno stroškov?  

Znesek povračila zdravstvenih stroškov se razlikuje glede na zdravljenje in vaše osebne 

okoliščine. Na splošno pa znaša povračilo stroškov zdravstvenih storitev v višini od 50 % do 

75 % zdravstvenih stroškov. Zahtevek za povračilo se vloži prek belgijskega zdravstvenega 

zavarovanja. Za kritje preostalega dela zsravstvenih stroškov pa je odgovoren vsak 

posameznik. Nekatere zavarovalnice lahko zavarovancem zagotavljajo povračilo vseh 

stroškov. Za bivanje v bolnišnici je potrebno plačati fiksni znesek za nastanitev, zdravstvene 

stroške pa neposredno plača zavarovatelj.  

Nasveti 

 Poiščite zavarovalne pakete, ki pokrivajo vaše zdravstvene stroške tudi izven 

države, če nameravate pogosto potovati v tujino. 

 Ne pozabite na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Če ste državljan EU, 

lahko pri iskanju zdravniške pomoči uporabljajte to kartico, dokler si ne pridobite 

stalnega prebivališča in/ali zaposlitve na belgijskem ozemlju. 
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Kako izbrati zdravnika?  

V Belgiji lahko vsakdo izbere kateregakoli zdravnika ali bolnišnico, ne glede na njihovo 

lokacijo ali napotnico. Ta sistem se razlikuje od javnih zdravstvenih sistemov v večini drugih 

držav in je še posebej koristen za izseljence, ki morda želijo izbrati zdravnika iz jezikovnih 

razlogov (npr. glede na to, ali zdravnik govori angleško) ali po priporočilu kolegov. 

 

Druge vrste zavarovanj 

Kot samostojni podjetnik morate skleniti tudi poslovno zavarovanje, da zavarujete 

svojo poslovno dejavnost v primeru bolezni, požara ali delovnih nesreč.  Takšno zavarovanje 

se razlikuje glede na tveganja, ki jim je izpostavljena vaša poslovna dejavnost. Med obveznimi 

elementi poslovnega zavarovanja so zavarovanja: 

- proti požarom in naravnim nesrečam, 

- proti nesrečam pri delu, 

- civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil, 

- poklicne odgovornosti.  

Drugi elementi zavarovanja so diskrecijski, kot npr. kritje tveganja kraje in vandalizma. 

 

Socialna varnost 

Morda boste morali najeti ljudi za opravljanje vaše poslovne dejavnosti. Pri tem se 

morate držati upravnih formalnosti, ki jih narekujejo belgijski socialni in davčni predpisi. 

 

Nasveti  

 Preverite zavarovalno polico, če želite vedeti natančen znesek povračila stroškov, 

do katerega ste upravičeni, ali kakšno zdravstveno zdravljenje krije vaše 

zdravstveno zavarovanje. Če ste samozaposleni, bi bilo mogoče smiselno skleniti 

dodatno zdravstveno zavarovanje. 

 Za kritje zneskov, ki niso povrnjeni, lahko sklenete dodatno ali zasebno zavarovanje. 

To je še posebej priporočljivo za ljudi, ki redno potrebujejo zdravljenje.  
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Zagonska podjetja  

Ko prvič najamete enega ali več ljudi, morate:  

1. Se prijaviti kot delodajalec pri Nacionalnem uradu za socialno varnost (NSSO) 

 

Kako?  

Lahko se registrirate kot delodajalec pri NSSO prek spletne storitve "WIDE" (Werkgever 

IDentificatie / ion Employeur), ki je na voljo na spletni platformi socialne varnosti 

(https://www.socialsecurity.be/default.htm), in tam izpolnite zahtevane podatke o svojem 

podjetju. Po zaključenem postopku boste prejeli številko NSSO, ki je potrebna za nadaljnje 

korake. 

 

2. Takoj predložiti prijavo novozaposlene osebe (DIMONA) 

 

Kaj je izjava DIMONA?  

DIMONA je elektronsko sporočilo, s katerim delodajalec sporoča nove zaposlitve in tudi 

odhode zaposlenih. 

 

Je to obvezno? 

Da, vsi delodajalci iz vseh javnih in zasebnih sektorjev morajo prijaviti vse zaposlitve in 

vse odhode oz. vsa odpuščanja. 

 

Kako? 

Izjavo DIMONA je treba predložiti v elektronski obliki pri NSSO. Ko boste registrirani, 

boste prejeli osebno kodo DIMONA, ki organom za socialno varnost omogoča, da neposredno 

pridobijo podatke o identiteti zaposlenih in formalnim odnosom med delodajalcem in 

zaposlenimi. 

 

3. Pošiljati večnamenske izjave vsake tri mesece  

https://www.socialsecurity.be/default.htm
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Kaj je večnamenska izjava (Déclaration multifonctionnelle / 

Multifunctionele aangifte - DmfA)? 

Večnamenske izjave vključujejo delovno uspešnost vaših zaposlenih in njihovo plačilno 

listo. 

 

Kdaj jo je potrebno predložiti? 

Izjavo DmfA je potrebno predložiti vsako četrtletje. Zamuda ne sme biti daljša od 

meseca dni (zadnji dan v mesecu, ki sledi četrtletju), če se želite izogniti zapletom. 

 

Kakšni so stroški za ta tri-fazni postopek? 

 Brezplačni, če to storite sami.  

 Proti plačilu, če prosite za pomoč poslovno točko, socialni sekretariat ali druge 

organizacije. 

Več informacij o postopku zaposlovanja ljudi je na voljo na uradni spletni strani 

Nacionalne službe za socialno varnost: 

Place Victor Horta 11 

1060 Bruxelles 

Tél. : +32 2 509 59 59 

E-pošta: contact@onss.fgov.be  

Spletna stran: http://www.onss.fgov.be/fr 

 

Socialni sekretariat (secrétariat socialne agréé / erkend sociaal 

secretariaat ) 

Kaj je socialni sekretariat?  

Akreditirani socialni sekretariat je od belgijskih javnih organov pooblaščen ponudnik 

storitve upravljanja plač za delodajalce. Ponuja široko paleto storitev za podjetnike in podjetja 

kot: 

- zbiranje prispevkov za socialno varnost in davkov na izplačane plače, 

- posredovanje točnih in pravilnih podatkov belgijskim javnim organom v imenu 

svojih strank, tj. delodajalcev. 

http://www.onss.fgov.be/fr
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Je to obvezno?  

Podjetnika se lahko odloči za uporabo storitev sekretariata. Če se odloči zanj, lahko 

tudi izbere socialnega sekretariata med različnimi akreditiranimi ponudniki. 

 

Kje lahko najdemo akreditirane socialne sekretariate? 

Informacije o akreditiranih socialnih sekretariatih lahko najdete na poslovnih točkah. 

Seznam akreditiranih socialnih sekretariatov je na voljo tudi na uradni spletni strani Social 

Secretary Union:   http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language= 

fr&pub_date=2016-08-29&numac=2016204142&caller=summary 

 

Mednarodno poslovanje  

Če želijo podružnice ali hčerinske družbe zaposliti ljudi ali premestiti zaposlene na 

belgijsko ozemlje, se morajo uradno registrirati tudi pri NSSO. Upoštevati je potrebno enak 

postopek kot mu sledijo tudi vsi drugi delodajalci ali podjetniki. 

Matična družba mora s pomočjo spletnega postopka ustanoviti družbo s statusom 

fizične ali pravne osebe z naslovom v Belgiji. Pravni zastopnik podružnice odprte v Belgiji, ne 

potrebuje državljanstva Belgije, vendar je priporočljivo, da je tam, kjer potekajo vse dejavnosti 

podružnic. Delodajalec prejme identifikacijsko številko (številko NSSO), ki bo potrebna za 

urejanje stanja zaposlenih.  

Poudariti je treba, da glede na to, da matična družba nima sedeža v Belgiji, njeni 

upravni organi niso podrejene belgijski zakonodaji s področja socialnega varstva. Če pa želi 

podjetje ali delodajalec najeti osebje za delo na belgijskem ozemlju, ga zavezuje vrsta dolžnosti 

in obveznosti kot družinski dodatki, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za nesreče pri delu, 

varnost pri delu itd. 

 

  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=%20fr&pub_date=2016-08-29&numac=2016204142&caller=summary
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=%20fr&pub_date=2016-08-29&numac=2016204142&caller=summary
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Druge upravne formalnosti 

Upoštevati je potrebno tudi nekatere druge upravne formalnosti kot npr.: 

 zaprositi se za družinske dodatke,  

 spoštovati belgijsko zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu, 

 spoštovati pogoje zaposlovanja,  

 spoštovati finančne obveznosti na nadomestila: znižanje davka na izplačane 

plače ("précompte professionelle" / "bedrijfsvoorheffing"). 
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Uporabne informacije  

 

Svetovanje in podpora  

 Banque-Carrefour des entreprises (BCE), Crossroads Bank for Enterprises (CBE), je 

podatkovna baza, ki je v lasti »Federal Public Service Economy«. Vsebuje vse osnovne 

podatke o družbah in njihovih poslovnih enotah. Njen cilj je povečati učinkovitost 

javnih storitev in poenostaviti upravne postopke za podjetja. 

Spletna stran: www.economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-

bank-enterprises 

 Be Assist je belgijski center za pomoč pri priznavanju poklicnih kvalifikacij, katerega 

glavni cilj je usmerjanje in obveščanje strokovnjakov, ki želijo izvajati regulirane 

poklice. Storitev je brezplačna. 

Spletna stran: BE_assist@economie.fgov.be 

Tel.: +32 2 277 91 51 

 Business one-stop shops (Guichets d'entreprises/  Ondernemingsloketten) so 

poslovne točke za podjetja v Belgiji, ki nudijo podporo pri upravnih postopkih, 

formalnostih in dopolnilnih storitvah (preverjanje podjetniških zmogljivosti, 

zagotavljanje dovoljenja AFSCA in SABAM, registraciji za socialna zavarovanja itd.) in 

so prisotna v vsaki regiji in skupnosti na belgijskem ozemlju. 

Spletna stran: economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/créer-une-entreprise 

/demarches-pour-créer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-

dentreprises 

 FPS Economy, S.M.E.s, Self-employed and Energy je zvezna javna služba Belgije, ki 

zagotavlja razvoj, konkurenčnost in povečanje blaga in storitev na trgu ter spodbuja 

belgijsko gospodarstvo na mednarodni ravni. 

Spletna stran: www.economie.fgov.be 

 Platforma "My Enterprise" (Zvezna javna služba za gospodarstvo) 

"My Enterprise" (myenterprise.be) je brezplačno orodje, ki je podjetnikom na 

voljo kadarkoli in iz katerega koli računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega 

telefona. Za dostop do orodja podjetniki preprosto potrebujejo elektronsko osebno 

izkaznico in bralnik kartic ali žeton za dostop. Platforma izvajalcem in neodvisnim 

http://www.economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises
http://www.economie.fgov.be/en/themes/enterprises/crossroads-bank-enterprises
mailto:BE_assist@economie.fgov.be
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/creer-une-entreprise/demarches-pour-creer-une/demarches-aupres-dun-guichet/les-guichets-dentreprises
http://www.economie/fgov.be
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organom omogoča takojšen dostop do podatkov podjetja (kontaktni podatki, številka 

bančnega računa, mandati podjetij, poslovne dejavnosti itd.) v podatkovni bazi BCE. 

Podjetniki so dolžni deliti svoje podatke z BCE, ko postanejo javni, kar pomeni, da lahko 

vsakdo, vključno s potencialnimi strankami, išče informacije o dejavnostih podjetja. 

Spletna stran: economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-

des/my-enterprise 

 

Finančna podpora 

 Création d'entreprise je spletna stran za davčne dajatve in ustanavljanje podjetij. 

Spletna stran: www.becompta.be/ 

 

 Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten je uradna belgijska spletna 

stran, ki vsebuje seznam vseh davčnih svetovalcev in računovodij.  

Spletna stran: www.iec-iab.be/fr/Pages/default.aspx 

 

 Service Public Fédéral Finance (SPF) je zvezna javna služba za finance.  

Spletna stran: finances.belgium.be 

 

Flandrija 

 Flandrija Investments & Trade je uradna spletna stran flamske regije, namenjena 

naložbam, finančni pomoči in podpori podjetjem. Tukaj lahko najdete vrsto zanimivih  

pobud in informacij o finančnih podporah, ki vam lahko pomagajo pri razvoju ali 

zagonu lastnega podjetja. 

Spletna stran: www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection? 

destination=%3Cfront%3E 

 Imec.istart zagotavlja podporo zagonskim podjetjem v zgodnji razvojni fazi, ki delujejo 

na področju digitalnih inovacij: e-zdravje, logistika in mobilnost, mediji, 

telekomunikacije in zabava, finančne tehnologije in kibernetska varnost ter vesoljska 

tehnologija. 

Spletna stran: www.imec-int.com/en/istart 

  

file:///F:/1Sarolta/Sluzba/Projekti/Entrepreneurship/economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/my-enterprise
file:///F:/1Sarolta/Sluzba/Projekti/Entrepreneurship/economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/my-enterprise
http://www.becompta.be/
http://www.iec-iab.be/fr/Pages/default.aspx
file:///F:/1Sarolta/Sluzba/Projekti/Entrepreneurship/finances.belgium.be
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?%20destination=%3Cfront%3E
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?%20destination=%3Cfront%3E
https://www.imec-int.com/en/istart
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 Flamska regija in flamska skupnost, uradna spletna stran. 

Spletna stran: www.vlaanderen.be 

 

Regija Bruselj-glavno mesto 

 Hub.brussels je bruseljska agencija za podporo podjetjem v belgijski prestolnici. 

Spletna stran: hub.bruselj/en/ 

 Finance.brussels ("Société regionale d'Investissement de Bruxelles"– SRIB) nudi široko 

paleto rešitev in možnosti finančne podpore za podjetja s sedežem v Bruslju.  

Spletna stran: www.finance.brussels/fr 

 Fonds Bruxellois de Garantie je lokalna agencija, ki nudi finančno pomoč in podporo 

MSP, podjetnikom in posameznim podjetjem, ki poslujejo v regiji Bruselj-glavno mesto. 

Spletna stran: www.fondsbruxelloisdegarantie.be 

 Invest-Exports.brussels je bruseljska agencija za podporo podjetjem, ki sodeluje z 

hub.brussels. Njen cilj je gospodarski razvoj regije.  

Spletna stran: invest-export.brussels/fr/home 

 Team Up (Innoviris, regija Bruselj-glavno mesto) S tem enoletnim programom 

akademske ustanove in skupine podjetij podpirajo izmenjavo znanja in spodbujajo 

prenos intelektualne lastnine iz akademskih krogov v gospodarstvo. Program pomaga 

tudi pri razvoju prototipov, ki odpirajo nove poslovne priložnosti. Doslej je bilo izbranih 

19 projektov s proračunom v višini več kot 11 milijonov EUR. 

Spletna stran: www.innoviris.be/fr/homepage_content/news/team-up-2018 

 1819 – Podjetje Entreprendre à Bruxelles nudi širok nabor subvencij, ki so na voljo v 

regiji in nudijo informacije o poslovanju v bruseljski regiji. 

Spletna stran: https://1819.brussels/ 

 

 

Valonija  

 Chèques entreprises je platforma, ki nudi informacije o finančni pomoči, ki je 

namenjena usposabljanju in svetovalnim storitvam za pomoč MSP pri organizaciji, rasti 

in razvoju inovativnih projektov in dejavnosti. Platforma omogoča podjetnikom, da 

http://www.vlaanderen.be/
https://hub.brussels/en/
http://www.finance.brussels/fr
http://www.fondsbruxelloisdegarantie.be/
http://invest-export.brussels/fr/home
http://www.innoviris.be/fr/homepage_content/news/team-up-2018
https://1819.brussels/
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spremljajo svoje vloge v realnem času in si ogledajo znesek finančne pomoči, ki so ga 

že prejeli.  

Spletna stran: www.cheques-entreprises.be 

 Sowalfin je regionalna točka za podjetja, ki podpira njihov razvoj v vsaki fazi: zagon, 

ustanovitev, inovacije, razvoj in internacionalizacija.  

Spletna stran: http://www.sowalfin.be 

 SPW Kmetijstvo, Ressources naturelles et Environnement je javna regionalna služba, 

katere cilj je varstvo naravnega in podeželskega okolja Valonije  ter nudi finančno 

pomoč in podporo zagonskim podjetjem s področja. 

Spletna stran: www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-

public-de-wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement 

 1890 spletna stan prikazuje širok nabor subvencij, ki so na voljo v valonski regiji in nudi 

informacije o poslovanju in o tem, kako ustanoviti podjetje v Valoniji. 

Spletna stran: www.1890.be 

 

Nemška skupnost  

 Uradna spletna stran Nemške skupnosti: http://www.dg.be 

 

Socialna varnost in zavarovanje 

 Zvezna javna služba za socialno varnost je uradna spletna stran belgijskega sistema 

socialne varnosti. 

Tél. : +32 2 528 64 50 

E-mail: zelfindep@minsoc.fed.be  

 Nacionalna služba za socialno varnost (NSSO) je organ, ki zbira in upravlja socialne 

prispevke delodajalcev in zaposlenih, ki so namenjeni financiranju različnih področij 

socialne varnosti. 

Spletna stran: http://www.rsz.fgov.be  

https://socialsecurity.belgium.be/fr 

 Nacionalni inštitut za socialno varnost samozaposlenih (NISSE) je institucija, ki ščiti 

socialni status samozaposlenih podjetnikov – od ustanovitve njihovega podjetja do 

pokojnine s ciljem prispevati k njihovemu socialnemu statusu in gospodarski blaginji. 

http://www.cheques-entreprises.be/
http://www.sowalfin.be/
http://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement
http://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-wallonie/spw-agriculture-ressources-naturelles-et-environnement
http://www.1890.be/
http://www.dg.be/
mailto:zelfindep@minsoc.fed.be
http://www.rsz.fgov.be/
https://socialsecurity.belgium.be/fr
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Quai de Willebroeck, 35, Bruxelles  

Tél. : +32 2 546 42 11 

E-mail: info@rsvz-inasti.fgov.be 

Spletna stran: https://www.inasti.be/fr  

 

 

SEKTORJI 

Živilska industrija  

 Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) je belgijska 

organizacija, odgovorna za sprejemanje, izvajanje in nadzor ukrepov povezanih z 

varnostjo hrane, zdravjem živali in varstvom rastlin. 

Spletna stran: www.afsca.be 

 Zvezna javna služba zdravje, varnost prehranske verige in okolje 

Spletna stran: https://www.health.belgium.be/en 

 

Raziskave in inovacije  

 Innoviris (Institut bruxellois pour la recherche et l'innovation) je regionalni inštitut za 

raziskave in inovacije, katerega cilj je povezovanje, spodbujanje in finančna podpora 

državljanov, podjetij, raziskovalnih inštitutov in neprofitnih organizacij pri doseganju 

napredka na področju raziskav in razvoja. 

Spletna stran: https://innoviris.brussels/ 

 

 Innovation.data.be nudi informacije in podatke o napredku, ki so ga Belgija in njene 

regije dosegle na področju inovacij. 

Spletna stran: http://www.innovationdata.be/  

  

mailto:info@rsvz-inasti.fgov.be
https://www.inasti.be/fr
http://www.afsca.be/
https://www.health.belgium.be/en
https://innoviris.brussels/
http://www.innovationdata.be/
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Glosar 

 

Angleščina Slovenščina Nizozemščina Francoščina 

Brussels-Capital region 
Regija Bruselj - glavno 

mesto 

Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

Région de Bruxellles-

Capitale 

Business one-stop shop Poslovna točka Ondernemingsloket Guichet d’entreprises 

National Fund Nacionalni sklad Nationale Hulpkas Caisse nationale auxiliare 

Certified translator Certificiran prevajalec Beëdigd vertaler Traducteur assermenté 

Certificate of registration 

in the foreign register 

Potrdilo o registraciji v 

tujem registru 

Bewijs van inschrijving in 

het 

vreemdelingenregister 

Certificat d’inscription au 

registre des étrangers 

Certificate of registration 

“model A” 

Potrdilo o registraciji 

"vzorec A" 

Attest van immatriculatie 

model A 

Attestation 

d’immatriculation modèle 

A 

Commercial Court Gospodarsko sodišče 
Kamer Van Koophandel 

(KVK) 

Tribunal de l’entreprise 

Crossroads Bank for 

Enterprises 

Podatkovna točka za 

podjetja »Crossroads« 

Kruispuntbank van 

ondernemingen 

Banque-Carrefour des 

Entreprises 

DIMONA Declaration Izjava DIMONA Onmiddellijke Aangifte Déclaration Immédiate 

Flemish region Flamska regija Waals Gewest Région Flamande  

Health insurance 

company 

Zdravstvena 

zavarovalnica  

Ziekenfonds Mutuelle 

National Social Security 

Office (NSSO) 

Nacionalni urad za 

socialno zavarovanje 

(NSSO) 

Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ) 

Office national de 

sécurité sociale (ONSS) 

Professional card Poklicna izkaznica Beroepskaart Carte professionelle 

The Belgian Official 

Gazette  
Uradni list Belgije 

Het Belgisch Staatsblad Moniteur belge 

VAT DDV BTW TVA 

Walloon region Valonska regija Vlaams Gewest Région wallonne 
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Slovenija 

(Pripravila Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, 

Slovenija) 

 

Predstavitev 

Univerza na Primorskem (UP) je tretja največja javna univerza v Sloveniji. Glavni cilj 

univerze je izvajanje visokokakovostnih študijskih in raziskovalnih programov, njihovo 

izvajanje in povezovanje z izobraževalnim, intelektualnim in raziskovalnim potencialom v 

skladu s strategijami EU. Univerza si prizadeva ustvariti koristno sobivanje in tesno 

sodelovanje z industrijo. UP zagotavlja aktivno, interdisciplinarno raziskovalno in študijsko 

okolje, ki temelji na dveh temeljnih stebrih: matematiki, naravoslovju in tehnologiji ter 

humanističnih in družbenih vedah. Z vključitvijo obeh stebrov v raziskovalne in študijske 

dejavnosti UP dosega racionalno rabo virov, izboljšano interdisciplinarno sodelovanje in 

izboljšano mednarodno sodelovanje z vodilnimi svetovnimi institucijami in raziskovalci. UP je 

sestavljena iz šestih fakultet in enega raziskovalnega središča ter zaposluje več kot 630 

akademskih in administrativnih uslužbencev s polnim delovnim časom. UP ima približno 5.000 

študentov, vključenih v različne programe na vseh treh ravneh izobraževanja, med njimi je bilo 

v različne izobraževalne programe UP vpisanih več kot 450 tujih študentov. UP ima veliko 

izkušenj na področju vodenja projektov in usklajevanja v različnih mednarodnih projektih in 

programih, zlasti na ravni EU v okvirnih programih EU ter v programih čezmejnega in 

transnacionalnega sodelovanja (Interreg), vključno z regijami Italija-Slovenija, Slovenija-

Hrvaška, Sredozemlje, Jugovzhod, Alpski prostor in regija srednje Evrope. V zadnjih petih letih 

je bil UP vodilni partner, ki je usklajeval 30 projektov v vrednosti več kot 25 milijonov evrov.  

Fakulteta za turistične študije – Turistica ali UP FTŠ Turistica je aktivna članica Univerze 

na Primorskem in je edina turistična fakulteta v Sloveniji, ki ponuja multidisciplinarno 

poučevanje in raziskovanje turizma. Turistica je ustanova za terciarno izobraževanje, ki 

namerava ustvariti, ohraniti, zagotoviti in prenašati znanje, izkušnje ter hkrati razširjati 

informacije, potrebne za razvoj kakovosti turizma in sorodnih industrij. V okviru svojega 

poslanstva fakulteta prispeva k razvoju teorij in znanstvenih disciplin, povezanih s turizmom. 

UP FTŠ Turistica raziskuje in analizira na področju turizma: turistični trg z namenom 
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prepoznavanja novih trendov turističnih storitev in produktov, vedenje turistov, turistična 

destinacija in njeno upravljanje, učinki turizma na okolje, turistično podjetje in trženje 

turističnih destinacij ter druge prilagojene temeljne in uporabne raziskave na področju 

turizma. 

 

Prispevki k projektu ESE  

UP FTŠ Turistica kot visokošolska ustanova je bila vodilni partner v oblikovanju učnih  

načrtov za tečaje usposabljanja,  njihovo zasnovo, predloge tečajev, metodologijo in izkušnje, 

ki udeležencem kažejo najboljšo kombinacija za doseganje naprednega znanja in spretnosti na 

področju podjetništva, spodbujanje njihovega izobraževanja in zaposljivosti. Učni načrt je 

akademski dokument, ki podaja informacije o tečaju in opredeljuje pričakovanja in 

odgovornosti njegovem izvajanju. 

V povezavi z usposabljanjem so projektni partnerji izbrali inovativno učno metodo: 

kombinirano učenje, to je mešani spletni/osebni sistem poučevanja z vzpostavitvijo spletne 

učne platforme. Ta rešitev predstavlja več prednosti, predvsem pa možnost, da se udeleženci 

lahko kadar koli in kjerkoli povežejo s svojim učnim gradivom. Z vidika usposabljanju z novimi 

metodami, načeli in pristopi k poučevanju, ki se uporabljajo v izobraževanju odraslih, je UP 

FTŠ Turistica največ prispevala k projektu ESE. 

Poleg tega lahko kot Fakulteta za turistične študije ponudi globoko znanje v turizmu, 

potovanjih in gostinstvu, ki je postal pomemben vir dohodka za številne regije in celo za 

celotne države z neposrednimi učinki na družbeni, kulturni in gospodarski sektor. Turizem 

prinaša velike količine dohodka v lokalno gospodarstvo v obliki plačila za blago in storitve, ki 

jih potrebujejo turisti, in ustvarja priložnosti za zaposlitev v storitvenem sektorju gospodarstva 

povezanega s turizmom. Kot taka in s stalno spreminjajočimi se trendi in digitalizacijo storitev, 

spodbuja turizem in druge sektorje, da izvajajo nove poslovne modele in podjetniške pristope, 

da se lažje spopadajo z novimi izzivi. 
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Predstavitev države 

Splošne informacije 

Slovenija leži na stičišču Alp, Sredozemlja, Panonske nižine in Dinarskih Alp. Velika 

raznolikost slovenske pokrajine se ujema z dobro ohranjenim naravnim okoljem; več kot 

polovica Slovenije je gozdnata in več kot tretjina njenega ozemlja je vključena v omrežje 

Natura 2000. Slovenija je polnopravna članica Evropske unije, medtem ko v celoti ohranja 

svojo identiteto. Njeno prosto tržno gospodarstvo je dinamično, digitalizirano, inovativno in 

usmerjeno v trajnostni razvoj. Država je ponosna na izjemne športne dosežke, napredne 

tehnologije in znanost ter živahno umetniško ustvarjalnost in dediščino, ohranjeno z ljubeznijo 

in predanostjo.23 

 

Uradno ime: Republika Slovenija 

Glavno mesto: Ljubljana 

Druga večja mesta: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Nova 

Gorica, Murska Sobota, Jesenice, Trbovlje 

Jezik: slovenščina, pa tudi italijanščina in madžarščina v etnično mešanih regijah 

Denarna enota : Evro 

Politični sistem : demokratična republika, ki temelji na načelu delitve oblasti v 

zakonodajne, izvršilne in sodne veje 

Prebivalstvo: 2.076.595 (oktober 2018) 

Kopenska površina : 20.271 km2 24 

 

Godpodarsko okolje 

Slovenija je kraj, kjer je vredno vlagati in delati zaradi ugodnega poslovnega okolja. 

Geostrateški položaj na stičišču prometnih poti, dobro razvita IKT in fizična infrastruktura, 

tehnološka omrežja in platforme, centri odličnosti in grozdi kot dokaz inovacijske dejavnosti 

na visoki ravni, naredi Slovenijo odlično osnovo za poslovni razvoj in rast, ki jo spodbuja visoko 

                                                      

23 Republika Slovenija, Država in družba O Sloveniji, na voljo na https://www.gov.si/en/policies/state-and-
society/about-slovenia/ (dostop 11. junija 2019). 
24 Republika Slovenija, Država in družba O Sloveniji, na voljo na https://www.gov.si/en/policies/state-and-
society/about-slovenia/ (dostop 11. junija 2019). 
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zmogljiv izobraževalni sistem, ki v končni fazi omogoča vključitev študentov v napredne 

raziskave, poslovne in mednarodne projekte. Zakonodaja je jasna, vzpostavljena so 

podjetniška kultura in podporne mreže, ki bodo pomagale vzpostaviti in izboljšati potencial 

rasti podjetij. Tako kot v drugih delih Evrope, kjer mala in srednje velika podjetja predstavljajo 

99 % evropskih podjetij, ima Tudi Slovenija veliko malih, pogosto družinsko vodenih 

dejavnosti. Zaradi svoje majhnosti so prilagodljivi, ko gre za hitro prilagajanje spremembam 

na trgu, vendar tudi občutljive na spremembe v industriji in okolju, v katerem delujejo. Cilj 

slovenske vlade za ublažitev birokratskih omejitev je še vedno v teku, saj so pripravljeni ukrepi 

za zmanjšanje obveznosti zagotavljanja informacij, ki so določene v zakonodaji.25 

Slovenija je majhna država z izvozno usmerjenim gospodarstvom. V letu 2018 je 

slovenska izvozna konkurenčnost povzročila rekordno raven izvoza in uvoza. Rezultati kažejo, 

da so slovenska podjetja zelo zanesljiva in učinkovita dobavitelja in podizvajalci. Tudi izvoz in 

zasebna potrošnja bosta ključni gonili gospodarske rasti v letu 2019. Slovensko gospodarstvo 

je v letu 2018 izvozilo 30.858 milijonov EUR in uvoza za 30.706 milijonov EUR blaga in storitev. 

Izvoz je predstavljal 76,5 % BDP države. Več kot tri četrtine trgovine je bilo z državami članicami 

EU: 77 % vsega izvoza in 78,3 % vsega uvoza. 

Tržni delež se je že tretje leto zapored povečal za večino glavnih trgov Slovenije, zlasti 

v EU. Glavni slovenski izvozni partnerji v letu 2018 so bili Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija in 

Francija, glavne izvozne skupine izdelkov pa so bila motorna vozila, električna oprema, 

farmacevtski izdelki, stroji in oprema ter kovine. V istem letu so bili največji slovenski izvozniki 

GEN-I (elektrika), Revoz (avtomobilska industrija), Krka in Lek (farmacevtski izdelki) in HSE 

(elektrika). Največji delež uvoza v letu 2018 je predstavljal blago iz skupine cestnih vozil, sledili 

so nafta in naftni derivati ter električni stroji, večina proizvodov pa je bila uvožena iz Nemčije, 

Italije in Avstrije.26 

 

Politično gospodarstvo 

V skladu z ekonomsko raziskavo OECD iz leta 2017 se je rast zaradi nedavnih strukturnih 

reform, prestrukturiranja podjetij, podpornih denarnih pogojev in izboljšanih izvoznih trgov 

                                                      

25 SPIRIT Slovenija, javna agencija, Poslovno okolje, na voljo na  
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/ (dostop 3. oktobra 2019). 
26 SPIRIT Slovenija, javna agencija, Trgovina v Sloveniji, na voljo na  
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/ (dostop 3. oktobra 2019). 

https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/trading-partners-and-products/
https://www.sloveniapartner.eu/business-environment/trade/trading-partners-and-products/
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povečala in presegla povprečje EU-15. Nižja brezposelnost in višji realni dohodki so bili podlaga 

za potrošnjo. Poslovne naložbe naraščajo, čeprav ostajajo nizke glede na BDP. Javni dolg in 

slaba posojila se zmanjšujejo, vendar se Slovenija sooča z več socialno-ekonomskimi izzivi, 

zlasti hitrim staranjem prebivalstva. Cilj vladne nacionalne Razvojne strategije 2030 je 

izboljšati dobro počutje svojih ljudi z močno, vključujočo in trajnostno rastjo v okviru ciljev 

Združenih narodov za trajnostni razvoj.27 

Slovenija svoja prizadevanja osredotoča na izgradnjo močnega, poslovno prijaznega 

okolja kot predpogoja za zajemanje naložb v mala in investicijske naložbe, ki spodbujajo rast. 

Neposredne tuje naložbe so enako pomembne za gospodarsko rast Slovenije kot za svetovni 

BDP in delovna mesta po vsem svetu. Vse večje priznavanje pomena finančnih naložb kot vira 

investicija v osnovna sredstva za gospodarsko rast in uspešnost je bilo prevedeno v vladno 

zavezo, da bo dejavno spodbujala vhodne naložbe z racionalizacijo agencij za spodbujanje 

naložb in ponujanjem posebnih naložbenih spodbud. V okviru shem delitve stroškov, ki so 

namenjene privabljanju resnih vlagateljev, je financiranje na voljo vlagateljem, katerih projekti 

bodo gradili na ključnih prodajnih točkah Slovenije: dobro razviti infrastrukturi in podpornih 

industrijah ter grozdih specializiranih dobaviteljev.28 

 

Trg dela 

Slovenija se osredotoča na raziskave, ki temeljijo na izobraževanju, usposabljanju in 

industriji, da bi podprla njeno ponudbo visokotehnološkim in drugim sektorjem z visoko 

dodano vrednostjo, kot so informacijska in komunikacijska tehnologija, farmacevtski izdelki in 

znanosti o življenju. Njena delovna sila ima velik ugled za voh za tehnologijo in inovacije zaradi 

uspešne kombinacije dolge industrijske tradicije in kakovostnega formalnega šolanja kot 

pomembnega prispevka k spretnostim posameznika in človeškega kapitala.  Po podatkih 

Eurostata Slovenija izpolnjuje dva cilja strategije Evropa 2020 v zvezi z izobraževanjem: 43,4 % 

oseb, starih od 30 do 34 let, je v letu 2015 zaključilo terciarno izobraževanje (24,6 % v letu 

2005) in 5 % oseb, starih od 18 do 24 let, je predčasno zapustilo šole. Ne samo mladi, ampak 

tudi mladi v srcu imajo IT-spretnosti in digitalno pismenost, več kot 70 % prebivalstva pa se 

                                                      

27 OECD, "Ekonomska raziskovanja: Slovenija", september 2017, str. 10. 
28 Poslovno okolje, Pro-poslovno ozračje v Sloveniji, na:  

https://www.investslovenia.org/business-environment (dostop 3. oktobra 2019). 
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lahko pogovarja v vsaj dveh tujih jezikih in obvladuje dva ali več tujih jezikov. Angleščina, 

nemščina in italijanščina se precej razširjeni in francoski jezikovni tečaji so zelo priljubljeni.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

29 Kakovostna delovna sila, splošna produktivnost, na https://www.investslovenia.org/why-slovenia/quality-
workforce (dostop 10. oktobra 2019). 
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Življenjski standard 

Slovenija se ponaša z naravno raznolikostjo pokrajine in objektov za zadovoljitev 

različnih življenjskih slogov in za zadovoljitev tistih, ki uživajo v navduševanju energičnih 

udejstvovanje, in tistih, ki imajo raje termalne bazene, wellness tretmaje ali pa se preprosto 

sproščajo na proste dneve ali na počitnicah. Po indeksu »Better Life« OECD so varnost, 

ravnovesje med delom in življenjem, skupnost in zdravje lastnosti, ki jih najbolj cenijo tisti, ki 

živijo v Sloveniji. Večina Slovencev trdi, da so zadovoljni s svojim življenjem, kljub padcu 

dohodkov in nezaupanju vlade. Čustva povečujejo zaznana osebna varnost, nizek kriminal in 

izboljšan občutek za dobro počutje. Država, ki se nahaja med Alpami in Jadranskim morjem, 

zagotavlja idealno okolje za turizem na splošno, zlasti za zdravstveni turizem.  Osupljive 

lokacije so zlahka dosegljive po cesti, zraku, železnici in morju, ljudje so prijazni, odlična hrana 

in odlično lokalno vino – potencial, ki še vedno čaka na razvoj.30 

                                                      

30 Kakovost življenja, ki je na voljo https://www.investslovenia.org/why-slovenia/quality-of-life (dostop 10. 
oktobra 2019). 
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Povprečni neto razpoložljivi dohodek na prebivalca v gospodinjstvu je v Sloveniji 

20.820 USD na leto, kar je manj od povprečja OECD, ki je v višini 33.604 USD na leto. Med 

najbogatejšimi in najrevnejšimi je precejšnja vrzel – 20 % najbolj premožnega prebivalstva 

zasluži skoraj štirikrat več od 20 % spodnjega dela družbe. Kar zadeva zaposlenost, ima 69 % 

oseb, starih od 15 do 64 let, v Sloveniji plačano delovno mesto, kar je nekoliko nad 68 % 

povprečja zaposlenosti v OECD. Približno 73 % moških je zaposlenih v primerjavi s 66 % žensk. 

V Sloveniji približno 4 % zaposlenih opravlja nadurno delo, kar je manj od povprečja OECD 

11 %, pri tem pa 6 % moških dela nadurno v primerjavi s samo 2 % žensk.31 

 

Tržni sektorji 

Slovenija pripisuje izvozno konkurenčnost prestrukturiranju slovenskega gospodarstva 

v smeri visokotehnoloških izdelkov in trgov. Slovenija izvaža relativno veliko število vmesnih 

proizvodov, delež domače dodane vrednosti pri izvozu pa se mora zlasti v visoki in srednje 

visoki tehnološki industriji: proizvodnja vozil in plovil, proizvodnja električne in optične 

opreme ter proizvodnja strojev in opreme. Storitve, ki temeljijo na znanju, vodijo do 

proizvodnih ali tehnoloških inovacij in izostrite konkurenčno prednost slovenske proizvodne 

industrije doma in v tujini. Vodilne industrije vključujejo: farmacevtske izdelke in kemikalije, 

elektroniko in elektrotehniko, strojno gradnjo, predelavo lesa, predelavo hrane, tekstil, 

znanost o življenju ter gostoljubje in zabavo.32 

Slovenija je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, soočena z izgubo 

jugoslovanskih trgov in razpadom prometa in komunikacij v jugovzhodno Evropo, 

preusmerjala trgovino v EU in pridružene države; ti zdaj predstavljajo več kot tri četrtine 

slovenske trgovine. Vendar trgovinske povezave pred prehodom niso izginile in do leta 2000 

se je začela povečevati trgovina z državami nekdanje Jugoslavije in Rusije. Proizvodna sestava 

trgovine z blagom, v kateri še vedno prevladujejo polizdelki in vmesna proizvodna oprema, se 

postopoma premika proti končnemu, potrošniškemu blagu. Deleži tekstila, oblačil in jekla pri 

                                                      

31 indeks OECD, Slovenija, Kako je življenje?, na voljo na 
 http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/ (dostop 10. oktobra 2019). 
32 Slovenija Partner, Industrija, na voljo na https://www.sloveniapartner.eu/industries/ (dostop 3. oktobra 2019). 
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izvozu blaga se nekoliko zmanjšujejo, medtem ko se deleži avtomobilskih izdelkov, elektronike 

in farmacevtskih izdelkov povečujejo.33 

 

 

Poslovanje v Sloveniji 

Poslovna kultura 

V Sloveniji je organizacijska struktura pomembna pri določanju odnosa ljudi v 

poslovnem okolju. Na splošno obstaja pristop od zgoraj navzdol k upravljanju, pri čemer 

najpomembnejše poslovne odločitve sprejema najvišje vodstvo. Največje organizacije so pod 

vladnim nadzorom ali pa ima vlada možnost veta na odločitve, kar lahko upočasni pogajalske 

procese. Odnos Slovenije do podjetij je primerljiv s odnosom Nemcev in Avstrijcev. Po 

izkušnjah prehoda na tržno gospodarstvo so se Slovenci veliko bolj zavedali tujih poslovnih 

kultur in odnosov. Torej, tuji poslovni strokovnjaki so zdaj deležni spoštovanja, ki temelji na 

njihovem osebnem znanju in sposobnosti, ne pa na preteklem spoštovanju za tuj(c)e. 

Slovenci so točni in tako kot drugi, da so točni na svojih srečanjih. Biti pozen se šteje za 

zelo nevljudno, kar kaže na pomanjkanje spoštovanja in znak, da stvari ne jemljemo resno. Če 

boste zamudili, je pomembno, da se v naprej opravičimo in damo veljaven razlog za zamudo. 

Podjetja na splošno sprejemajo strategije visokih standardov in se osredotočajo na tržne 

segmente, ki so v interesu visoke tehnologije ali kakovosti. Odprti so za »uvoz« najboljše 

prakse od drugih, zlasti od tujcev s predhodnimi izkušnjami. Poslovna kultura drugih držav je 

prav tako predmet zanimanja, saj jih zanima tudi »izvoz« njihovih izdelkov, storitev in znanja. 

Komunikacija je pomembna za slovenske poslovneže, vendar to ne pomeni, da so od začetka 

zelo prijazni. Neposredna komunikacija je cenjena, da začnete poslovni odnos kot priložnost, 

da poznajo partnerja in da bi pridobili zaupanje. Njihov komunikacijski slog je bližje nemškim 

in nordijskim.34 

 

                                                      

33Invest Slovenija, Poslovno okolje, Trgovina, na https://www.investslovenia.org/business-environment/trade/ 
(dostop 10. oktober 2019). 
34 Slovenska poslovna kultura, ki je na voljo https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-
slovenia/ (dostopno 10. oktobra 2019). Več ustreznih informacij in drugih nasvetov najdete na 
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-slovenia/business-etiquette-in-slovenia/. 
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Podjetništvo in MSP 

Tako kot v drugih delih Evrope, kjer mala in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo 

99 % evropskih podjetij, ima Tudi Slovenija veliko malih, pogosto družinsko vodenih 

dejavnosti. Zaradi svoje majhnosti so prilagodljivi, ko gre za hitro prilagajanje spremembam 

na trgu, vendar tudi občutljive na spremembe v industriji in okolju, v katerem delujejo. Cilj 

slovenske vlade za ublažitev birokratskih omejitev je še vedno v teku, saj so pripravljeni ukrepi 

za zmanjšanje obveznosti zagotavljanja informacij, ki so določene v zakonodaji. S 

poenostavitvijo zahtev za zagotavljanje informacij se bodo upravni stroški, ki jih nosi poslovni 

sektor, zmanjšali, dobro delujočo spletno poročanje pa že prihrani čas in denar podjetjem, ki 

delujejo v Sloveniji. Poslovna anketa Svetovne banke, ki meri in primerja regulativne pogoje 

za poslovanje, je Slovenija na 37. med 190 državami. Slovenija je med desetimi najboljšimi 

državami z najmanj postopki, potrebnimi za začetek novega podjetja. Druga prednost, 

poudarjena v poročilu, je visoka stopnja varnosti Slovenije za vlagatelje. V tem spodbudnem 

podjetniškem okolju s skoraj 196.000 poslovnimi subjekti so se povečala nekatera zelo 

uspešna, mednarodno usmerjena podjetja.35 

 

1. Kako razviti podjetniško miselnost? 

Podpora 

Nacionalni portali zagotavljajo  pomembne informacije o upravnih postopkih, 

finančnih pomočeh in podpirajo: 

Poslovna točka za Slovenijo: http://eugo.gov.si/en/ 

SPIRIT Slovenija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 

tehnologije: https://www.sloveniabusiness.eu/ 

Slovenski podjetniški sklad: https://www.podjetniskisklad.si/en/ 

Gospodarska zbornica Slovenije: https://eng.gzs.si/ 

 

Evropska podjetniška mreža ponuja posebno podporo pri ocenjevanju in razvoju vaše 

poslovne ideje glede na zahteve trga:  https://een.si/ 

                                                      

35Slovenija Partner, Poslovno okolje, Užitek poslovanje, na https://www.sloveniapartner.eu/business-
environment/ (dostop 10. oktober 2019). 

http://eugo.gov.si/en/
https://www.sloveniabusiness.eu/
https://www.podjetniskisklad.si/en/
https://eng.gzs.si/
https://een.si/
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2. Kdo lahko ustanovi podjetje v Sloveniji? 

Za trajno poslovanje podjetja v Sloveniji mora lastnik podjetje registrirati kot poslovni 

subjekt. Gospodarsko dejavnost lahko opravlja posameznik ali podjetje v različnih pravnih in 

organizacijskih oblikah.  Ni omejevalnih pogojev, kdo in kako ustanoviti podjetje v Sloveniji - 

vsakdo lahko registrira podjetje, postopek pa je enak za vse državljane držav članic EU, držav 

EGP (EEA) in za državljane Švicarske konfederacije.  

 

Čezmejno/začasno opravljanje storitev 

Če podjetje ali posameznik želi ponuditi storitve v Sloveniji, ne da bi se začasno 

registriral kot podjetje, mora podjetje izpolnjevati pogoje v državi, v kateri je sedež družbe; 

poleg tega se lahko za vstop na trg uporabijo tudi posebni pogoji.  

 

Kako lahko državljani tretjih držav začnejo poslovati v Sloveniji? 

Prvi korak pri ustanavljanju podjetja v Sloveniji je pridobitev vizuma, naslednji korak je 

pridobitev registracije podjetja, tretji korak pa je pridobitev delovnega dovoljenja. 

 

Prvi koraki za državljane EU  

Državljan EU, EGP ali Švicarske konfederacije ima v Sloveniji enake pravice in 

obveznosti kot slovenski poslovni subjekt. Vendar mora državljan EU kot nerezident Republike 

Slovenije pred začetkom delovanja pridobiti slovensko davčno številko, v posebnih primerih 

pa osebno identifikacijsko številko. Tisti, ki v Slovenijo vstopajo več kot tri mesece, morajo 

dobiti dokument, ki potrjuje registracijo prebivališča. 

 

Slovenska davčna številka 

Za državljane EU je potrebna slovenska davčna številka, ne glede na to, ali želijo 

opravljati svojo dejavnost v Sloveniji stalno ali čezmejno/začasno. Davčna številka se šteje za 

osebno identifikacijsko številko. Slovensko davčno številko je treba pridobiti pri enem od 

davčnih uprav. Državljan EU, ki začne poslovati v Sloveniji kot tuja oseba ali deluje kot 

predstavnik podjetja, mora pridobiti slovensko davčno številko. Državljan EU, ki želi ustanoviti 
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podjetje ali opravljati čezmejno/začasno dejavnost kot tuja pravna oseba, mora zakonito 

pridobiti slovensko davčno številko.36 

  

Potrdilo o registraciji prebivališča 

Državljan EU, ki namerava v Sloveniji ostati več kot tri mesece, mora dobiti potrdilo o 

registraciji prebivališča. S potrditvijo bodo samodejno pridobili tudi osebno identifikacijsko 

številko (PIN). Ta potrditev omogoča osebi, da se prijavi v začasno prebivališče v Sloveniji.  

 

Digitalno potrdilo za elektronske transakcije 

Digitalno potrdilo omogoča osebi, da izvaja elektronske transakcije z državnimi organi. 

V Sloveniji deluje več izdajateljev digitalnih potrdil; ena je SIGEN-CA - ki izdaja potrdila na 

Ministrstvu za pravosodje in javno upravo:  https://www.si-trust.gov.si/en/ 

Digitalno potrdilo SIGEN-CA za državljana EU je na voljo, če ima slovensko davčno in 

osebno identifikacijsko številko. Za tuja podjetja je mogoče dobiti, če sta pravna oseba in 

bodoči imetnik digitalnega potrdila pridobila slovensko davčno številko.  

 

Priznavanje kvalifikacij v Sloveniji v tujini 

Posamezniki in podjetja v Sloveniji se morajo zavedati treh različnih sistemov 

priznavanja poklicnih kvalifikacij in treh vrst prijav v skladu s sistemi: 

1. Samodejno priznavanje formalnih kvalifikacij na podlagi usklajenih minimalnih 

pogojev kvalifikacij 

Obstaja sedem poklicev, ki se samodejno priznavajo kot veljavne kvalifikacije, ker 

temeljijo na usklajenih minimalnih pogojih kvalifikacij: zdravniki, zobozdravniki, medicinske 

sestre, veterinarji, farmacevti, babice in arhitekti. 

Vsaka država članica samodejno prizna uradna potrdila o usposobljenosti za zgoraj 

navedene poklice, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za kvalifikacijo in ne preverjajo kvalifikacij 

teh strokovnjakov. Če strokovnjaki ne izpolnjujejo minimalnih pogojev, njihovih poklicnih 

kvalifikacij v Sloveniji ni mogoče priznati po splošnem sistemu. 

2. Priznavanje poklicne prakse 

                                                      

36Več informacij o tem, kako lahko tuja oseba pridobi slovensko davčno številko, je na voljo tukaj: 
http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-after-entering-slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-
persons/ 

http://www.sigen-ca.si/eng/eng-index.php
https://www.si-trust.gov.si/en/
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Samodejno priznavanje poklicne prakse se uporablja za poklice na področju obrti, 

industrije in trgovine. Države članice priznavajo te poklice na podlagi števila let, za katerih se 

je poklic izvajal. Če strokovni delavci ne izpolnjujejo pogojev za samodejno priznavanje 

poklicnih kvalifikacij, lahko splošni sistem prizna poklicne kvalifikacije posameznikov. 

3. Priznanje v skladu s splošnim seznamom 

Priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v tujini v Sloveniji po splošnem sistemu, pomeni, 

da mora izvajalec izkazati svoja potrdila o kvalifikacijah ali preveriti raven usposobljenosti tako, 

da pokaže trajanje in raven usposabljanja. Ustrezni organ primerja usposabljanje z 

usposabljanjem na nacionalni ravni, da bi videl, ali obstajajo bistvene razlike. Bistvene razlike 

so opredeljene kot zelo pomembne razlike, ki se uporabljajo za področja, ki so pomembna za 

izvajanje poklica. Če ustrezni organ ugotovi bistvene razlike med usposabljanjem priseljenca 

in nacionalnim usposabljanjem, mora organ priseljencu omogočiti, da odpravi razlike z 

dodatnimi ukrepi, to je preizkus znanja ali prilagoditveno obdobje, ki ni daljše od treh let. 

Prijava mora vključevati tudi: 

•  dokazilo o državljanstvu, 

•  diplomo, spričevalo ali drugo dokazilo o izobrazbi ter potrdila o strokovni 

usposobljenosti in izkušnjah, 

•  dokazila o drugih kvalifikacijah, 

•  po potrebi druga dokazila. 

Postopek omogoča ustreznemu organu, da zahteva mnenje ustrezne organizacije; v 

nasprotnem primeru lahko zadevni organ izda odločbo brez takega mnenja. Mnenje ne 

zavezuje vprašanja odločbe. 

Ustrezni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo poklicnih kvalifikacij 

posameznika s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih zahtevajo slovenski predpisi na področju 

reguliranega poklica ali dejavnosti. Če pristojni organ na podlagi te primerjave oceni, da 

poklicne kvalifikacije ne veljajo, organ izda odločbo, s kateri zahteva, da prosilec izvede enega 

od dodatnih ukrepov, potrebnih za priznanje poklicnih kvalifikacij glede na okoliščine primera.  
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To je lahko: 

•  preizkus poklicne kvalifikacije ali 

•  prilagoditveno obdobje, v katerem prosilec izpolnjuje vse pogoje za priznavanje 

njihove poklicne kvalifikacije. 

Pristojni organ izda odločbo o priznavanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje 

dejavnosti posameznega reguliranega poklica ali dejavnosti v Sloveniji: 

•  če organ oceni, da so poklicne kvalifikacije enakovredne poklicnim kvalifikacijam, ki 

jih zahtevajo slovenski predpisi na področju individualnega reguliranega poklica ali dejavnosti; 

•  ob predložitvi dokazil o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu 

poklicne kvalifikacije. 

Odločitev o priznavanju poklicnih kvalifikacij omogoča prosilcu, da opravlja poklic v 

Sloveniji, za katerega so usposobljeni v EU, državi članici EGP in Švicarski konfederaciji, to je 

pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Pomembno je, da so dejavnosti v 

okviru poklica primerljive. 

Koraki za postopek prijave za čezmejno/začasno opravljanje poklica so na voljo tukaj: 

http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-services/application-

procedure/ 

Informacije o dovoljenjih in dovoljenjih so na voljo tukaj: 

http://eugo.gov.si/en/permits/ 

Seznam sektorjev po kategorijah je na voljo tukaj: http://eugo.gov.si/en/sectors-by-

catergory/ 

Seznam poklicev (s pogoji in dokazi) je na voljo tukaj: 

http://eugo.gov.si/en/nc/professions/ 

Seznam dejavnosti (s pogoji, dokazi in pravno podlago) je na voljo tukaj: 

http://eugo.gov.si/en/activities/ 

 

http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-services/application-procedure/
http://eugo.gov.si/en/starting/cross-bordertemporary-provision-of-services/application-procedure/
http://eugo.gov.si/en/permits/
http://eugo.gov.si/en/sectors-by-catergory/
http://eugo.gov.si/en/sectors-by-catergory/
http://eugo.gov.si/en/nc/professions/
http://eugo.gov.si/en/activities/
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3. Kateri pravni status naj izberem? 

Ustanovitev podjetja je brezplačna, preprosta in hitra. Od predložitve vloge mora 

trajati manj kot tri dni. Če prosilec pridobi digitalno potrdilo, lahko podjetje ustanovi tudi prek 

spletne strani e-VEM ali na eni od lokacij VEM.37 

 

Samostojni podjetnik (s.p.) 

Samostojni podjetnik (s.p.) je posameznik, ki opravlja dejavnost na trgu. Registracija 

samostojnega podjetnika je preprosta in zahteva le osnovno računovodstvo. Za začetek 

poslovanja ni potreben noben začetni kapital.  Samostojni podjetnik ni pravna oseba; zato 

zadržijo ves dobiček, razen davka, in je osebno odgovoren za svoje dolgove. Prav tako je v 

celoti je odgovoren za svoje obveznosti. Zakon ne razlikuje med poslovnimi in osebnimi 

sredstvi v zadevah odgovornosti. Pri poslovanju samostojni podjetniki sami odločajo, na lastno 

odgovornost in v svojo korist.   Ta možnost je tvegana za podjetja, ki zahtevajo obsežne 

naložbe. 

 

Družba z omejeno odgovornostjo (LLC ali d.o.o.) 

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba z enim ustanoviteljem (enočlanski 

d.o.o.) ali več ustanoviteljev, ki niso odgovorni za obveznosti podjetja. Delniški kapital je treba 

vložiti v podjetje; minimalni znesek je 7.500 EUR, ki se lahko uporabi za financiranje poslov, ko 

družba začne poslovati. Delniški kapital se lahko plača v denarni obliki ali v naravi itd. Za tiste, 

ki poslujejo v tveganih sektorjih z visokim kapitalskim tveganjem ali visokimi načrtovanimi 

dobički, se predlaga ta organizacijsko obliko.  

  

                                                      

37  Več o e-VEM spletni strani in VEM je na voljo tukaj: http://eugo.gov.si/en/starting/hidden/help-with-setting-
up-your-business/  
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Primerjava med s.p. in d.o.o. 

 Samostojni podjetnik (s.p.) Družba z omejeno odgovornostjo 

(d.o.o.) 

Osebna 

odgovornost 

Da (odgovoren z osebnimi sredstvi) Ne (samo odgovorna s svojim 

kapitalskim vložkom ali kapitalom 

družbe) 

Ustanovni kapital Ni potrebno 7.500 EUR (v gotovini, sredstvih ali 

kateri koli kombinaciji obeh) 

Stroški registracije Brezplačno Poenostavljeni postopek – 

brezplačno. Zapleten postopek – z 

notarjem (po notarski tarifi za 

pristojbine) 

Davek na dobiček Dobiček je obdavčen na 16 %, 27 %, 

34 %, 39 % ali 50 % (kar ustreza 

stopnjam dohodnine) 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

– pavšalna stopnja, 19 % v letu 

2017 

Knjige obračunov Normirani stroški (80 %), sistem 

knjigovodstva z enim vnosom, sistem 

knjigovodstva z dvojnim vnosom 

Sistem dvojnega vnosa 

Poslovni račun - 

gotovina 

Relativno prosto razpolagate z 

denarjem na računu 

Ste relativno omejeni glede 

odtujitve denarja na vašem 

računu 

Plače Lahko umakne vsak znesek denarja, saj 

ni uvrščen kot nadomestilo (dobiček = 

plača) 

Za samostojnega podjetnika je dobiček 

plača, kar pomeni, da samostojni 

podjetnik ne more zahtevati svoje 

plače kot strošek 

Po drugi strani pa družba z 

omejeno odgovornostjo izplačuje 

plačo, kar pomeni strošek 

Posojila in 

nepovratna sredstva 

Težko je dobiti posojilo od banke ali 

zaprositi za nepovratna sredstva 

Lažje je dobiti posojilo od banke 

ali zaprositi za nepovratna 

sredstva 
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Druge poslovne oblike vključujejo kompleksna več-ustanoviteljska podjetja, kjer je 

odnos med ustanovitelji bolj zapleten. V tem primeru bo potrebna pomoč notarja in/ali 

odvetnika. 

 

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 

Družba z neomejeno odgovornostjo je zasebna družba z dvema ali več osebami, ki so 

osebno odgovorne za vse obveznosti družbe. Ustanovljena je na podlagi pogodbe članov in 

deluje kot pravna oseba.  

 

Komanditna družba (k.d.) 

Komanditna družba (k.d.) je družba dveh ali več oseb, v kateri najmanj en družbenik 

odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem (komplementar), najmanj en 

družbenik pa za obveznosti družbe ne odgovarja (komanditist) oziroma odgovarja za 

obveznosti družbe samo do višine svojega vložka v družbo. 

 

Delniška družba (d.d.) 

Delniška družba (PLC ali d.d.) je družba, ki je vpisala kapital razdeljen na delnice. 

Delničarji družbe niso osebno odgovorni; vendar pa je družba v celoti odgovorna do višine 

svojih sredstev.  

Komanditna delniška družba (k.d.d.) 

Gre za družbo, ki vsebuje sestavine komanditne in delniške družbe. V komanditni 

delniški družbi najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim 

premoženjem (komplementar), komanditni delničarji, ki imajo delež v osnovnem kapitalu, pa 

za obveznosti družbe ne odgovarjajo. 

 

Inštitut 

Inštitut je javno ali zasebno podjetje, ustanovljeno za opravljanje nepridobitne 

dejavnosti. Inštituti so organizacije, ustanovljene za izvajanje dejavnosti na področju 

izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstvenega varstva, socialne varnosti, zaščite 

otrok, invalidske politike, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če namen opravljanja 

dejavnosti ni pridobivanje dobička. 
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Podružnica in poslovna enota 

Podružnica je del podjetja, ki je na drugi lokaciji kot sedež podjetja. Vendar podružnica 

ni pravna oseba, lahko pa izvaja vse dejavnosti, ki jih izvaja družba. Podružnica tuje družbe 

lahko opravlja vse dejavnosti v imenu in za račun tuje družbe, kjer se lahko uporabi registrirano 

ime matične družbe, sedeža in registriranega imena podružnice.  

 

4. Ustanovitev vašega podjetja 

Ni pogojev, ki bi omejevali, kdo in kako lahko ustanoviti podjetje v Sloveniji - vsakdo 

lahko registrira podjetje, postopek pa je enak za vse državljane držav članic EU, držav EGP in 

za državljane Švicarske konfederacije. 

Gospodarsko dejavnost lahko opravlja posameznik ali podjetje v različnih pravnih in 

organizacijskih oblikah. Posamezniki najpogosteje delujejo kot samostojni podjetniki (ali s.p.), 

pravne osebe lahko ustanovijo različne oblike podjetij: najpogostejša sta družba z omejeno 

odgovornostjo (LLC ali d.o.o.) in delniška družba (PLC ali d.d.). 

Nerezidenti Republike Slovenije morajo pridobiti slovensko davčno številko, preden 

začnejo poslovati v Sloveniji.38 

Ustanovitev, upravljanje in organizacijo podjetij v Sloveniji ureja Zakon o gospodarskih 

družbah, ki je popolnoma usklajen z zakonodajo EU. Pred postopkom registracije potrebujete 

naslednje podatke: 

 

Ime podjetja 

Ime podjetja se mora jasno razlikovati od imen drugih družb. Pred registracijo 

preverite, ali se ime v poslovnem registru AJPES razlikuje tukaj: 

https://www.ajpes.si/Registers/Slovenian_Business_Register. 

 

Predstavniki podjetja 

Vse vrste družb (razen samostojnih podjetnikov) morajo imenovati vsaj enega 

direktorja podjetja. Lahko se imenuje več direktorjev in dodatnih prokuratorjev. Direktor, ki ni 

zaposlen, ni študent ali upokojen, mora biti zaposlen v podjetju. 

                                                      

38 Več informacij o tej zadevi je na voljo tukaj: http://eugo.gov.si/en/considering/first-steps-after-entering-
slovenia/a-slovenian-tax-number-for-natural-persons/ 

https://www.ajpes.si/Registers/Slovenian_Business_Register
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Sedež podjetja 

Sedež in poslovni naslov družbe je treba vzpostaviti pred sedežem družbe. Sedež je 

kraj, kjer se izvajajo dejavnosti družbe. Poslovni naslov se nahaja tudi na sedežu (ulica in 

številka). 

 

Dejavnosti podjetja 

Za ustanovitev družbe ne veljajo posebni pogoji; zato lahko vsakdo ustanovi podjetje. 

Vsi pogoji se nanašajo na dejavnost podjetja. 

V primeru nekaterih dejavnosti morajo biti pred začetkom poslovanja izpolnjeni 

nekateri pogoji. Podjetje mora pridobiti dovoljenja ali zagotoviti, da poslovanje izvaja 

popolnoma usposobljena oseba. Ti pogoji so znani kot pogoji za vstop. Nekatere dejavnosti 

nimajo nobenih pogojev - niso urejene. Pogoje za vstop lahko preverite in preverite na 

seznamu reguliranih dejavnosti. 

 

Najpogostejše pravne oblike družb v Sloveniji in ukrepi za njihovo 

vzpostavitev 

Če vlagatelj pridobi digitalno potrdilo, lahko podjetje ustanovi tudi prek spletne strani 

e-VEM ali na eni od lokacij VEM. Ustanovitev podjetja je brezplačna, preprosta in hitra. Od 

predložitve vloge mora trajati manj kot tri dni. 

 

Samostojni podjetnik (s.p.) 

Samostojni podjetnik (s.p.) je posameznik, ki opravlja dejavnost na trgu. Registracija 

samostojnega podjetnika je preprosta in zahteva le osnovno računovodstvo. Za začetek 

poslovanja ni potreben noben začetni kapital. 

Samostojni podjetnik ni pravna oseba; zato obdržijo ves dobiček, razen davka, in je 

osebno odgovoren za svoje dolgove. V celoti so odgovorni za svoje obveznosti. Zakon ne 

razlikuje med poslovnimi in osebnimi sredstvi v zadevah odgovornosti. Pri poslovanju 

samostojni podjetniki sami odločajo na lastno odgovornost in v svojo korist. Ta možnost je 

tvegana za podjetja, ki zahtevajo obsežne naložbe. 

1. korak: Postopek samostojne poslovne enote v Sloveniji 

Za registracijo bo moral samostojni podjetnik imeti: 
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 veljaven osebni dokument 

 slovensko davčna številka (potrditev slovenske davčne številke) 

 osebno identifikacijsko številko (PIN) 

 

Uradniki na točki SPOT (VEM) izvajajo: 

 vpis v poslovni register AJPES 

 uporabo samostojnega podjetnika pri Davčni upravi Republike Slovenije 

 uporabo samostojnega podjetnika v sistem obveznega zdravstvenega 

zavarovanja/samozaposlitve 

 

2. korak: Postopek registracije 

Samostojni podjetniki bodo prejeli odgovor o registraciji vloge po pošti dan po roku za 

datum ustanovitve. Če se samostojnim podjetnikom mudi, se lahko zaprosijo za prijavo na isti 

dan pri ustreznem poslovodnem uradu AJPES (pred poldnevom). 

Z resolucijo o registraciji iz AJPES, lahko odprejo bančni račun na banki, ki so jih izbrali. 

 

Nadaljnji koraki 

Podjetje mora sprejeti nadaljnje ukrepe za pridobitev dovoljenj za opravljanje 

dejavnosti, zaposlitve ali organizacijo socialne varnosti v skladu s slovenskimi predpisi v osmih 

dneh po registraciji podjetja in o računovodskem sistemu, ki naj bi ga uporabljala. 

 

Kako se lahko samostojni podjetnik spremeni v podjetje? 

Če želi lastnik razširiti poslovanje in povečati svoj prihodek, je treba razmisliti o 

preoblikovanju stanja. To deluje na novo družbo, ki je bila ustanovljena zaradi prenosa prvotne 

družbe, ali če podjetje prevzame kapitalska družba, to pomeni, da postane del obstoječega 

podjetja. 

V obeh primerih postopek prenosa ureja notar: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-

notarji/notarji/. 

 

  

http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/
http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/notarji/
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1. korak: Obveščanje in reševanje 

Samostojni podjetnik mora vsaj tri mesece pred preoblikovanjem (s pismi upnikom, v 

javnih medijih, v poslovnih prostorih) javno izjaviti, da se bo njegova dejavnost nadaljevala v 

drugi pravni organizacijski obliki, prav tako pa je treba objaviti tudi datum preoblikovanja 

samostojnega podjetnika v d.o.o. V tem obdobju mora samostojni podjetnik sprejeti sklep o 

prenosu, ki mora vsebovati informacije o družbi in glavni pisarni, izjavo o prenosu družbe in 

sredstvih samostojnega podjetnika. 

 

2. korak: Prenos dejavnosti in premoženja 

Prenos dodeljuje vse pravice in obveznosti samostojnega podjetnika družbi z omejeno 

odgovornostjo. Družba z omejeno odgovornostjo kot pravna naslednica sklene vsa pravna 

razmerja v zvezi s podjetjem prenesenega samostojnega podjetnika. 

 

3. korak: Vpis v register družb 

Prenos na novo podjetje 

Samostojni podjetnik vloži predlog za vpis prenosa družbe v register družb. To mora 

vključevati odločitev o prenosu družbe in dokumente, ki jih je treba vložiti ob vpisu ustanovitve 

nove družbe v register družb. Predlog za vpis prenosa vloži samostojni podjetnik pri notarju, 

ki uredi vse potrebne dokumente. 

 

Prenos na obstoječe podjetje 

Prenos družbe na prevzemno družbo ali obstoječo korporacijsko družbo se izvaja na 

enak način kot prenos družbe na novo družbo. Edina razlika je, da se mora edini gospodarski 

subjekt, namesto da bi predložil sklep o prenosu družbe, dogovoriti o pogodbi o prenosu 

družbe z vodstvom prevzemne družbe. O pogodbi o prenosu družbe se je treba dogovoriti 

zakonito. Z vstopom v register družb samostojni podjetnik prekine izvajanje dejavnosti, 

podjetje se prenese na novo družbo in podjetnik postane delničar družbe. V obeh primerih 

AJPES izbriše samostojnega podjetnika iz registra družb na podlagi sodne odločbe o vpisu 

prenosa družbe. Zato samostojni podjetnik ne sme vložiti zahtevka za izbris podjetja iz registra 

družb v primeru preoblikovanja. 
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Družba z omejeno odgovornostjo (LLC ali d.o.o.) 

Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba z enim ustanoviteljem (enočlanski 

d.o.o.) ali več ustanoviteljev, ki niso odgovorni za obveznosti podjetja. Delniški kapital je treba 

vložiti v podjetje; minimalni znesek je 7.500 EUR, ki se lahko uporabi za financiranje poslov, ko 

družba začne poslovati. Delniški kapital se lahko plača v denarni obliki ali v naravi itd. Za tiste, 

ki poslujejo v tveganih sektorjih z visokim kapitalskim tveganjem ali visokimi načrtovanimi 

dobički, se predlaga ta organizacijsko obliko.  

V Sloveniji se lahko izvede preprost postopek ustanovitve za to poslovno obliko: 

 vsi prispevki se plačajo v gotovini pred predložitvijo predloga 

 sprejeta je standardna pogodba o podjetju in je ni mogoče spremeniti 

 v primeru družbenega družbe z enim samim članom družbe vodi register odločitev v 

elektronski obliki. 

 

Če posameznik ne izpolnjuje teh pogojev, se mora posvetovati z notarjem. 

Ne glede na način registracije se družba vnese v register družb v nekaj dneh, če lastnik 

izpolnjuje vse pogoje. 

Preprost postopek ustanovitve na točki VEM: 

 

1. korak: Izvajanje postopka ustanovitve d.o.o. 

Samo eden od ustanoviteljev, direktorjev, prokuratorjev ali ustrezno pooblaščena 

oseba lahko ročaj postopek ustanovitve LLC na točki VEM. Ko so dokumenti pripravljeni, 

morajo vsi drugi ustanovitelji in predstavniki podjetij iti na točko VEM in podpisati dokumente 

tako, da se identificirajo z ustreznimi osebnimi dokumenti. 

Registracija zahteva naslednje dokumente: 

1. Dokumenti za identifikacijo tuje osebe: 

 osebni dokument 

 slovenska davčna številka za posameznika 

 delež kapitala* (npr. 100%, 50%, 1/3) 

 

2. Tuja pravna oseba: 
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 izpisek iz registra družb za tujo družbo (skrajšana različica) s overjenim prevodom v 

slovenskem jeziku 

 osebni dokumenti ustanoviteljev in zastopnikov – če so predstavniki tujci, morajo 

zagotoviti slovenske davčne številke 

 slovenska davčna številka za pravne osebe 

 delež kapitala* (npr. 100%, 50%, 1/3) 

 

* Davčna izjava: LLC lahko ustanovijo člani družbe, ki izjavijo, da imajo v lasti ne več kot 25 

odstotkov katere koli druge družbe, ali da so vse družbe, v katerih imajo v lasti več kot 25 

odstotkov, poravnajo vse davke in druge obvezne dajatve, ki jih je treba plačati. Davčni izkaz 

morajo osebno podpisati vsi člani družbe. 

 

Na točki VEM so potrebni naslednji podatki: 

 o ustanoviteljih, 

 o predstavnikih, 

 polno registrirano ime družbe, 

 naslov podjetja (glavna pisarna), 

 dejavnost(-i) družbe, 

 odmero prihodkov in odhodkov za Davčno upravo Republike Slovenije. 

 

Na točki VEM bo pripravljeno naslednje: 

 statut/pogodba članov, 

 Odločitev o poslovnem naslovu, 

 Sklep o zastopnikih, 

 Izjava o imenovanju (za vsakega predstavnika – njihovo soglasje za imenovanje za 

direktorja ali prokuratorja), 

 Izjava članov družbe (za vsakega ustanovitelja - ustanovitelji navajajo, da nimajo 

neporavnanih obveznosti do države, ki izhajajo iz prejšnjih operacij), 

 Obrazec za priglasitev davčne uprave Republike Slovenije. 

 

2. korak: Odprtje začasnega/ustanovnih/depozitnih računov 
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Posamezni depoziti imajo delniški kapital v višini 7.500 EUR. Posameznik z uporabo 

dokumenta "statut" odpre začasni bančni račun, na katerem je deponiran ustanovni kapital. 

 

3. korak: Potrditev plačila 

Posameznik osebno dostavi ali pošlje potrditev plačila delniškega kapitala točki VEM. 

 

4. korak: Resolucija o registraciji 

Posameznik prejme resolucijo o registraciji nekaj dni po vložitvi zahtevka pri sodišču. V 

povprečju se prijave obdelajo v štirih dneh. Davčna številka nove družbe bo prejeta skupaj z 

Resolucijo o registraciji. 

 

5. korak: Odpiranje bančnega računa 

Po prejemu resolucije o registraciji od sodišča lahko posameznik gre na banko, kjer je 

odprl začasni/ustanovni/depozitni račun (kjer je plačal v delniškem kapitalu) in račun spremeni 

v običajni poslovni račun. 

 

 

Jezik 

Slovenski jezik je uradni jezik Republike Slovenije. Je jezik ustne in pisne komunikacije 

na vseh področjih javnega življenja v Republiki Sloveniji, razen če so v skladu z Ustavo 

Republike Slovenije tudi uradni jeziki italijanščina in madžarščina. Na ozemlju občin, kjer 

italijanska ali madžarska nacionalna skupnost prebiva, je zagotovljena javna uporaba 

italijanščine ali madžarščine kot uradnih jezikov. 

Po javni uporabi slovenskega jezika:39 

1. Državni organi in samoupravni organi lokalne skupnosti, izvajalci javnih storitev in 

nosilci javne oblasti, ki odločajo o pravicah ali obveznostih ali pravnih koristih 

posameznikov in organizacij, uporabljajo slovenščino v skladu z akti, ki urejajo njihove 

naloge in pooblastila. 

                                                      

39 V skladu s Javna uporaba Slovenae zakon o jeziku lahko prenesete tukaj: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=ZAKO5590&idPredpisaChng=ZAKO3924&type=doc&lang=
EN  
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2. Če je tuja fizična oseba udeleženka v postopku pred državnim organom, samoupravno 

lokalno skupnostjo, ponudnikom javne službe ali nosilcem javne oblasti, se poleg 

slovenščine uporablja tudi tuji jezik v skladu z Zakonom. 

 

Slovenski portal Eugo je državna poslovna točka, ki pomaga tujim poslovnim subjektom 

iz EU, držav članic EGP in Švicarske konfederacije, ki želijo poslovati v Sloveniji: 

http://eugo.gov.si/en/in različica v slovenščini je na voljotukaj:  

http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem 

 

 

Obdavčitve 

Kdo bi moral biti odgovoren?  

Obdavčitev v Sloveniji je odvisna od narave in strukture poslovanja, ki ga opravlja 

podjetje. Vse davke, carine, trošarine in davek na dodano vrednost pri uvozu pobija Finančna 

uprava Republike Slovenije. Vsaki družbi se dodeli davčna identifikacijska številka, ko je 

vpisana v davčni register. Osemmestna davčna identifikacijska številka se uporablja za 

povezovanje vseh davčnih evidenc za to družbo. Podjetje v davčno knjigo vpiše davčni urad, ki 

uporablja podatke iz Poslovnega registra Slovenije.40 

 

Kljub temu je treba zagotoviti naslednje podatke: 

 število in lokacijo poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in 

prihodke iz zaslužka; 

 poslovne zadeve v tujini; 

 naložbe v lastniški kapital doma in v tujini; 

 številke vseh bančnih računov, odprtih v tujini; 

 vse povezane osebe ali subjekte; 

 oseba, odgovorna za vodenje računovodskih evidenc; 

 dan v mesecu za plačilo plač (to velja samo za samostojne podjetnike). 

 

                                                      

40 Ustrezne informacije so na voljo na https://www.fu.gov.si/en/ in http://eugo.gov.si/en/. 

http://eugo.gov.si/en/
http://eugo.gov.si/en/
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
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Te informacije se lahko zagotovijo hkrati s prijavo za registracijo v poslovnem registru 

Slovenije med samim postopkom registracije prek portala e-Vem ali točke VEM. 

Podatke se lahko pošljejo Finančni upravi Republike Slovenije pozneje, vendar 

najpozneje v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije: 

 prek portala e-Vem; 

 v točki VEM; Ali 

 neposredno finančni upravi Republike Slovenije. 

 

Samostojni podjetniki morajo izpolniti obrazec DR-03, poslovni subjekti pa morajo 

izpolniti obrazec DR-04 za vpis v davčni register.4142 

Samostojni podjetnik je posameznik, ki se samostojno ukvarja s pridobitno 

dejavnostjo. Kadar je oseba registrirana za davčne namene kot samostojna gospodarska 

uprava, ji davčna uprava Republike Slovenije ne dodeli nove davčne identifikacijske številke, 

ampak še naprej uporablja davčno identifikacijsko številko, ki ji je bila dodeljena kot 

posameznik. 

Poslovnim subjektom se ob vpisu v davčni register dodeli nova davčna identifikacijska 

številka. 

 

 

  

                                                      

41 Na voljo tukaj: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_03.i.en.pdf. 
42 Na voljo tukaj: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/dr_04.n.en.pdf. 
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Kakšne so trenutne  davčne stopnje v Sloveniji?  

 

 DDV (davek na dodano 

vrednost) 

22% standardna stopnja; 9,5% znižana stopnja 

 Davek od dobička 

pravnih oseb 

19% 

 Dohodnina progresivne davčne stopnje: 16 %, 27 %, 34 %, 

39 % in 50 % 

 Prispevki za socialno 

varnost 

16,1 %, ki ga plača delodajalec; 22,1 %, ki jih plača 

zaposleni 

 Davčna olajšava - 100 % zneska, vloženega v raziskave in razvoj, do 

40 % zneska, vloženega v opremo in neopredmetena 

dolgoročna sredstva 

 Davek na nepremičnine 0% 

 Davek na prenos 

nepremičnin 

2% 

 Davek na izplačane plače ukinjena leta 2009 

 Davek na kapitalske 

dobičke 

0–25 % (odvisno od obdobja kmetijskega 

gospodarstva) 

 

Davek na dodano vrednost (DDV) 

Slovenski ekvivalent DDV je DDV ("davek na dodano vrednost"). Obstajata dve stopnji 

davka 22% in 9,5%. Oseba postane zavezana za DDV, če njihov poslovni promet presega 50.000 

EUR v prejšnjem 12-mesečnem obdobju.  

 

Davek od dohodkov pravnih oseb 

Če poslujete v Sloveniji, morate običajno plačati davek od dobička pravnih oseb. Če je 

sedež vašega podjetja v drugi državi, poslujete pa v Sloveniji, plačujete davek na dohodek, ki 

ga zaslužite v Sloveniji. Splošna davčna stopnja v letu 2017 je 19 %. 
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Dohodnina 

Samo samostojni podjetniki in posamezniki plačujejo dohodnino. Posamezniki so 

posamezniki, ki opravljajo določene poklice (npr. notarji, odvetniki, novinarji). 

 

Prispevek za socialno varnost 

Prispevki za socialno varnost vključujejo plačila za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in nadomestila za materinstvo. 

 

Davčna olajšava 

Davčna zakonodaja v Sloveniji omogoča davčno olajšavo za naložbe v elemente 

poslovnih raziskav in razvoja, zaposlovanje invalidov, davčno olajšavo za študentska 

vajeništva, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in donacije. 

 

Davek na prenos nepremičnine 

Ta davek se obračuna za prodajno ceno nepremičnine v vrednosti 2 %, če DDV ni bil 

obračunan. Davek mora plačati prodajalec, razen če ni dogovorjeno drugače. Obstajajo izjeme 

za nekatere vrste nepremičnin. 

 

Trošarine 

Blago z trošarinami so tobačni izdelki, alkohol in alkoholne pijače, energenti (mineralna 

olja, zemeljski plin, premog in koks) in električna energija. Trošarine se plačajo za trošarinsko 

blago, proizvedeno v Sloveniji, uvoženo iz tretjih držav ali pridobljeno iz druge države članice 

EU, če je namenjeno za porabo v Sloveniji. 

 

Dolžnosti po meri 

Carine se zaračunajo za blago, uvoženo na carinsko območje Skupnosti iz tretjih držav, 

ki ne pripadajo temu območju. Stopnje so določene v skupni carinski tarifi Skupnosti in se 

uporabljajo v skladu s skupno carinsko zakonodajo EU. 
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Kako plačati davke? 

Davčno napoved za predplačilo davka od dohodka je treba predložiti uradu davčne 

uprave najpozneje do 31. Dokument je treba predložiti v elektronski obliki prek sistema eTax.43 

 

Finančna pomoč in podpora 

Finančni viri so osnovna zahteva za nastavitev poslovne dejavnosti. Lahko so bodisi 

sredstva vašega podjetja, osebna sredstva (prihranki, sredstva itd.) ali zunanja sredstva, ki se 

lahko na primer financirajo z bančnim kreditom ali regionalnimi in nacionalnimi pomočmi. V 

Sloveniji je Podjetniški sklad javni finančni sklad v 100-odstotni lastništvu Republike Slovenije, 

njegov glavni cilj pa je letno ponuditi vsaj 100 milijonov EUR finančnih spodbud in podpreti 

približno 700 MSP na leto. 

Slovenski podjetniški sklad: https://podjetniskisklad.si/en/ 

 

Zagonske spodbude 

SEF ponuja finančno podporo za novoustanovljena inovativna podjetja z visokim 

potencialom rasti, ki so na začetku njihovega poslovnega načina in razvijajo inovativne 

proizvode za širši trg ter procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Te spodbude bodo 

zagotovile finančno podporo mladim podjetjem v prvi razvojni fazi, ki zajema ustanovitev 

podjetja, oblikovanje minimalnega donosnega proizvoda (MVP), ki temelji na lastnem razvoju, 

ustanovitvi podjetniške skupine, neposrednem prenosu znanja in ustanov znanja v poslovno 

okolje. To je najobsežnejša skupina novoustanovljenih mladih inovativnih podjetij, ki kažejo 

potencial za hitro rast in potrebujejo najugodnejše finančne vire na začetku svojega 

poslovnega načina. Vendar pa lahko Sklad s posebnimi spodbudami podpira tudi klasične 

projekte mladih podjetij, ki kažejo pozitiven gospodarski in socialni potencial. 

Zagonske spodbude so na voljo novoustanovljenim podjetjem v prvi razvojni fazi v 

drevesnih oblikah: 

1. Spodbude za inovativna zagonska podjetja Namen proizvoda je podpora zagonu 

podjetjem, ki imajo potencial za hitro rast in razvijajo 

inovativne proizvode, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo za širši trg. 

                                                      

43 Finančna uprava Republike Slovenije, portal eTax, ustrezne informacije so na voljo na 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageA.aspx 

https://podjetniskisklad.si/en/
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Poleg finančnih spodbud so zagonska podjetja upravičena tudi do znatne podpore 

najboljših lokalnih in tujih start-up mentorjev - "SEF TWIN".  

2. Spodbude za zagon - podjetja v problematičnih regijah Namen proizvoda je 

podpora 

zagonu - zagonu podjetja, ki niso tehnološko inovativna, vendar ima njihov klasični 

projekt pozitiven gospodarski in socialni potencial, zlasti v smislu zmanjšanja 

brezposelnosti v problematičnih regijah. 

3. Spodbude za zagon - podjetja na področju izkoristka lesa 

Izdelek je namenjen novim podjetjem na področju uporabe lesa. Cilj je uvedba 

proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo na področju uporabe lesa ter 

integracije in izmenjave znanja v verigi gozdnega lesa. 

 

Semenski kapital 

Proizvod je namenjen mladim podjetjem s potencialom rasti in posledično s 

potencialom ustvarjanja novih delovnih mest (poudarek so na mladih tehnoloških podjetjih), 

ki so še posebej ranljiva v zgodnjih fazah in za uspešen začetek poslovanja nujno potrebujejo 

ustrezne finančne vire in trenirajo podporo za izvajanje svojih poslovnih procesov. Druga 

razvojna faza vključuje dokončanje prototipa, prvo tržno analizo in stike s potencialnimi kupci 

in se lahko financirajo s semennim kapitalom v obliki zamenljivih posojil ali neposrednih 

kapitalskih naložb, kjer je zaželeno ali obvezno, da razvojni projekt že vključuje potencialne 

zasebne vlagatelje (verodostojnost projekta, ki uspe prepričati veliko skupino potencialnih 

zasebnih vlagateljev , je višja v Sloveniji in tujini). 

 

Proizvodi delujejo na način, da holdinška sklad (SEF) sam in/ali skupaj z zasebnimi 

vlagatelji neposredno vlaga v obliki: 

1. Zamenljivo posojilo za zagon inovativnih podjetij 

Izdelek, namenjen mladim podjetjem (mlajšim od pet let), ki so med testiranjem na 

trgu že potrdila obstoj problema s prototipom ali mvp (minimalnim izvedljivim 

proizvodom) in potrebujejo investicijske sklade za nadaljnji razvoj in preskušanje 

njegove funkcionalnosti. 

https://podjetniskisklad.si/en/sef-s-products/programme-young-enterprises/seed-capital/seed-capital-for-start-up-of-innovative-enterprises
https://podjetniskisklad.si/en/sef-s-products/programme-young-enterprises/seed-capital/seed-capital-for-start-up-of-innovative-enterprises
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2. Neposredni kapital za rast inovativnih 

podjetij Proizvod predstavlja drugo obliko semenskega kapitala, prek katerega SEF 

skupaj z zasebnimi vlagatelji neposredno vlaga v mlado podjetje (mlajše od petih let). 

Kapitalske naložbe so primerne za mlada podjetja, ki že imajo dokončan izdelek, ga že 

prodajajo, vendar želijo hitro širitev in rast na trgu.  

 

Mlada podjetja so poleg finančnih sredstev, ki so upravičena tudi do znatne podpore 

najboljših lokalnih in tujih start-up mentorjev - "SEF TWIN", v okviru obeh oblik semenskega 

kapitala. 

 

Tvegani kapital 

Podpora v obliki tveganega kapitala vključuje vstop v lastniško strukturo in upravljanje 

podjetja v sodelovanju s kapitalskimi naložbami zasebnih vlagateljev (tvegani kapital in vmesni 

kapital). To je tretja razvojna faza podpore v obliki kapitalskih naložb in vmesnih posojil za 

hitro rastoča inovativna podjetja v sodelovanju z zasebnimi vlagatelji prek zasebnih skladov 

tveganega kapitala, ki omogoča začetek prodora svetovnih trgov in širitev poslovanja (HITRA 

RAST). 

 

Mikrokrediti za mlada podjetja 

Mikrokrediti predstavljajo neposredne kredite SEF po ugodni pogodbeni obrestni meri. 

Takšno financiranje podjetjem posebnih ciljnih skupin, ki predstavljajo posebno tržno vrzel, 

omogoča dostop do ugodnih finančnih sredstev v četrti razvojni fazi za financiranje nadaljnje 

rasti in razvoja, naložbe in tekoče delovanje podjetja. Namen mikrokreditov je lažji in 

enostavnejši dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji financiranja, ki so prikazani z 

nižjo obrestno mero, nižjimi zahtevami glede zavarovanja s premoženjem, zapadlostjo kredita 

in možnostjo prehodnega roka za odplačilo kredita ter omejitvijo postopkov pretirane 

odobritve kredita. SEF ponuja mikrokredite v obliki: 

 

1. Mikrokrediti za mikro in mala podjetja 

Namen proizvoda je lažji dostop do ugodnih virov financiranja za rast in razvoj, naložbe 

in tekoče poslovanje podjetja na nacionalni ravni. 



 

83 
 

 

2. Mikrokrediti za problematične regije 

Izdelek omogoča enostaven in hiter dostop do likvidnostnih sredstev za podjetja v 

posameznih regijah. 

 

 

Sklad socialnega zavarovanja 

Januarja 2012 se javna sredstva zahtevajo v centrih za socialno delo (CSD), pod 

vodstvom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Javna sredstva se 

lahko zahtevajo, če dohodek posameznika ne presega omejitve dohodka. Javna sredstva 

vključujejo denarne dajatve, subvencije in zmanjšana plačila. V centrih za socialno delo se 

lahko uveljavljajo naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna dajatev, minimalna 

pokojnina, državna štipendija, znižane pristojbine za vrtce, dodatna subvencija za kosilo za 

osnovnošolce, subvencija za kosilo za osnovnošolce, subvencija za prevoz za osnovnošolce in 

srednješolce, subvencionirane najemnine, sredstva za kritje razlike med celotno vrednostjo 

zdravstvenih storitev in plačilom prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.4445 

 

 

Zdravstveno zavarovanje 

Slovenija je z zakonodajo o zdravstvenem varstvu uvedla sistem zdravstvenega 

zavarovanja, ki je obvezen za vse državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče 

na ozemlju Slovenije.  Kot del obveznega zdravstvenega zavarovanja so zavarovanci z zakonom 

zagotovljeni:46 

- plačilo zdravstvenih storitev, 

- bolniško plačo med začasno odsotnostjo z dela, 

                                                      

44 Teme Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so na voljo tukaj 
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-and-equal-
opportunities/topics-and-projects/ 
45 Poslovna točka Slovenije, Socialna varnost in zavarovanje zaposlenih v Sloveniji, na 
http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/ (dostop 10. oktobra 2019). 
46 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Obvezno zdravstveno zavarovanje, je na voljo na 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/DB29291A87496668C1256E8900489918 (dostop 3. oktobra 
2019). 
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- povračilo potnih stroškov, povezanih s pridobivanjem zdravstvenih storitev.  

Sistemi financiranja dejavnosti zdravstvenega varstva 

V različnih dejavnostih zdravstvenega varstva, ki se financirajo iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, se uporabljajo različni sistemi financiranja. V primarni zdravstveni 

dejavnosti (splošne kirurgije zdravnikov, pediatrični in šolski otroci kirurgije), kombinirani 

sistem capitation in pristojbine za storitve je v veljavi. Isti sistem je bil uveden v primarni 

ginekologiji. Na drugih področjih osnovne ravni zdravstvenega varstva v ožjem smislu se 

uporablja pristojbina za storitveni sistem. Zdravstveno izobraževanje in nekatere preventivne 

programe financira Inštitut v obliki fiksnih zneskov.  

V specializirani ambulantni dejavnosti velja pristojbina za storitveni sistem. Za 

posamezne specializirane ambulantne dejavnosti so določeni standardi za določitev letnega 

načrtovanega števila obiskov na ekipo. Pri dializnem delovanju so cene določene za 5 vrst 

dializnih storitev. Inštitut plačuje dializne storitve po enotnih, dogovorjenih cenah. V 

bolnišnični specialistični dejavnosti se uporablja povračilo stroškov na diagnostične povezane 

skupine (avstralski tip) v kombinaciji s pristojbino za storitveni sistem za nekatere storitvene 

storitve z visokimi stroški in materiali. Število dni se statistično upošteva. Isti sistem je v veljavi 

za "enodnevno bolnišnico" in "dnevno bolnišnico". 

V dejavnosti farmacevta velja sistem pristojbin za storitve, medtem ko se zdravila za 

zdravila na recept in tehnične pripomočke, ki jih izdajo lekarne, ločeno zaračunajo ZZZS po 

njihovih nakupnih cenah. Inštitut je sklenil pogodbe z dobavitelji medicinskih pripomočkov, ki 

med drugim zagotavljajo tudi cene zdravstvenih pripomočkov, ki jih je treba zagotoviti zaradi 

obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje se plačajo kot odstotek določenih 

osnov. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v členih od 50 do 57 določa 

podlage, ki se uporabljajo pri izračunu prispevkov za različne skupine zavarovancev. Osnove, 

uporabljene pri izračunu prispevkov, so bile z nizko prispevki za socialno varnost razširile. 

Dolžniki za prispevke in vrste prispevkov, ki jih je treba plačati za različne zavarovalne vrste, so 

opredeljeni v členih 48 in 49 Zakona o zdravstvenem in zdravstvenem zavarovanju.  
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Informacije za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega 

prostora in Švice 

Začasno bivanje v Sloveniji 

Med začasnim bivanjem v Sloveniji evropska kartica zdravstvenega zavarovanja 

omogoča nujno zdravljenje ali potrebne zdravstvene storitve od zdravnikov in zobozdravnikov 

v javnih zdravstvenih ustanovah ter zasebnih zdravnikov, ki imajo pogodbene dogovore s HIIS.  

Zdravstvene storitve, potrebne iz zdravstvenih razlogov, določi zdravnik, ki sprejme 

posameznika na zdravljenje, ob upoštevanju narave storitev in pričakovanega trajanja bivanja 

v Sloveniji. Tuja zavarovanka, ki dlje časa biva v Sloveniji (npr. študenti, ki študirajo v Sloveniji, 

tuji delavci, ki delajo v Sloveniji), je upravičena do večjega obsega pravic kot posameznik, ki 

biva v Sloveniji za krajši čas (npr. posamezniki, ki potujejo zaradi užitka ali podjetja). Na podlagi 

evropske kartice zdravstvenega zavarovanja mora zdravnik posamezniku zagotoviti 

zdravstvene storitve do te mere, da se ne bi bilo treba vrniti v državo, v kateri imajo 

zdravstveno zavarovanje pred koncem načrtovanega bivanja v Sloveniji samo zaradi 

zdravljenja.  

 

Delo v Sloveniji 

Če ste zaposleni v Sloveniji, vas bo vaš delodajalec prijavil pri ZZZS za obvezno 

zdravstveno zavarovanje. Če v Sloveniji opravljate samostojno dejavnost, se morate 

registrirati pri ZZZS. Na podlagi takšne registracije boste prejeli slovensko kartico 

zdravstvenega zavarovanja,ki vam omogoča pridobitev zdravstvenih storitev od zdravnikovin 

zobozdravnikov v javnih zdravstvenih ustanovah, pa tudi od zasebnih zdravnikov, ki imajo 

pogodbene dogovore z ZZZS. Zdravstvene storitve so na voljo v okviru obveznega 

zdravstvenega zavarovanja in v skladu s slovensko zakonodajo in jih bo pokrival ZZZS.47 

 

Čezmejni delavci 

Če ste zaposleni ali opravljate kakšno drugo dejavnost v Sloveniji in imate zakonito 

stalno prebivališče v drugi državi in se dnevno ali vsaj enkrat tedensko vozite v državo stalnega 

                                                      

47 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Dostop do zdravstvenega varstva v Sloveniji: Delo v Sloveniji, na 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/480A320EF5C930BCC1257BB1002DFC8E?open&nas=Working%
20in%20SLO (dostop 10. oktobra 2019). 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/281454A83B407BC8C1256EB4002DFBC2
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf/o/281454A83B407BC8C1256EB4002DFBC2
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prebivališča, lahko regionalna enota ZZZS, če je to upravičeno, izda potrdilo, na podlagi 

katerega imate pravico do zdravstvenih storitev v državi stalnega prebivališča in Sloveniji. , na 

način in obseg, predviden v dveh zakonodajah zadevnih držav. 

 

 

Socialna varnost 

V Sloveniji mora delodajalec zaposlenega prijaviti za obvezno pokojninsko zavarovanje, 

invalidsko, zdravstveno in zavarovanje za primer brezposelnosti. Registracijo je treba opraviti 

prek portala e-VEM, za katerega se zahteva digitalno potrdilo, ali na eni od točk VEM.  

Samostojni podjetniki morajo po začetku dejavnosti zaprositi za zavarovanje kot 

plačnik prispevkov.  

Agencija RS za javno pravno evidence in sorodne storitve (AJPES) je odgovorna za 

preverjanje, ali se prispevki plačujejo. 48 

Prispevke za socialno varnost v Sloveniji plača delodajalec in tudi zaposleni z mesečno 

plačo, pri tem pa svojo bruto plačo. Stopnje prispevkov, ki jih plačajo delodajalci in zaposleni 

(v oklepajih), so: 

 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 8,85 % (15,50 %) 

 prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 6,56 % (6,36 %) 

 prispevek za starševsko varstvo: 0,10 % (0,10 %) 

 prispevek za zaposlovanje: 0,06 % (0,14 %) 

 prispevek za zavarovanje v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 0,53 % 

 Skupaj: delodajalec - 16,10 %, zaposleni - 22,10% 

 

Zaradi zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja v Sloveniji lahko posamezniki 

sklenejo tudi individualni ali kolektivni sistem prostovoljnega zavarovanja, ki ga omogočajo 

delniški skladi. Dodatno zavarovanje, pravice in obveznosti ter postopke za izvrševanje 

nadstandardnih storitev ponujajo ponudniki zavarovalnih storitev, ki so pridobili ustrezno 

licenco pri Agenciji za zavarovalni nadzor. 49 

                                                      

48 V skladu s Agencija Republike Slovenije za javno pravno evidence in sorodne storitve: 
https://www.ajpes.si/?language=english. 
49 Poslovna točka Slovenije, Socialna varnost in zavarovanje zaposlenih v Sloveniji, na 
http://eugo.gov.si/en/running/employees/social-security-and-insurance/ (dostop 3. oktobra 2019). 
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Prispevek za socialno varnost v Sloveniji vključuje prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in nadomestila za materinstvo.  

Davek na izplačane plače je obvezen za vsa podjetja, ki plačujejo plače, in se izračuna 

na podlagi bruto plače. Podjetja morajo plačevati tudi prispevke za socialno varnost. To je 

prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in 

nadomestila za materinstvo. Poseben davek na dohodek morajo plačati pravne osebe in 

posamezniki, ki opravljajo dejavnosti in storitve, ki jih določa zakon (npr. pogodbe o delu). 
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Koristne informacije 

Svetovanje in podpora  

 Poslovni portal Slovenija, EUGO, Slovenski portal Eugo je državna poslovna točka, ki 

pomaga tujim poslovnim subjektom iz EU, držav članic EGP in Švicarske konfederacije, 

ki želijo poslovati v Sloveniji. 

Referenčni: 

http://eugo.gov.si/ 

 SPIRIT Slovenija, Slovenska javna agencija za podjetništvo, internacionalizacijo, tuje 

naložbe in tehnologijo ponuja številne podporne portale.  

Referenčni: 

Slovenija Poslovni: www.sloveniabusiness.eu/ 

Slovenija Partner: www.sloveniapartner.eu/ 

Slovenija Invest: www.investslovenia.org/ 

 Agencija RS za javno pravno evidence in sorodne storitve (AJPES) upravlja Slovenski 

poslovni register kot osrednjo javno bazo podatkov o vseh poslovnih subjektih, 

njihovih hčerinskih družbah in drugih organizacijskih segmentih v Sloveniji, ki 

opravljajo dobičkonosne ali ne dobičkonosne dejavnosti. 

Referenčni: 

www.ajpes.si/?language=english 

 Gospodarska zbornica Slovenije (CCIS) zagotavlja osnovne storitve za podjetja, ki 

delujejo v Sloveniji, in je idealen lokalni partner za tuje vlagatelje. 

Referenčni: 

https://eng.gzs.si/ 

 

Finančna podpora 

 Finančna uprava Republike Slovenije. 

Referenčni:  

https://www.fu.gov.si/en/ 

 Slovenski podjetniški sklad je javni finančni sklad z glavnim ciljem, da se vsako leto 

ponudijo vsaj finančne spodbude in podprejo MSP. 

Referenčni: 
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https://podjetniskisklad.si/en/ 

 

Socialna varnost 

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. 

Referenčni: 

www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-labour-family-social-affairs-

and-equal-opportunities/ 

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije opravlja dejavnost javnega zavoda, ki ga 

zakon zavezuje k zagotavljanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Referenčni: 

www.zzzs.si/indexeng.html 

 

Sektorji 

Avtomobilski 

 Avtomobilski grozd Slovenije jeposlovno združenje, ki temelji na ekonomskem 

interesu svojih članov, ki združuje slovenske avtomobilske dobavitelje. Cilj njenih 

članov je okrepiti konkurenčnost in ustvariti večjo dodano vrednost. 

Referenčni:  

www.acs-giz.si/en 

 

Farmacevtski izdelki in kemikalije 

 Plasttechnics Cluster Slovenija, združuje najpomembnejša podjetja in spremljevalne 

institucije iz industrije plastike. Člani grozda uporabljajo najnovejšo tehnologijo in so 

optimalni partner za nove izdelke in komponente, od načrtovanja z orodjem do 

proizvodnje. 

Referenčni:  

www.giz-grozd-plasttehnika.si/index.php/en/ 
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Električna in elektronska elektronika 

 Močan izvoz slovenske elektroe electronics industrije z 76 % prihodkov na tujih trgih je 

bil udrtino zaradi nestanovitnosti gospodarske uspešnosti njenih trgovinskih 

partnerjev. 

Sklic: 

www.sloveniapartner.eu/industries/electrical-and-electronics 

 

IKT 

 Sektor IKT v Sloveniji danes zaposluje približno 20.000 ljudi v približno 3.000 podjetjih. 

Hiter razvoj proizvodnje in storitev IKT v Sloveniji je rezultat sistematičnega 

človekovega razvoja, dobro razvite infrastrukture IKT in vladne zavezanosti 

spodbujanju sektorja IKT kot ene od nacionalnih razvojnih prednostnih nalog. 

Referenčni: 

www.sloveniapartner.eu/industries/ict 

 

Logistika in distribucija 

 Strateški geopolitični položaj Slovenije in desetletja trgovanja z državami srednje, 

vzhodne in jugovzhodne Evrope so kraj izbire za distribucijo blaga na 500 milijonov 

potrošniških trgov EU ter na nastajajoče trge vzhodne in jugovzhodne Evrope. Vodenje 

procesa načrtovanja, shranjevanja in nadzora pretoka blaga, storitev in z njimi 

povezanih informacij zahteva dobro izobraženo in visoko usposobljeno delovno silo, 

Slovenija pa ima vse. V tem sektorju je v približno 2.700 podjetjih več kot 23.000 

zaposlenih. 

Referenčni: 

https://www.sloveniapartner.eu/industries/logistics -and-distribution 

 

Obdelava in obdelava kovin 

 Dejstvo, da približno 51.000 ljudi dela v več kot 2.900 obdelovalnih in orodnih 

podjetjih, pojasnjuje napredek pri razvoju sodobnih tehnologij in njihovo uporabo v 

pusto-proizvodnem okolju. Proizvodnja vseh vrst kovinskih izdelkov in strojnih delov 

predstavlja 60 % prihodkov, ustvarjenih na tujih trgih, in 4,0 milijarde EUR izvoza v letu 
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2014, sektor pa je ustvaril več kot 17 % celotnega slovenskega izvoza proizvodnega 

sektorja. 

Referenčni: 

www.sloveniapartner.eu/industries/machining-and-metalworking 

 

Obdelava lesa 

 Wood Industry Cluster,  Inštitut je neprofitna organizacija ustanovljena leta 1999, ki 

ga 17 lesnoobdelovanih podjetij in dveh institucij, kot Wood Industry Development 

Centre. Leta 2003 se je inštitut preimenoval v Lesno industrijo Cluster. Lesno industrijo 

sestavlja tretjina zaposlenih v gozdarski in lesno-predelovalni industriji ter 

najpomembnejših raziskovalnih ustanovah v Sloveniji. 

Referenčni:  

https://www.lesarski-grozd.si/en/lesarski-grozd/  
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Glosar 

 

Angleščina Slovenščina 

e-VEM or SPOT, national business portal e-VEM ali SPOT, slovenska poslovna točka 

Slovene Enterprise Fund Slovenski podjetniški sklad 

Chamber of Commerce and Industry of 

Slovenia (CCIS) 

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

Chamber of Craft and Small Business of 

Slovenia  

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) 

VAT DDV (davek na dodano vrednost) 

SPIRIT, Public Agency for Entrepreneurship, 

Internationalization, Foreign Investments 

and Technology 

SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije 

za podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije 

Financial administration of the Republic of 

Slovenia 

Finančna uprava Republike Slovenije 

Sole trader Samostojni podjetnik (s.p.) 

Limited liability company (LLC) Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 

Unlimited liability company (ULC) Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.) 

Public limited company (PLC) Delniška družba (d.d.) 

Health Insurance Institute of Slovenia Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

(ZZZS) 

Health insurance Zdravstveno zavarovanje 

Social security Socialna varnost 
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Španija 

 

Poslovanje v Španiji 

Poslovna kultura 

Da bi lahko poslovali v Španiji, moramo razumeti poslovno kulturo te dežele. Poslovne 

kulture so razlikujejo po vsem svetu in Španija pri tem ni nobena izjema. Zbrali smo nekaj 

najpomembnejših podatkov o poslovni kulturi v Španiji.   

 

Španska kultura na splošno   

 Srednjeevropski čas   

 Glavno mesto: Madrid   

 Valuta: Euro   

 

Poslovno komuniciranje 50 

 Komunikacija v živo    

 Jezik: glavni jezik je španščina   

 Stik   

 Naslavljanje   

  

Poslovni bonton51 

 Družbena odgovornost podjetij   

 Točnost ni tako stroga kot drugod  

 Poslovna obleka   

  

Ravnotežje med delom in zasebnim življenjem 52 

 14 državnih praznikov   

                                                      

50 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-communication-in-spain/ 
51 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-etiquette-in-spain/ 
52 https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/work-life-balance-in-spain/ 

https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-communication-in-spain/
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/business-etiquette-in-spain/
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-spain/work-life-balance-in-spain/
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 30 koledarskih dni plačanega dopusta   

 Standardni 40 urni delovni teden   

 2 uri časa za kosilo in popoldanski odmori  

 

 

Podjetništvo in MSP53 

Po podatkih Evropske komisije je bilo v Španiji leta 2018 skupno 2.664.984 podjetij. 

MSP so v Španiji ustvarila 62,2 % skupne dodane vrednosti. Pričakuje se, da se bo zaposlovanje 

v MSP do konca leta 2019 povečalo za 4,6 %. Španski profil SBA kaže, da ima država 

podpovprečne rezultate v šestih od devetih kazalnikov.   

 

1. Kako razviti podjetniško miselnost? 

Pri razvijanju podjetniške miselnosti je potrebno razvijati naslednje:54 

 Narediti prvi korak do strank   

 Vzpostaviti trg   

 Mreženje je ključno   

 Ostati osredotočeni na svojo vizijo   

 Ustvariti blagovno znamko  

 Vzdrževati nadzor kakovosti   

 Oblikovati edinstven izdelek/storitev   

 Voditi 

 

  

                                                      

53 Španija - Evropska komisija - Europa EU   
54 https://smallbiztrends.com/2013/10/successful-entrepreneur-mindset.html 
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2. Kdo lahko ustanovi podjetje v Španiji? 

Obstajajo določeni predpogoji, ki jih je treba izpolnjevati, da bi lahko samostojno 

poslovali v Španiji.   

 

Osebni status 

 Imeti 18 let ali 16 (s soglasjem zakonitega skrbnika)55 

 Biti dobrem odnosu z vlado     

  

Državljanstvo 

Državljan EU z identifikacijsko številko tujca (Identification de Extranjero oz. NIE).   

TODA 

Če niste državljan EU, morate zaprositi tudi za vizum in delovno dovoljenje. 56 

 

Kaj je NIE? 

NIE je španska davčna identifikacijska številka, ki služi identifikaciji z osebno številko. 

Ta številka je vključena v vse uradne dokumente ter osebno izkaznico ali potni list. Potrebujete 

jo za plačilo davkov, vsak uradni postopek kot je na primer oddajanje in nakup nepremičnin in 

odpiranje bančnega računa.57 

  

Kako pridobiti NIE?  

Za pridobitev NIE morate predložiti naslednje dokumente:   

 Standardni prijavni obrazec (EX-15) , ki ga izpolnite in podpišete.  

 Izvirnik in kopijo celotnega potnega lista ali osebnega dokumenta ali potne listine 

ali veljavne registracijske izkaznice.  

 Obrazložitev gospodarskih, strokovnih ali socialnih razmer, ki upravičujejo vašo 

vlogo.  

                                                      

55 https://www.citizensadvice.org.es/faq/legal-minimum-age-to-work-in-spain/ 
 
56 https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain 
57 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-

union-europea/numer o-de-identidad-de-extranjero-nie-   

 

https://www.citizensadvice.org.es/faq/legal-minimum-age-to-work-in-spain/
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 Če vlogo vlaga zastopnik, mora imeti ta pisno dokazilo, ki izrecno navaja, da je 

pooblaščen za vložitev takšne vloge.58 

 

Kako se lahko prijavite za delo v Španiji? 

Poleg vloge boste potrebovali tudi naslednje dokumente:   

1. poslovni načrt za predlagano dejavnost,   

2. dokazila, da imate zadostna finančna sredstva,   

3. dokazila o vaših spretnostih in izkušnjah,   

4. kopije vseh poslovnih pogodb ali naročil,  

5. veljavna licenca ali registracija,   

6. informacije o potencialu ustvarjanja zaposlitev v Španiji.  

Svoje delovno dovoljenje morate vsako leto obnoviti. Po petih letih lahko zaprosite za 

status dolgotrajnega rezidenta Španije. 

 

3. Kateri pravni status je potrebno izbrati? 

Izbirate lahko med tremi oblikami podjetja:   

1. posamezno podjetje,  

2. partnerstvo ali 

3. družba z omejeno odgovornostjo.   

 

Kaj je posamezno podjetje? 

Imeti posamezno podjetje ali biti samostojni podjetnik je eden izmed najlažjih oblik 

poslovanja v Španiji. To je najbolj enostaven način vodenja podjetja.   

Potrebno je: 

1. registrirati se pri španskem davčnem uradu, 

2. prijaviti se v sistem obveznega socialnega zavarovanja  in 

3. pridobiti licenco.   

                                                      

58 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-

union-europea/numer o-de-identidad-de-extranjero-nie-  
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1. Če se želite registrirati pri španskem davčnem uradu, morate 

 obiskati najbližji davčni urad,   

 predložiti veljaven potni list in NIE in  

 izpolniti obrazec »Modelo 036« ali »Modelo 037«.   

 

 

Razlike med samostojnimi podjetniki (šp. profesionales autonomos) in posameznimi 

podjetji (šp. empresa individual) je v načinu plačila davkov.  

  

2. Za prijavo v sistem obveznega socialnega zavarovanja potrebujete: 

 potni list,   

 vašo številko NIE,   

 kopija obrazca Modelo 036 ali 037 in 

 obrazec IRPF.   

 

Kaj je partnerstvo (šp. sociedad civil)?    

To je skupna poslovna dejavnost enega ali več ljudi. Proces prijave ni tako enostaven 

kot proces prijave samostojnega podjetnika, saj traja dlje in tudi stane več. V Španiji obstajata 

dve vrsti partnerstev:   

1. Splošno partnerstvo (šp. sociedad general)   

2. Komanditna družba (šp. sociedad comanditaria)   

 

 1. Za ustanovitev splošnega partnerstva potrebujete:   

 sporazum o partnerstvu, ki je potrjen pri notarju   

 besede »Sociedad Civil« morajo biti vključene v imenu vašega podjetja,  

 podjetje je potrebno registrati pri davčnih organih in 

Nasvet 

Pri registraciji morate izbrati med tem, da imate posamezno podjetje ali da ste 

samostojni podjetnik.   
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 se prijaviti v sistem obveznega socialnega zavarovanja.  

 

Kaj je komanditna družba(šp. sociedad comanditaria)?   

Komanditna družba je najbolj kompleksna poslovna družba in njena ustanovitev stane 

največ med tremi možnostmi, ki jih imate. Poslovanje takšne družbe vključuje omejeno 

odgovornost in ugodno obdavčitev. Obstaja šest vrst komanditnih družb. Med seboj so si 

podobne, razlikujejo pa se po številu zahtevanih delničarjev in  predpisanem znesku 

osnovnega kapitala. Razlike med njimi so razvidne v spodnji razpredelnici. 

 

 

Delniška 
družba (šp. 
Sociedad 
Anonima 
ali SA) 

Nova družba z 
omejeno 
odgovornostjo 
(šp. Sociedad 
Limitada 
Nueva 
Empresa ali 
SLNE) 

Družba z 
omejeno 
odgovornostjo 
(šp. Sociedad 
Limitada ali 
SRL / SL) 

 

Sociedad 
Laboral 
Anonima 
(SLA) 

 

Sociedad 
Laboral 
Limitada 
(SLL) 

Sociedad 
Cooperativa 
 

Število 
delničarjev 

 
1+ >5 1+ 3+ 3+ 3+ 

Osnovni 
kapital (v 
EUR) 

 

60.000 
3.000 – 
120.000 

 
3.000 

6.000  
(Delavci 
morajo 
imeti v lasti 
51 % delnic) 

3.000  
(Delavci 
morajo 
imeti v lasti 
51 % delnic) 

 

1.800 
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Kako ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo?   

1. Najeti je potrebno odvetnika.   

2. Pridobiti potrdilo o edinstvenosti.   

3. Pridobiti davčno identifikacijsko številko.   

4. Odpreti bančni račun.   

5. Pridobiti javno listino o vključitvi.   

6. Registrirati podjetje.  

7. Prijaviti se v sistem obveznega socialnega zavarovanja.   

  

V Španiji lahko ustanovite tri vrste podjetij. Vsako od njih ima svoje posebnosti. Po 

težavnosti je najlažje pridobiti status samostojnega podjetnika, sledi partnerstvo, najbolj 

zapletene pa so komanditne družbe.   

 

4. Ustanovitev lastnega podjetja 

 

Obdavčitev podjetja59 

Kdo je davčni zavezanec?   

Obdavčitev vašega podjetja je odvisna od vrste podjetja.   

  

 Davčna stopnja 
 
Dovoljeni odbitki  

 

Osebne davčene 
olajšave   

Posamezno podjetje (šp. 
empresa individual)   

 

Četrtletna osnova 19 %   
 

Osebne olajšave in 
poslovni stroški  

 

5.500 EUR in otroški 
dodatki 

 

Samostojni podjetnik 
(šp. autonomo)   

 

Sistem hranjenja  
 

Osebne olajšave in 
poslovni stroški  

 

5.500 EUR in otroški 
dodatki  

Partnerstva 

Vsak partner mora 
plačati svoj davek na 
dohodek v osebni davčni 
napovedi  

 

Osebne olajšave in 
poslovni stroški  

 

5.500 EUR in otroški 
dodatki  

Komanditne družbe 
25% davek od dohodkov 
pravnih oseb (glej 
spodaj) 

V skladu s pravili prava 
gospodarskih družb   

 

Se ne uporablja 
 

 

                                                      

59 https://transferwise.com/gb/blog/start-a-business-in-spain   
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 Davek od dohodkov pravnih oseb v družbi z omejeno odgovornostjo vključuje:   

1. finančne odhodke do 1 milijona evrov ali 30 % poslovnega dobička družbe,   

2. slabe dolgove in 

3. amortizacije.  

  

DDV   

V Španiji se morajo vsa podjetja registrirati za DDV. DDV znaša 21 % in obračune DDV 

je treba predložiti v periodično in letno.   

  

 

Finančna pomoč in podpora60 

 

Nepovratna sredstva Evropske unije61 

 Programi financiranja62 

o Sredstva za posebne projekte, ki so povezani s projekti EU.   

o Evropski strukturni in investicijski skladi.   

 Pridobivanje podpore  

o Za podporo lahko zaprosite prek organov upravljanja v državi članici, v kateri 

ste registrirani.   

 Erasmus  

o Deloma je financirano pridobivanje delovnih izkušenj za mlade odrasle: tako 

lahko preživijo čas v drugi državi EU, delajo in se učijo od izkušenega podjetnika.   

 

Nepovratna sredstva na nacionalni ravni  

Nepovratna sredstva na ravni avtonomne skupnosti   

o Bančno posojilo   

o Bančni kredit   

                                                      

60 https://www.justlanded.com/english/Spain/Spain-Guide/Business/Grants-incentives   

61 https://europa.eu/european-union/business/finance-funding_en 
62 https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/eu-funding-programmes/index_e 

n.htm 

https://europa.eu/european-union/business/finance-funding_en
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o Leasing   

 

Druga nepovratna sredstva in spodbude   

 Nepovratna sredstva in spodbude so na voljo za nekatere ranljivejše socialne skupine: 

brezposelne, ženske, starejše ženske in druge premalo zastopane skupine.   

 

 

Socialno zavarovanje  

 

Socialna varnost63 

Socialna varnost je zagotovljena vsem državljanom in njihovim družinam. To 

omogočajo socialni prispevki delavcev. Socialne prejemke lahko prejemajo le rezidenti 

Španije.   

V podjetju so delavci in delodajalci dolžni prispevati k socialni varnosti. Delodajalec 

mora od plače vsakega delavca odbiti prispevke za socialno varnost. Če tega ne stori, bo moral 

delodajalec prispevati lastna sredstva.   

 

 Socialna varnost pokriva:   

 pokojnino,   

 stalno in začasno invalidnost,   

 varnost družine: vdovstvo, velike družine, enostarševske družine,   

 nezgode pri delu in poklicne bolezni,   

 nosečnost: materinstvo, očetovstvo, tvegano nosečnost,   

 varnost mladoletnikov: bolezni, rejništvo, sirote, posvojitev.   

 Bolj specifične kategorije prejemkov so:   

 pokojnine,   

 subvencije,   

 nadomestila,   

 drugi prejemki (npr. za brezposelnost). 

                                                      

 

63https://www.euraxess.es/spain/information-assistance/spanish-social-security-and-pensions  
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Španski zdravstveni sistem64 

Španski zdravstveni sistem je eden najboljših na svetu, ker ga financirajo iz prispevkov 

za socialno varnost. Vsakdo, ki živi in dela v Španiji, bo najverjetneje moral plačati dohodnino 

in prispevke za socialno varnost, ki gredo v zagotavljanje brezplačnega državnega 

zdravstvenega varstva v Španiji. To je pomembno za podjetja, ker morate plačevati prispevke 

za socialno varnost ne glede na to, ali ste zaposleni ali samozaposleni v Španiji. Vsi delavci, 

njihovi zakonci in otroci bodo tako lahko prejemali brezplačno zdravstveno pomoč. Tudi 

naslednje skupine so upravičene do brezplačnega zdravstvenega varstva v Španiji: nosečnice, 

študenti mlajši od 26 let, otroci, upokojenci javnega sektorja.   

  

Državljani EU/EGS/Švice   

Ko dosežejo upokojitveno starost, 

 pridobijo pravico do brezplačnega zdravstvenega varstva v Španiji,   

 imeti morajo izpolnjen obrazec S1 iz države svojega stalnega prebivališča.   

  

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja   

 Državljani EU/EGS/Švice imajo z njo pravico do zdravljenja z enakimi stroški kot španski 

državljani.   

  

Državljani tretjih držav   

 Državljani, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU / EGS morajo imeti dokazilo o 

zasebnem zdravstvenem zavarovanju v Španiji, ko zaprosijo za vizo.  

  

                                                      

64 https://www.expatica.com/es/healthcare/healthcare-basics/health-insurance-439814/ 
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Poljska 

 

Predstavitev države 

Splošne informacije 

Poljska je država na območju Srednje Evrope, ki se nahaja med Baltskim morjem na 

severu in Sudetskim gorovjem ter Karpati na jugu. Na severu meji na Rusijo (na Kaliningradsko 

oblast) in Litvo, na vzhodu na Belorusijo in Ukrajino, na jugu na Slovaško in Češko, na zahodu 

pa na Nemčijo. Po večini severne meje Poljske se razteza obala Baltskega morja. Meje z 

Ukrajino, Belorusijo in Rusijo so hkrati tudi zunanje meje Evropske unije in schengenskega 

območja (območje 26 držav, ki ne nadzorujejo meje na svojih notranjih mejah). 

Poljska ima 38,423 milijona prebivalstva. Gre za etnično homogeno državo - 97 % 

prebivalstva ima namreč poljsko državljanstvo. Varšava je največje poljsko mesto in hkrati tudi 

njeno glavno mesto. Poljska je razdeljena na 16 vojvod, njeno upravno območje pa znaša 

312.696 km2.  

Najpomembnejši pravni akt Poljske je ustava. Državni zbor jo je sprejel 2. aprila 1997 

in jo potrdil na referendumu 25. maja 1997, veljavna pa je postala 17. oktobra 1997. Ustava 

opredeljuje naravo državnega sistema, določa organiziranost glavnih organov države in 

njihovo delovanje ter opredeljuje pravni status državljanov in njihov vpliv na državno politiko. 

Poljska je demokratična država. Spoštuje tripartitno delitev oblasti: zakonodajno, 

izvršilno in sodno. Zakonodajna oblast je dvodomni parlament (Sejm - 460 poslancev, Senat - 

100 senatorjev), ki je izvoljen na parlamentarnih volitvah za 4-letni mandat. Njegova glavna 

naloga je sprejemanje zakonodaje. Organi izvršilne oblasti na Poljskem so: predsednik 

Republike Poljske in Svet ministrov (predsednik vlade - premier, podpredsedniki vlade, ministri 

in predsedniki odborov). Predsednik je izvoljen na splošnih predsedniških volitvah za obdobje 

petih let. To funkcijo lahko opravlja največ dva mandata. Predsednik je najvišji predstavnik 

države. Njegova pooblastila vključujejo podpisovanje zakonov, imenovanje sodnikov in 

podelitev državljanstva. Sodni organi so: vrhovno sodišče, sodišča in specializirana sodišča. 

Sodna oblast temelji izključno na vladavini prava. Sodišča izdajajo sodbe v imenu Republike 

Poljske. Sodniki morajo biti apolitični, zato ne smejo pripadati nobeni od strank.  
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Poslovanje na Poljskem 

 

1. Podjetje - kje začeti?  

Vsako podjetje se začne z idejo. Ni dovolj, da želite postati podjetnik. Tudi če imate 

osnovni kapital za zagon podjetja in partnerje, po ustanovitvi podjetja denar ne bo pritekal na 

vaš račun sam od sebe.  Tako je pomembno premisliti, kaj želite početi in kako. 

 

1. Kaj želite delati? 

 To je osnovno vprašanje. Če ga ne postavite pravočasno, bo lahko vaše podjetje 

postalo le eno od mnogih majhnih podjetij z malo dobička.  

V množici neštetih možnosti morate izbrati eno določeno vrsto dejavnosti, ki bo 

postala osnova za delovanje vašega podjetja. To ne pomeni, da se mora vaše podjetje omejiti 

le na to dejavnost. V začetku delovanja podjetja se je dobro omejiti le na eno dejavnost, da si 

lahko pridobivate izkušnje postopoma. Tako je potrebno postaviti svoje prioritete in določiti, 

katera dejavnost bo hrbtenica vašega podjetja.  

Primer: Če boste odprli pekarno, boste lahko pekli tudi piškote. Če je vaš glavna 

dejavnost peka kruha, boste v primeru težav vedeli, da se morate najprej odreči slaščicam. 

Tudi odhodke za posodobitev proizvodne tehnologije ali oglaševanja vaše dejavnosti boste 

tako morali prvenstveno nameniti za svojo osnovno dejavnost. 

 

2. Kako želite to početi? 

Osnovno vprašanje je, kaj želimo delati. Pri iskanju odgovora se ne smemo omejevati. 

Šele ko najdemo odgovor na to vprašanje, si lahko postavimo naslednje vprašanje - kako? 

Vsako dejavnost namreč lahko orpavljamo na več različnih načinov. To še posebej velja za 

zapletene procese, kot npr. služenje denarja. Torej ko boste vedeli, kakšna bo vaša osnovna 

dejavnost, razmislite še o načinih zagotavljanja vaših storitev ali izdelave vaših izdelkov. Boste 

posel opravljali sami ali s sodelavcem, morebiti z zaposlenim?i Ali bi bilo morda bolje, da se 

pridružite učinkoviti franšizni mreži? Kako boste realizirali naročila? 

Primer: Če želite poučevati kitaro, lahko jo poučujete sami, ustanovite podjetje skupaj 

z drugimi, ki bi prav tako želeli poučevati kitaro, lahko pa se pridružite franšizni mreži glasbenih 

šol in najamete ustrezne učitelje, ki bodo poučevali kitaro. Nato morate odločiti, ali boste 
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poučevali v svojih prostorih ali na domovih svojih strank. Postavlja se tudi vprašanje programa 

- kaj bo vključeval in kakšne učne pripomočke boste potrebovali? 

 

2. Kaj morate vedeti, preden se odločite za ustanovitev svojega 

podjetja? 

 

1. Premislite, ali se vam splača ustanoviti podjetje in ali bo lahko podjetje prineslo 

pričakovani dobiček. 

Če ste zaposleni in se sprašujete, ali bi vam bilo bolj donosno, če bi prešli na 

samozaposlitev, preverite stroške in odgovornosti, ki jih prinaša lastno podjetje. Poslovni načrt 

vam bo pomagal oceniti stroške in prihodke vašega podjetja. 

 

2. Izkoristite poslovne nasvete, ki so vam na voljo. 

Preden ustanovite podjetje, uporabite pomoč izkušenih podjetnikov in strokovnjakov. 

Obstaja veliko svetovalnih centrov in programov za nova podjetja - izkoristite jih! Če ste 

brezposelni in razmišljate o ustanovitvi lastnega podjetja, se obrnite po nasvet na zavod za 

zaposlovanje. 

 

3. Kako pripraviti poslovni načrt? 

Poslovni načrt ni nič drugega kot orodje, ki vam bo pomagalo oceniti donosnost izbrane 

poslovne dejavnosti in ki vključuje obsežen seznam ciljev in nalog, ki so opredeljeni za 

določeno podjetje in njegovega lastnika. Poslovni načrt mora dokazovati, da bo dejavnost 

zagotavljala finančno likvidnost in ustvarjala prihodek, ki bo zadostoval za kritje vseh stroškov 

podjetja. 

Poslovni načrt je sestavljen predvsem iz naslednjih delov: 

 splošni izvedbeni načrt - dolg je največ dve strani in predstavi bistvo podjetja, zato ta 

del vključuje le najpomembnejše vsebine; 

 informacije o podjetju - kratek in objektiven opis projekta, lastniške strukture podjetja 

in njegove zgodovine; 

 storitve ali izdelki - njihov opis in informacija o tem, v čem se razlikujejo od storitev ali 

izdelkov konkurence; 
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 analiza trga - opis tipične stranke podjetja, velikost trga glede na njegov možen razvoj,  

informacije o delovanju konkurence; 

 strategija in izvedba - opisuje ukrepe, ki jih podjetnik namerava izvesti za realizacijo 

poslovnega načrta in povečanje prodaje izdelkov ali storitev. Ta del poslovnega načrta 

predstavi torej način realizacije poslovnega načrta in postopno izpolnjevanje vseh 

stopenj razvoja podjetja, ki ga poslovni načrt predvideva; 

 opis vodstva - ta točka predstavi vodstvo podjetja, njihove izkušnje in dosežke; 

 finančni načrt - splošna finančna ocena, tj. prodaja, denarni tok in dobiček. 

 analiza prednosti in slabosti - vključuje diagnozo stanja podjetja na podlagi ocene 

prednosti, slabosti, priložnosti in groženj. 

 

 

 

4. Preverite, ali morate svoje podjetje registrirati.  

Podjetja ni potrebno vedno registrirati. Preverite, kdaj je podjetje nujno ustanoviti. Če 

imate majhno podjetje in vaš dohodek ne presega 50% minimalne plače za celo leto, lahko 

imate tako imenovano neregistrirano podjetje in vam ga ni potrebno prijaviti. 
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5. Sam ali s partnerjem?  

Izberite primerno obliko dejavnosti. Ali ste sposobni sami financirati zagon svojega 

podjetja in ali ste prepričani, da ga boste lahko učinkovito vodili? Izbira oblike poslovanja (npr. 

samozaposlitev ali podjetje) je ena izmed najpomembnejših odločitev pri ustanavljanju 

podjetja. Če ustanovite podjetje s partnerji, se odgovornosti pa tudi dobiček porazdelijo med 

partnerje. Preden ustanovite podjetje, se pozanimajte, katere dejavnosti lahko opravljate, 

kakšne so razlike med njimi (davki, odgovornost partnerjev, računovodstvo, socialna varnost). 

 

Oblike poslovanja na Poljskem: 

 samozaposlitev, torej samostojna last podjetja, 

 nevladna organizacija v obliki fundacije ali združenja, 

 socialno podjetje, 

 podjetje. 

 

Oblike vodenja podjetij na Poljskem so: 

 

 

  

http://blog-eangielski.pl/wp-content/uploads/2017/07/Graf-ze-sp%C3%B3%C5%82kami.png
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6. Poiščite si finance za zagon podjetja.  

Preden ustanovite podjetje, razmislite, ali imate zadostna sredstva za zagon podjetja, 

nakup opreme in blaga ter za plačilo zaposlenim. Podjetja vam ni treba v celoti financirati s 

svojim denarjem. Zagonska sredstva med drugim ponujajo uradi za zaposlovanje in tudi 

nacionalne institucije, ki vodijo programe za mlade podjetnike. Prav tako lahko koristite 

sredstva EU. 

 

7. Izberite obliko obdavčitve. 

Ustanovitev družbe je povezana tudi z izbiro oblike obdavčitve. To je zelo pomembno 

vprašanje, ki lahko vpliva na delovanje podjetja in njegov finančni položaj, zato je treba skrbno 

preučiti vse možnosti in izbrati najbolj ugodno za vas. 

 

8. Ne veste, kako ustanoviti in voditi podjetje?  

Izkoristite že pripravljene rešitve. Če želite ustanoviti svoje podjetje, vendar niste 

prepričani, če ga lahko dobro upravljate, lahko uporabite že pripravljene poslovne modele, kot 

so franšize ali agencijsko poslovanje. 
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Obdavčitev na Poljskem 

 

Na Poljskem lahko poravnate račune pri davčnem uradu v naslednjih obrazcih: 

Oblika obdavčitve Značilnosti 

V skladu s splošnimi pravili (PIT-36) 

Poravnava, ki je podobna običajni 

poravnavi davkov posameznika. Davek se 

določi na osnovi odbitka stroškov od 

dohodkov. Obstajata dva davčna praga: 18 

% in 32 % (z dohodkom nad 85.528 PLN). 

Oblika obdavčitve je donosna, če je davčni 

zavezanec v prvem davčnem pragu (18 %). 

Linearni davek (PIT-36L) 

Tu velja 19-odstotna stopnja ne glede na 

višino dohodka, zato je primeren za tiste z 

zelo visokimi dohodki. Pomembno pa je 

vedeti, da ne morete izkoristiti popustov in 

poravnave računov s svojim zakoncem. 

Pavšalni znesek za zabeležene prihodke (PIT-

28) 

Davek se plača na dohodek, ne od 

dohodka. Poslovnih stroškov ni mogoče 

odšteti. Veljavne stopnje so: 3 %, 5,5 %, 8,5 

%, 17 % in 20 %. Izbira obrestne mere je 

odvisna od vrste poslovne dejavnosti 

(nekatere od dejavnosti plačila pavšalnih 

zneskov ne dovoljujejo). 

Davčna kartica (PIT-16) 

Davčno stopnjo določi vodja davčnega 

urada za vsako leto posebej glede na vrsto 

poslovne dejavnosti. Znesek davka ni 

odvisen od dohodka, ampak od vrste 

storitev in števila prebivalcev v mestu, kjer 

deluje vaše podjetje. Odbitnih stroškov ni 

mogoče odbiti. 
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4. Sedem najbolj pomembnih pravil za vodenje organizacije 

 

1. Naredite načrt za organizacijo.  

Pomembno je narediti letne in večletne akcijske načrte, ki določijo, kaj želimo in kako 

to želimo financirati. Načrt nam omogoča nadzor nad kaotičnimi ali naključnimi dogodki in 

sprejemanje racionalnih finančnih odločitev, kar je še posebej pomembno za finančne 

managerje. Načrt omogoča "nadzor" nad dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru tako imenovane 

plačane dejavnosti. 

 

2. Preden podpišete pogodbo, jo preberite.  

Najemne pogodbe lahko vsebujejo omejitve, povezane z uporabo prostorov s strani 

drugih subjektov, ali omejevanje možnosti opravljanja poslovne dejavnosti na določeno 

panogo, npr. samo na delovanje otroškega kluba. 

 

3. Hranite dokumente. 

Vključno s sklepi uprave, zapiski skupščin, pooblastili, sporazumi s sponzorji o dodelitvi 

sredstev, najemne pogodbe, pogodbe z zaposlenimi, predračuni in računi. Te dokumente bo 

potrebno predstaviti med morebitnim pregledom podjetja. Vsaka organizacija, ki zaposluje, 

mora voditi evidenco zaposlenih. 

 

4. Preberite računovodske izkaze. 

Računovodski izkazi oz. bilance stanja se zdijo ljudem, ki nimajo računovodskih osnov, 

težko razumljivi. Splača pa se poiskati strokovnjaka v eni od organizacij, ki ponujajo 

podjetnikom podporo, ali pa vsaj prijatelje, ki računovodstvo razumejo, in jih prositi za pomoč 

- preden bilanco stanja sprejme upravni odbor (ali skupščina članov). Pozorni moramo biti na: 

skladnost postavk stroškov in prihodkov (npr. če smo prejeli nepovratna sredstva, so to naši 

prihodki, hkrati pa tudi stroški - ker smo za to porabili denar); stroški, knjiženi kot upravni, ne 

smejo biti višji od dejanskih stroškov; morebitna odstopanja ali nejasnosti je potrebno 

pojasniti (npr. zaključek leta pojasnjujemo z izgubo: organizacija je investirala v projekt, ki se 

bo povrnil v naslednjem letu). 
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5. Poskrbite za prostovoljce, sponzorje, stranke.  

Kljub hitrem tempu dela, ne smemo pozabiti zahvaliti se tistim, ki nas podpirajo ali za 

katere delamo. Bolje se je z njimi srečati osebno ob kavi, kot pa jim poslati poslovno darilo z 

logotipom podjetja. 

 

6. Poskrbite za preglednost. 

Preglednost je najlažje doseči z izdelavo in objavo letnega poročila, na primer na spletni 

strani podjetja. Letno poročilo vsebuje finančne in druge pomembne podatke o dejavnosti 

organizacije. Vključevati mora informacije o tem, od kod ima organizacija denar (in koliko 

denarja ima) in za kaj ga je porabila, pa komu so dejavnosti organizacije namenjene. Prav je 

tudi, da se statut in kontaktni podatki podjetja dajo na voljo organom organizacije. 

 

7. Bodite vidni. 

Vsaka organizacija, tudi najmanjša, bi morala imeti spletno stran. To je najcenejši in 

najbolj demokratičen način obveščanja javnosti o obstoju podjetja. Sorazmerno enostavno je 

najti brezplačna in preprosta orodja za izdelavo spletne strani. Spletna stran deluje kot 

poslovna vizitka: vsebovati mora kontaktne podatke, informacije o upravnem odboru, statut, 

letno poročilo in osnovne informacije o dejavnostih podjetja. Že ta minimalni obseg informacij 

gradi zaupanje v podjetje, saj se zdi delovanje podjetja s spletno stranjo vidno in 

transparentno. 

 

 

Oblike poslovnih dejavnosti na Poljskem 

 

Kdo se lahko ukvarja s poslovnimi dejavnostmi? 

- Starost  

Vsak polnoletni poljski državljan lahko ustanovi in vodi podjetje. 

 

- Državljanstvo 

Ddržavljani drugih držav članic EU lahko podjetje ustanovijo pod enakimi pogoji kot 

poljski državljani. Gospodarske dejavnosti na Poljskem pravzaprav lahko opravljajo tudi 
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osebe iz držav, ki niso članice Evropske unije, vključno z državljani Ukrajine. Tujci lahko 

ustanovijo podjetje pod enakimi pogoji kot poljski državljani. Pravni akt, ki ureja 

ustanavljanje podjetij tujih državljanov na Poljskem, je Zakon o pravilih sodelovanja 

tujih podjetnikov in drugih tujih oseb v gospodarskem prihodku na ozemlju Republike 

Poljske z dne 6. marca 2018. 

 

Samostojni podjetnik 

Ustanovitev samostojnega podjetja je brezplačna. Podjetje lahko ustanovite preprosto, 

saj se da vse potrebno urediti na enem mestu. 

 To lahko storite osebno - ob obisku mestnega ali občinskega urada. V Centralni 

register poslovne dejavnosti in informacij (CEiDG) morate predložiti izpolnjeni 

obrazec. 

 Podjetje lahko ustanovite tudi kombinirano, to je spletno z obiskom pisarne. Na 

spletu oddate vlogo s pomočjo obrazca CEIDG-1, ki je na voljo na spletni strani 

ceidg.gov.pl.  Po oddaji obrazca morate v 7 dneh oditi v občinski urad izbranega 

kraja, da vlogo podpišete. 

 Podjetje lahko ustanovite tudi spletno s pomočjo internetnega bančnega profila, 

zaupanja vrednega profila ali elektronskega podpisa. Vlogo CEIDG-1 je potrebno 

izpolniti in podpisati na enega od zgoraj navedenih načinov na portalu CEIDG-1. 

 Podjetje lahko ustanovite tudi po telefonu na 801 055 088 ali 22 765 67 32. Vlogo 

CEIDG-1 izpolni za vas svetovalec. Po pogovoru boste na vašo telefonsko številko 

prejeli SMS s številko vaše vloge. S to številko morate obiskati občinski urad v 

izbranem kraju, da vlogo podpišete. 

 Podpisano vlogo CEIDG-1 mora overiti notar. 

 

Ne smemo pozabiti, da je vloga za vpis v register podjetnikov CEIDG: 

 brezplačna, 

 veljati pričeti takoj, ko so podatki vključeni v CEIDG, najpozneje v delovnem dnevu, 

ki sledi dnevu, ko je vloga prejeta, 

 vloga bo ves čas odprta in dostopna prek portala CEIDG, 

 spremenite jo lahko kadarkoli (npr. ime, naslov ali zaprtje podjetja) 



 

113 
 

 služi tudi kot obvestilo davčnem uradu, ki vam bo na njegovi podlagi dodelilo 

davčno identifikacijsko številko, 

 služi tudi Statističnemu uradu za uradni nacionalni register subjektov nacionalnega 

gospodarstva (REGON) in Zavodu za socialno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: 

ZUS) kot informacija o plačnikih prispevkov. 

 

Preden oddate vlogo za ustanovitev podjetja, premislite še o: 

 imenu podjetja. Ime vašega podjetja je dejansko vaše ime in priimek. Imenu 

svojega podjetja lahko dodate tudi svojo dejavnost, npr. Jan Kowalski Truck 

Transport. Ime dejavnosti je neobvezni del imena. Poslujete lahko tako, da se 

identificirate le s svojim imenom in priimkom. 

 datum začetka poslovne dejavnosti. Ne pozabite, da morate v vlogi za registracijo 

podjetja (CEIDG-1) navesti tudi datum začetka poslovanja. 

 dejavnosti. Z drugimi besedami, kaj želite storiti z zagotavljanjem storitev ali 

prodajo blaga. Pri oddaji vloge morate navesti tako imenovano PKD, to je šifro 

poljske klasifikacije dejavnosti. Klasifikacija dejavnosti določa vse možne vrste 

poslovne dejavnosti. Ustrezno kodo PKD najdete v iskalniku, ki se nahaja na spletni 

strani https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. 

 naslovu, kjer se bo poslovna dejavnost izvajala. Poslovni prostori podjetja so lahko 

vaši ali pa so najeti. Lahko je tudi najeto stanovanje, ki je namenjeno tako za bivanje 

kot tudi za poslovno delovanje. 

 obliki obdavčitve za dohodnino. Izbrati morate obliko plačila dohodnine (PIT):  

 bančnem računu. 

 obliki računovodskih poravnav. Samostojni podjetniki lahko izberejo vodenje knjige 

prihodkov in odhodkov, pavšalni znesek na evidentirani dohodek ali pa vodenje 

knjigovodskih knjig (tako imenovano polno računovodstvo ali dvostavno 

knjigovodstvo, ki je obvezno, če čisti dohodek presega 2 milijona EUR). 

 

Prednosti samostojnega podjetništva: 

 enostavno je ustanoviti takšno podjetje, 

 enostavno ga je voditi, 
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 stroški registracije so nizki, 

 računovodski stroški so nizki. 

 

Slabosti samostojnega podjetništva: 

 obvezno je plačevati prispevke ZUS ne glede na to, ali podjetje ustvarja promet ali 

ne (oproščeni ste plačila prispevkov za prvih 6 mesecev), 

 za dolgove družbe odgovarjate z lastnim premoženjem. 

 

Socialno podjetje 

Socialno podjetje je gospodarski subjekt, ki si poleg ustvarjanja dobička postavi tudi 

socialne cilje - ustvarjeni dobiček se vlaga v doseganje zastavljenih socialnih ciljev. In prav to 

je po definiciji Evropske raziskovalne mreže EMES značilnost socialnih podjetij.  

 

Gospodarska merila vključujejo:  

 trajne dejavnosti, namenjene neposredno proizvodnji blaga in/ali prodaji storitev, 

 visoko stopnjo avtonomije delovanja, 

 gospodarsko tveganje pri izvajanju dejavnosti podjetja, 

 dejavnosti socialnih podjetij zahtevajo minimalno število plačanega osebja. 

 

Socialna merila vključujejo:  

 dejavnosti, namenjene podpori in razvoju lokalnih skupnosti, 

 podjetje deluje lokalno, 

 demokratično upravljanje, ki temelji na načelu: 1 sedež - 1 glas, 

 participativno odločanje, 

 omejena porazdelitev dobička. 

 

Podjetju ni potrebno izpolnjevati vseh zgoraj navedenih pogojev, da bi bilo socialno. 

Socialna podjetja na prvo mesto postavljajo socialne cilje in šele nato dobiček. Tako kot druga 

podjetja, tudi socialna podjetja sprejemajo gospodarska tveganja in zaposlujejo delavce. Zanje 

so značilni tudi: prostovoljno članstvo, neodvisnost od javnih organov in omejena možnost 

razporejanja sredstev.  
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Socialno podjetje je bilo 12. 8. 2014 opredeljeno s sklepom Sveta ministrov v okviru 

Nacionalnega programa socialne ekonomije.  

 

Značilnosti socialnih podjetij: 

 ločevanje organizacije in računovodstva, 

 izvajanje ukrepov, namenjenih socialni in strokovni integraciji, zagotavljanje 

storitev, ki so družbeno koristne, medtem ko podjetje zaposljuje ranljive 

skupine ljudi (zahteva se zaposlovanje določenega števila ljudi iz ranljivih 

skupin), 

 dobiček se nameni nedeljenemu kapitalu družbe (za krepitev potenciala 

družbe), pa tudi za socialno in poklicno reintegacijo ranljivih skupin, 

 demokratična načela upravljanja, omejitev plačil managerjev. 

 

Vrste podjetij, ki delujejo kot socialna podjetja: 

 delovne zadruge, 

 socialne zadruge, 

 dejavnosti, ki jih izvajajo fundacije in združenja, 

 klubi za socialno povezovanje, 

 center za socialno integracijo, 

 zaščitene delavnice, 

 podjetja za opravljanje poklicne dejavnosti. 

 

Funkcije socialnih podjetij: 

 Poklicna in socialna aktivacija oseb iz ranljivih skupin, ki jim grozi družbena 

izključitev in pri katerih so se javni zavodi, namenjeni aktivaciji teh oseb, izkazali 

za neučinkovite, 

 omogočanje pridobivanja dodatnih poklicnih kvalifikacij za vključevanje in 

ponovno vključitev na trg dela, 

 ukrepe za invalide, njihovo rehabilitacijo in prilagajanje trgu dela. 

 

Faze v ustanavljanju socialnih podjetij: 
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 določitev ciljev in njihovo evidentiranje v statutu (velja za združenja, 

fundacije, zadruge) ali sporazumu (velja za kapitalske družbe), 

 imenovanje organov podjetja (skupščina članov/delničarjev, seja 

financerjev, nadzorni svet, revizijska komisija), 

 uradno obvestilo Nacionalnega registra sodišč, 

 uradno obvestilo podjetja Centralnemu statističnemu uradu (številka 

REGON), 

 obvestilo davčnemu uradu (dodelitev davčne identifikacijske številke), 

 odprtje bančnega računa. 

 

Družba z omejeno odgovornostjo 

Značilnosti družbe z omejeno odgovornostjo 

Družba z omejeno odgovornostjo je komercialna kapitalska družba, ki ima status 

pravne osebe. Ustanovi jo lahko eden ali več partnerjev, ne more pa jo ustanoviti izključno 

druga družba z omejeno odgovornostjo z enim lastnikom. Ustanovitelji so lahko fizične ali 

pravne osebe, ne glede na državljanstvo in sedež družbe. Za sedež družbe z omejeno 

odgovornostjo je potreben osnovni kapital v višini najmanj 5000 PLN. 

 

Odgovornost delničarjev 

Družba je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Delničarji niso 

odgovorni za obveznosti družbe, če niso člani upravnega odbora te družbe. Delničarji so 

odgovorni le v omejenem obsegu do vrednosti svojih vložkov (gospodarsko tveganje). Če se 

izkaže, da izvršba zoper družbo ni bila uspešna, so člani upravnega odbora solidarno zavezani 

za kritje obveznosti družbe. Član uprave je lahko oproščen odgovornosti, če lahko dokaže, da 

je bil predlog za stečaj vložen pravočasno  ali pa da je bil sprožen postopek dogovora. Če ni 

vložil predloga za stečaj in ni začel postopka dogovora, mora član uprave dokazati, da ni kriv 

ali pa da upnik kljub temu, da ni vložil predloga za stečaj in ni začel postopka dogovora, ni 

utrpel škode. 
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Zastopanje 

Najvišji organ družbe je skupščina delničarjev. Družbo po določilih statuta zastopa 

uprava, ki jo sestavlja vsaj en član. Družbo lahko zastopa tudi pooblaščenec. 

 

Nadzor 

Pravica do individualnega nadzora nad družbo ima vsak delničar. Če je ustanovljen 

nadzorni svet, se lahko nadzor sporazumno omeji ali izključi.  

V družbi z omejeno odgovornostjo se lahko ustanovi tudi nadzorni svet ali revizijska 

komisija ali oboje. V podjetjih, kjer osnovni kapital presega 500.000 PLN in je več kot 25 

delničarjev, je ustanovitev nadzornega sveta ali revizijske komisije obvezna. 

 

Statut 

Statut mora biti sestavljen v obliki notarskega zapisa. Izjemo predstavljajo družbe, ki so 

bile ustanovljene prek interneta (za to lahko uporabite že pripravljeno predlogo). Pomembno 

je, da lahko delničarji družbe z omejeno odgovornostjo pri registraciji podjetja prek interneta 

vložijo le denarne vložke za kritje osnovnega kapitala. 
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Statut naj vsebuje: 

 ime in sedež podjetja, 

 opredelitev ciljev podjetja, 

 trajanje družbe – v primeru, da je bila družba ustanovljena za določen čas 

(običajno se družbo ustanovi za nedoločen čas), 

 osnovni kapital, 

 določba, ki navaja, ali ima delničar lahko več kot eno delnico, 

 število in nominalno vrednost delnic, ki jih je pridobil vsak delničar. 

 

Porazdelitev dobička 

Delničar ima pravico do udeležbe v dobičku, ki izhaja iz letnih računovodskih izkazov in 

je namenjen razdelitvi dobička s sklepom skupščine delničarjev. Dobiček se deli glede na 

delnice (razen če sporazum ne določa drugače). 

 

Obdavčitev 

Družba je zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb. Davek (19% ali 9% v primeru 

majhne družbe z bruto prodajo do 1,2 milijona EUR ali zagonskih podjetij) plača družba z 

omejeno odgovornostjo sama glede na dohodek v določenem davčnem letu. Poleg tega tudi 

delničarji družbe plačajo davek (19 %) na izplačane dividende in druge dohodke od deleža v 

dobičku pravnih oseb (npr. dohodek od odkupa delnic). 

Osnovna kategorija dohodka od udeležbe v dobičku družbe z omejeno odgovornostjo 

je denarno izplačilo (dividenda). 

 

DDV - Davek na blago in storitve 

Podjetje je zavezanec za DDV. 

 

Civilnopravno partnerstvo  

Značilnosti civilnega partnerstva 

Civilnopravno partnerstvo ni družba v smislu gospodarskega prava. Navzven, torej v 

odnosu do izvajalcev in kupcev, civilno partnerstvo ni pravna oseba. To pomeni, da so subjekt 

vseh pravic in obveznosti dejansko partnerji podjetja. Civilnopravno partnerstvo je tako 
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skupno podjetje skupine subjektov. Lahko gre za več fizičnih oseb, več pravnih oseb (družb) ali 

kombinacije obeh. S statutom se partnerji zavežejo, da bodo sledili skupnemu gospodarskemu 

cilju s predvidenim ravnanjem, zlasti s prispevki. Podjetje nima statusa podjetnika. Podjetniki 

so samo partnerji civilnega partnerstva v okviru svoje poslovne dejavnosti. 

Za ustanovitev podjetja ni potreben kapital. Civilno partnerstvo se lahko pozneje 

spremeni v katero koli obliko gospodarske družbe. 

 

Odgovornosti partnerjev 

Premoženje civilnega partnerstva (tako imenovano skupno lastništvo) je skupno 

premoženje družbenikov. Za dolgove civilnega partnerstva so partnerji solidarno odgovorni z 

vsem svojim premoženjem, vključno s svojim premoženjem, ki je ločeno od sredstev družbe. 

 

Pogodba o civilnem partnerstvu 

Za vzpostavitev civilnopravnega partnerstva morajo bodoči partnerji med seboj skleniti 

pogodbo. Pomembno je, da je takšna pogodba napisana v običajni pisni obliki, ki ne zahteva 

overitve notarja. V statutu mora biti naveden namen delovanja tega partnerstva (ki ga morajo 

doseči ali zasledovati partnerji). Ko se doseže zastavljeni cilj, podjetje preneha delovati, ker je 

bil dogovor realiziran. To je ena od tistih temeljnih lastnosti, ki loči civilnopravno partnerstvo 

od gospodarskih družb. 

Elementi pogodbe o civilnem partnerstvu: 

 informacije o partnerjih, 

 datum in kraj pogodbe, 

 ime in sedež partnerstva, 

 obdobje delovanja, 

 področje poslovne dejavnosti, 

 gospodarski cilj, ki ga mora partnerstvo doseči, 

 način, kako se bo zastavljeni cilj dosegel, na primer s prispevki, 

 obseg dejavnosti po PKD, 

 informacije o velikosti prispevkov, 

 določbe o spremembah vsebine sporazuma, 

 vprašanja delitve dobička in udeležbe v izgubah, 
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 informacije o partnerjih, ki vodijo posle družbe, o njenih zastopnikih in 

načinu zastopanja, 

 določbe o odpovedi in odpovedi pogodbe. 

 

NIP in REGON 

Če so partnerji fizične osebe, jih je treba vpisati v Centralni poslovni register in poslovne 

informacije podat ter jim dodeliti številki NIP in REGON. Civilnopravno partnerstvo se mora 

registrirati ločeno in se mu tako dodelita številki NIP in REGON ločeno od partnerjev. 

 

Zastopanje podjetja 

Vsak delničar je ima pravico in dolžnost voditi in zastopati družbo. 

 

Porazdelitev dobička 

Delež vsakega partnerja v dobičku mora biti enak, ne glede na vrednost vloženega 

prispevka. To pravilo se lahko spremeni s pogodbo. 

 

Obdavčitev 

Civilnopravno partnerstvo ni zavezanec za plačilo dohodnine. Davek (PIT ali CIT, 

odvisno od tega, kakšen subjekt je družbenik) plača vsak partner ločeno od dohodka, ki ga 

zasluži podjetje. Če ste partner civilnega partnerstva, lahko izberete obliko obdavčitve pri 

vpisu poslovne dejavnosti v Centralni register in poslovne podatke. Vsak od partnerjev se 

odloči tako, da predloži izjavo, da je plačal dohodnino. 

 

DDV 

Zavezanec za DDV (za razliko od dohodnine) je podjetje in ne njegovi partnerji. 

 

Računovodstvo 

Civilnopravno partnerstvo lahko poravna svoje račune v skladu s knjigo prihodkov in 

odhodkov, pavšalnim zneskom ali vodi računovodstvo (poslovne knjige). Če čisti prihodki 

podjetja presežejo 2 milijona EUR, mora podjetje preiti na polno, dvostavno knjigovodstvo.  
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Splošno partnerstvo  

Značilnosti splošnega partnerstva 

Splošno partnerstvo je organizirana in neprekinjena trgovina, nudenje storitev, 

proizvodnja ali druga poslovna dejavnost. Skupščina nima statusa pravne osebe. Splošno 

partnerstvo je partnerstvo. Lahko ga ustanovijo fizične in pravne osebe, npr. partnerstvo z 

omejeno odgovornostjo. Pravice in obveznosti si splošno partnerstvo lahko kupi v svojem 

imenu (npr. na podlagi pogodb) in lahko tudi samostojno nastopa pred sodiščem. V primeru 

skupnega partnerstva ni potrebe po minimalnem osnovnem kapitalu. 

 

Odgovornosti partnerjev 

Vsak družbenik skupnega partnerstva je solidarno odgovoren za svoje obveznosti z 

vsem svojim premoženjem.  

 

Zastopanje partnerstva 

Vsak partner lahko zastopa družbo (razen če statut določa drugačen način zastopanja). 

 

Pogodba o splošnem partnerstvu 

Pogodba o skupni družbi mora biti v pisni obliki, sicer bo nična. Za njeno spremembo 

je potrebno soglasje vseh družbenikov, razen če pogodba o partnerstvu določa drugačen način 

njenega spreminjanja. Delničarji se zavezujejo, da bodo sledili skupnemu cilju vsaj s prispevki 

ali sodelovali na drug način, ki je določen v statutu. Če statut predvideva prispevek v obliki 

nepremičnine ali podjetja, se statut sklene z notarjem v obliki notarskega zapisa.  

 

Statut naj vsebuje: 

 ime in sedež podjetja, 

 informacijo o višini prispevkov vsakega podvižnika in njihovo vrednost, 

 poslovno usmerjenost partnerstva, 

 trajanje podjetja, če bo poslovalo le določeno obdobje. 
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Obdavčitev 

Splošno partnerstvo ni davčni zavezanec. Davčni zavezanci so samo posamezni 

partnerji partnerstva: ti plačujejo dohodnino (sorazmerno z dohodkom ali linearnim davkom), 

če je partner pravna oseba - CIT. Če se izbere linearno dohodnino, bo obdavčitev vseh 

dohodkov iz poslovne dejavnosti tudi linearna. 

 

DDV 

Splošno partnerstvo je zavezanec za DDV. 

 

Računovodstvo 

Skupščina družbe lahko poravna račune partnerstva v skladu s: 

 knjigo prihodkov in odhodkov, 

 zabeleženimi pavšalnimi zneski, 

 načeli polnega računovodstva (dvostavnega knjigovodstva). 

Vodenje polnih računovodskih izkazov je obvezno, kadar: 

 čisti prihodki podjetja v določenem letu presežejo 2 milijona EUR, 

 družbenik podjetja je pravna oseba (npr. družba z omejeno 

odgovornostjo) - ne glede na višino ustvarjenega dohodka. 

 

Partnersko podjetje  

Značilnosti partnerskega podjetja 

Gre za komercialno podjetje, ki ga lahko ustanovita vsaj dva strokovnjaka. Partnersko 

podjetje ni pravna oseba, je pa poslovno opravilna, lahko pridobi pravice in prevzame 

obveznosti v lastnem imenu. Lahko je stranka tudi v sodnih postopkih. Za ustanovitev 

partnerskega podjetja ni potreben osnovni kapital. 

 

Odgovornosti partnerjev v partnerstvu 

Podjetje je odgovorno za obveznosti z vsem svojim premoženjem. Družbenik ne 

odgovarja za obveznosti podjetja, ki so nastala zaradi strokovnega delovanja drugih 

partnerjev.  
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Zastopanje podjetja  

Vsak partner ima pravico, da podjetje zastopa sam, vendar lahko za zagotovitev 

učinkovitejšega delovanja podjetja partnerji sklenejo, da bo upravljanje in zastopanje družbe 

prevzela uprava. V tem primeru se za upravo podjetja uporabljajo določbe o upravi družbe z 

omejeno odgovornostjo. 

 

Sporazum o partnerstvu 

Sporazum mora biti v pisni obliki (če gre za nepremičnino, sporazum mora biti v obliki 

notarskega zapisa) in vsebovati obvezne elemente: 

 opredelitev svobodnega poklica družbenikov v podjetju, 

 informacijo o poslovni usmerjenosti podjetja, 

 ime in sedež podjetja, 

 opredelitev prispevkov vsakega partnerja posebej in njihova skupna 

vrednost. 

Sporazum mora natančno opredeliti tudi obseg dejavnosti podjetja, na primer določiti 

vrste storitev, ki jih podjetje zagotavlja. 

 

Obdavčitev 

Družba ni plačnik dohodnine. Dobiček, ki ga ustvari podjetje, se razdeli med partnerje 

partnerskega podjetja. Pravila, po katerih podjetniki medsebojno razdelijo denar, so odvisna 

od določb statuta. Vsak partner plača dohodnino zase: glede na davčno lestvico je to pavšalni 

davek v višini 19%.  

DDV 

Partnersko podjetje je zavezanec za DDV. 

 

Računovodstvo 

Partnersko podjetje lahko vodi računovodske izkaze v obliki knjige prihodkov in 

odhodkov, dokler ne preseže zakonske meje prihodkov v višini 2 milijona EUR. Če podjetje 

preseže to mejo, mora preiti na polno računovodstvo, torej na dvostavno knjigovodstvo. 
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Delniška družba 

Značilnosti delniške družbe 

Delniška družba je komercialna kapitalska družba in pravna oseba. Delniško družbo 

lahko ustanovi ena ali več oseb, ki so lahko fizične ali pravne osebe, lahko pa so tudi 

organizacijske enote, ki niso pravne osebe, so pa poslovno sposobne. Delniška družba ne more 

imeti enega delničarja kot enočlanska družba z omejeno odgovornostjo. Delniška družba ima 

pravico izdajati delnice na borzah. Njeni partnerji so delničarji, ki imajo delnice v določeni 

vrednosti, te pa jim omogočajo, da prejemajo dividende. 

Za ustanovitev podjetja ni potreben osnovni kapital. 

 

Odgovornosti 

Delniška družba je odgovorna za lastna sredstva in obveznosti. V delniških družbah 

delničarji ne prevzemajo odgovornosti. Delničarji niso odgovorni za obveznosti podjetja. V 

praksi delničar tvega le izgubo svojega vložka (ekonomsko tveganje). 

 

Zastopanje 

Najvišji organ družbe je skupščina delničarjev. Družbo zastopa uprava (sestavljena iz 

vsaj enega člana) v skladu s pravili, določenimi v statutu. Delniško družbo lahko zastopa tudi 

pooblaščenec. 

 

Nadzor 

Delniška družba mora imeti svoj nadzorni svet. Ta mora imeti vsaj tri člane. Skupščine 

delničarjev se bodo odvijale v kraju, kjer ima družba svoj sedež (če to statut dovoljuje, lahko 

tudi v drugem kraju). Zapisniki skupščin so v obliki notarskega zapisa. 

 

Statut delniške družbe mora vsebovati vsaj: 

 ime in sedež podjetja, 

 poslovno usmerjenost, 

 trajanje družbe, če je navedeno, 

 znesek osnovnega kapitala in znesek, vplačan pred registracijo za kritje 

osnovnega kapitala, 
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 višino nominalne vrednosti delnic in njihovo število, pri čemer se 

navede, ali so delnice imenske ali prinosniške delnice, 

 število delnic različnih razredov in pripadajoče pravice (če bodo uvedeni 

različni razredi), 

 priimki in imena (podjetja) ustanoviteljev, 

 število članov uprave in nadzornega sveta ali vsaj minimalno ali največje 

število članov teh organov in subjekt, pooblaščen za določitev sestave 

uprave ali nadzornega sveta, 

 napovedno pismo, če namerava družba objavljati sporočila tudi zunaj 

Sodišča in Ekonomskega monitorja. 

Statut mora vsebovati tudi določbe o: 

 številu in vrsti udeležbe pri dobičku ali razdelitvi premoženja podjetja, 

 vseh obveznostih zagotavljanja koristi družbi, ki so povezane z 

delnicami, z izjemo obveznosti plačila delnic, 

 pogojih in načinih odkupa delnic, 

 osebnih pravicah, ki so podeljene delničarjem, 

 omejitvah prenosljivosti delnic, 

 vsaj približku celotnih stroškov, ki jih je imela ali jih bo imela družba pri 

ustanovitvi delniške družbe. 

Porazdelitev dobička 

Delničarji so upravičeni do deleža v dobičku, prikazanem v računovodskih izkazih, ki ga 

mora izplačati skupščina. Dobiček se razdeli glede na število delnic. 

 

Delnice 

Lahko so imenske ali prinosniške. Družba mora voditi delniško knjigo - obvezno jo mora 

voditi uprava.  

 

Obdavčitev  

Davek od dohodka pravnih oseb plača delniška družba sama na svoj dohodek, dosežen 

v določenem davčnem letu. Poleg tega delničarji družbe plačajo še davek (19%) na izplačane 

dividende in druge dohodke iz deleža v dobičku pravnih oseb. 



 

126 
 

 

Računovodstvo 

Potrebno je polno računovodstvo oz. dvostavno knjigovodstvo, objava letnih 

računovodskih poročil in revizija. 
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FRANCIJA 

 

Predstavitev države 

28 % Francozov razmišlja o ustanovitvi ali prevzemu podjetja. To pa je več kot ena od 

štirih ljudi, ki jih lahko srečate na ulici ali v trgovini.  Toliko je namreč ljudi, ki sanjajo, da bi 

nekoč bili sami svoj šef. 

Čeprav podjetništvo privlači vse več ljudi, je še vedno veliko tistih, ki si želijo zaslužiti le 

svojo mesečno plačo. V Franciji 63 % anketiranih načrtuje, da bodo nekoč samozaposleni. 

Statistika pa kaže, da se je odstotek potencialnih bodočih podjetnikov v Franciji v enem letu 

zvišal s 25 % na 28 %! Od tega jih polovica načrtuje začetek poslovanja lastnega podjetja v 

dveh letih, kar v številkah predstavlja kar 7,5 milijona Francozov. 

Na novinarski konferenci članov Nacionalnega inštituta za statistiko in ekonomske 

študije (INSEE)  je ta trend še posebej pomemben, saj se je število podjetij od uvedbe 

samostojnega podjetja v letu 2009 povečalo s 332.000 v letu 2008 na 691.000 v letu 2018, kar 

je rekord! Poleg tega, ko Francoze vprašajo, kakšno obliko podjetja nameravajo izbrati za svoje 

podjetje, jih kar polovica načrtuje mikropodjetništvo in 34% status običajnega podjetja. 

Kaj je tako privlačnega v podjetništvu? Nekateri rečejo, da želijo biti sam svoj šef (59 %), 

drugi želijo uspeti ali uresničiti svoje sanje (50 %), zaslužiti več denarja (32 %), sprejeti lastni 

izziv (24 %) ali celo spremeniti svoje obzorje (22 %). Podjetništvo je zdaj v medijih veliko bolj 

cenjeno in bodočih podjetnikov ne spodbuja nič bolj kot to, da vidijo, kako se uresničujejo 

projekti, ki so podobni njihovim.  

V Franciji in po svetu vedno znova poslušamo zgodbe o uspehu novoustanovljenih 

podjetij in samostojnih podjetnikov, ki so pokazali drznost in vztrajnost, zato vse več ljudi 

postavlja vprašanje »zakaj ne bi tudi jaz«? Res je, kot je dejal Benjamin Franklin: »Obstaja 

veliko načinov, kako ne uspeti, toda najvarnejši način je nikoli ne tvegati.« Dobro premislite. 

Ta avantura ni lahka. Da bi uspeli, morate poiskati koncept, partnerja, vlagatelje ali banko in 

sprejeti vrsto dobrih odločitev. 
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Poslovanje v Franciji 

Ko začnete poslovati, morate delati korak po koraku. Prvo morate oceniti sebe. Kaj vas 

zares motivira? Katere so vaše prednosti in slabosti? Ali imate potrebne kvalifikacije in znanje? 

Ste dober prodajalec? Boste znali prepričati druge? Ste dober manager? Dober tehnik? 

Pred ustanovitvijo podjetja natančno preučite svoje finančno stanje. Prvo leto 

delovanja morda ne boste mogli kriti vseh stroškov. Če še vedno živite s starši, je najbolje, da 

ostanete pri njih malo dlje. Če ste zaposleni, bi mogoče lahko oddali vlogo za zaposlitev s 

krajšim delovnim časom, da se lahko posvetite ustanavljanju svojega podjetja. To lahko 

zagotovi del vaših prihodkov. Če nimate dohodka in vas nihče ne more podpirati, pomislite, ali 

imate dovolj prihrankov, ki vam bodo v pomoč pri obvladovanju prvih fiksnih stroškov 

podjetja? 

Mladi podjetniki se pogosto lotevajo projektov v sodelovanju z drugimi. In imajo prav, 

ta formula deluje! Komplementarnost veščin skupine je dragocena prednost pri ustanavljanju 

podjetja. Po drugi strani pa si pred začetkom morate zastaviti tudi naslednja vprašanja: Ali 

imate vsi enako vizijo podjetja? Ste v koraku z razvojem? Katere položaje si kdo želi? Kdo bo 

sprejemal odločitve? Koliko časa in sredstev si lahko namenijo posamezniki v skupini za 

projekt?  

Ne pričenjajte projekta, preden se ne pogovorite z izkušenimi ljudi. Prisluhnite jim in 

sprejmite izziv. Voditelji morajo biti prilagodljivi. Zelo pomembno je, da niste prepuščeni sami 

sebi in da si poiščete pomoč že ob nastajanju vašega projekta. Povežite se s podpornimi 

organizacijami kot npr. z gospodarsko zbornico, obrtniško zbornico ali s posebnimi 

mladinskimi mrežami, kot je Moovjee, ki ponujajo sistem mentoriranja mladim podjetnikom. 

Večina podpore je brezplačne, ali pa jih financirajo razne javne sheme.  

Poskusite lahko sodelovati tudi v inkubatorju ali v Zadrugi za dejavnosti in zaposlovanje 

(CAE). Te strukture vam omogočajo, da preizkusite svoj projekt v realnem življenju brez 

tveganja. Našli jih boste po vsej Franciji. Če ste v stiku s podjetniki, jih prosite za nasvet. V 

podjetniški skupnosti vlada velika solidarnost. 

Biti vodja podjetja ni lahko. Za zagon podjetja je potrebno veliko časa in energije. 

Prihajalo bo do vzponov in padcev, včasih bodo slabe novice ali utrujenost zamajale vašo 

samozavest. Toda verjemite v svoj projekt in ne obupajte! Obkrožite se z ljudmi (zakonec, 
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prijatelji, družina, sodelavci, svetovalci itd.), ki verjamejo v vas in vas znajo ponovno 

spodbuditi, ko ste v težavah. 

 

1. Zagon podjetja v Franciji 

Ustanavljanje podjetja je projekt, ki zahteva priprave, sprejeti pa je potrebno tudi 

pomembne odločitve. Ustanoviti podjetje ni preprosto, zato je potrebno delati korak za 

korakom. Da bi lažje načrtovali to pot in imeli boljši pregled nad procesom, vam svetujemo, 

da sledite naslednjim korakom: 

 Potrdite svojo projektno idejo. 

 Pred odločitvijo vse natančno preučite. 

 Spoznajte, kako se ustvarjajo podjetja. 

 Pri sprejemanju odločitev morate znati našteti vse ukrepe, ki jih je potrebno 

izpeljati. 

 Naredite poslovni načrt. 

 Preučite možno pomoč. 

 Načrtujte in skrbite za financiranje projekta. 

 Poiščite prostor za delo. 

 Potrdite svoj poslovni projekt. 

 Pripravite osnutek statuta podjetja. 

 Bodite odgovorni za postopke in vložke. 

 Pripravite dokumentacijo, ki je potrebna za ustanovitev podjetja. 

 Vložite dokumentacijo, potrebno za ustanovitev podjetja. 

 Pridobite potrdilo o licenci. 

 

 

2. Center za formalnosti 

Ko je vaše podjetje pripravljeno na zagon, je potrebno urediti formalnosti na Centru za 

formalnosti (CFE). Ko zaprosite za registracijo podjetja, boste lahko določili tudi drugačen 

datum začetka delovanja. Ko bo vaš projekt pripravljen in bo vaše podjetje pripravljeno na 

zagon, ga boste ustanovili tako, da mu boste omogočiti pravni obstoj. Če želite to narediti, se 
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morate obrniti na CFE. Proces ustanavljanja podjetij ureja Francoski trgovinski zakonik, zato 

bodo določena pravila veljala tako za vas kot tudi za CFE, ki bo prejel vašo dokumentacijo. 

Vlogo za registracijo je treba vložiti na pravem obrazcu CERFA. Obrazci se namreč 

razlikujejo glede na pravni status  podjetja (npr. samostojno podjetništvo, korporacija) in 

dejavnosti vašega podjetja. Obrazci CERFA so na voljo na spletu na spletnem mestu Javne 

uprave. Ne glede na vse, če boste ustanovili individualno podjetje, potrebujete še:  

 dokazilo o identiteti, 

 dokazilo o prebivališču, 

 potrdilo o nekaznovanosti. 

Če boste ustanovili podjetje, boste morali tudi zagotoviti:  

 statut družbe, 

 objavo v pravnem časopisu oddelka, 

 potrdilo o depozitu osnovnega kapitala v bančni instituciji.  

Če je vaša dejavnost regulirana, boste morali predložiti naslednja dokazila povezana z 

vašo dejavnostjo: 

 vaše kvalifikacije, 

 administrativno pooblastilo, 

 vaše članstvo v strokovnih organizacijah itd. 

Če je vaša vloga popolna, vam CFE takoj pošlje brezplačno potrdilo, s katerim boste 

lahko vložili dokumentacijo za ustanovitev podjetja. 

 

 

3. Priprava statuta družbe 

Statut družbe morajo imeti samo podjetja. Samostojni podjetniki ne potrebujejo 

statuta. Statut, ki je obvezen za vsa druga podjetja, je namenjen organizaciji poslovanja in 

organizacije podjetja.  Njegovo vsebino določa pravna oblika podjetja, ki vključuje naslednje 

informacije: 

 družbeni objekt podjetja, 

 naslov sedeža podjetja, 

 znesek osnovnega kapitala, 

 datum začetka in datum zaključka poslovnega leta, 
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 upravljanje in nadzor družbe, 

 sklepčnost in način sprejemanja sklepov na sejah, 

 pravila za prodajo vrednostnih papirjev. 

 

Statut družbe se lahko podpiše šele, ko so vplačani kapitalski vložki. Ta formalnost velja 

samo za podjetja. Posamezni izvajalci morajo podati izjavo o dodelitvi. S to izjavo podjetnik 

dodeli blago svoji poklicni dejavnosti. 

 

Objava obvestila o ustanovitvi 

Ta formalnost je obvezna samo za podjetja. (Samostojnim podjetnikom ni potrebno 

objaviti tega obvestila.) Objava mora iziti v pravnem časopisu v oddelku, kjer je sedež podjetja. 

Podjetnik časopis sam izbere.  

Da dokaže objavo, časopis podjetniku pošlje potrdilo o objavi ali kopijo časopisa. 

Objavo je potrebno utemeljiti, da se lahko zahteva ustanovitev podjetja. 

 

Izjava o ustanovitvi podjetja 

Ta formalnost velja za vsa podjetja (tudi za samostojne podjetnike). Obrazec, ki ga je 

treba izpolniti, je odvisen od pravne oblike podjetja: 

 Za SARL in EURL je potrebno uporabiti obrazec M0 SARL (Deer 11680 * 04). 

 Za SAS, druge delniške družbe in SNC je potrebno uporabiti obrazec M0 SAS 

(cerfa 13959 * 05). 

 Za civilno podjetje (SCI, SCP, SCM itd.) je potrebno uporabiti obrazec M0 civilno 

podjetje (cerfa 13958 * 01). 

 Samostojni podjetniki morajo uporabiti obrazec P0. Opozorilo: obstaja več vrst 

obrazca P0, zato je obrazec potrebno izbrati glede na naravo dejavnosti. 

 

Druge formalnosti pri ustanavljanju podjetij 

Izjava o nekaznovanosti voditeljev podjetja. Ta formalnost zadeva zlasti posamezne 

podjetnike.  

Vse osebe, ki so omenjene v trgovini in podjetjih, se po registraciji trgovskega podjetja 

registrirajo kot voditelji civilnih podjetij. S to izjavo oseba potrjuje, da zanjo ni bila izdana 
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nobena kazenska obsodba ali civilna ali upravna sankcija, ki bi ji prepovedovala upravljanje ali 

vodenje pravne osebe, v primeru trgovca pa opravljanje komercialne dejavnosti. 

 

Prispevki iz premoženja v skupni lasti (podatki in zahtevek za 

pridruženi status) 

Ta formalnost je obvezna samo za SARL, civilna podjetja ali SNC in v primeru, da eden 

ali več sodelavcev prenese premoženje v skupni lasti na podjetje. Ko partner namerava 

prenesti premoženje v skupni lasti na podjetje, mora o tem obvestiti svojega zakonca in to 

utemeljiti v listini o prenosu premoženja. Za nekatere prenose (nepremičnine, dobro ime, 

vrednostni papirji itd.) je zahtevano soglasje zakonca. Zakonec ima v takšnem primeru pravico 

zahtevati status partnerja v podjetju v obsegu do polovice delnic v skupnem lastništvu. 

 

Potrdilo o seznanjenosti zakonca o posledicah dolgov 

Ta formalnost velja samo za samostojne podjetnike, ki so poročeni. Svojega zakonca 

morajo pisno seznaniti o posledicah dolgov, ki lahko nastanejo pri opravljanju dejavnosti 

podjetja. Ob registraciji podjetja je potrebno predložiti potrdilo, ki dokazuje, da je zakonec 

seznanjen s posledicami dolgov. 

 

Dovoljenje za izvajanje regulirane dejavnosti  

Ta formalnost je obvezna samo za strokovnjake, ki opravljajo regulirano dejavnost. V 

tem primeru je treba: 

 preveriti, ali so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji (diploma, poklicna kvalifikacija 

itd.), 

 nato zaprositi pristojni organ za dovoljenje ali odobritev. 

 

Dokazilo o zasedenosti prostorov sedeža podjetja 

Ta formalnost velja za vsa podjetja (podjetja in samostojne podjetnike). Pri registraciji 

podjetja je treba utemeljiti zasedbo prostorov sedeža podjetja. Odvisno od primera lahko 

dokazilo ustreza naslovu, zakupu, pogodbi o prebivališču in pdoobno. 
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Vložitev prijave podjetja za registracijo 

Ta formalnost velja za vsa podjetja (podjetja in samostojne podjetnike). Potrebno je 

vložiti zahtevek Registru za vpis podjetja v register trgovskih družb in, kjer je primerno, tudi v 

poslovni register. V ta namen je treba na pristojni organ vložiti vlogo za registracijo. Vsebina 

dokumentacije je odvisna od pravne oblike dejavnosti in značilnosti projekta. 

 

Dodatne formalnosti ob registraciji   

Včasih je potrebno urediti tudi dodatne formalnosti. 

 

Vloga za ACCRE   

Tisti bodoči podjetniki, ki so upravičeni do pomoči ACCRE (pomoč brezposelnim 

podjetnikom ali bodočim podjetnikom), morajo zaprositi za pomoč pri ustanavljanju podjetja 

najkasneje v 45 dneh. Ta zagonska pomoč omogoča začasno znižanje prispevkov za socialno 

varnost in prejem pomoči ARCE (izplačilo dela nadomestila za brezposelnost). Za pridobitev te 

pomoči je treba poslati izjavo Centru za poslovne formalnosti. 

 

Izjava upravičenih lastnikov 

Ta formalnost je obvezna samo za podjetja. Samostojnim podjetnikom tega ni 

potrebno vlagati. Izjava mora biti oddana skupaj z vlogo za registracijo podjetja ali najpozneje 

v 15 dneh od izdaje potrdila o vložitvi zahtevka za ustanovitev podjetja. 

 

Možnost drugačnega plačila dohodnine 

Načeloma se davčna ureditev podjetja izbere neposredno na izjavi o ustanovitvi 

podjetja (obrazec P0 ali M0, odvisno od pravne oblike podjetja). Če pa se podjetje odloči za 

davčni režim, ki ni tisti, ki se uporablja privzeto, je priporočljivo oblikovano rešitev posredovati 

davčni službi po pošti. 

Ob ustanovitvi podjetja davčni urad pošlje podjetniku obvestilo o davčnih možnostih, 

ki jih podjetje ima.  V primeru napake se je potrebno takoj obrniti na davčno službo. 
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Zaščita zasebne nepremičnine 

To velja samo za samostojne podjetnike. Priporočljivo je, da samostojni podjetniki, ki 

razpolagajo z nepremičninami in/ali z nepozidanimi zemljišči, ki niso njihovo stalno 

prebivališče in jih ne uporabljajo za opravljanje svoje poklicne dejavnosti, to zasebno lastnino 

zaščitijo. Za to potrebujejo notarski zapis. 

 

Različni možni pravni statusi podjetij 

Ko razmišljate o ustanovitvi podjetja, je treba izbrati enega od možnih pravnih statusov 

za vaše podjetje. Ta izbira je zapletena in pomembna, ker vpliva na več parametrov: socialni 

status vodstva, obdavčitev, veljavna pravna pravila itd. 

Statusi podjetij, med katerimi lahko izbirate so: samostojni podjetnik, EIRL, SARL in 

EURL, SAS in SASU, SA in SNC. 

 

Samostojni podjetnik 

Samostojni podjetnik ima prožen status, saj ni razlike med zasebnim in poklicnim 

premoženjem, ni potrebe po zakonih, ni potrebe po ločenem poslovnem bančnem računu in 

podobno. Dobiček samostojnih podjetnikov je obdavčen z dohodnino neposredno, samostojni 

podjetnik pa ima status samozaposlene osebe. Prav zato pa so tveganja za samostojnega 

podjetnika velika: upniki ga lahko tožijo in odgovarja tudi s svojim zasebnim premoženjem. 

Status samostojnega podjetnika omogoča tudi izbiro sheme mikropodjetja. 

 

Samostojna družba z omejeno odgovornostjo (EIRL) 

Samostojna družba z omejeno odgovornostjo (ali EIRL), je dokaj nova oblika podjetja, 

ki združuje določene prednosti samostojnega podjetnika s prednostmi EURL (tj. enopartnersko 

družbo z omejeno odgovornostjo). Ta status podjetja vključuje značilnosti samostojnega 

podjetnika, le da je odgovornost podjetnika omejena na višino premoženja, namenjenega 

podjetju, omogoča pa tudi to, da se podjetnik odloči za obdavčitev podjetja v obliki davka od 

dohodkov pravnih oseb. Po drugi strani pa ta status prinaša tudi obvezno odprtje poslovnega 

bančnega računa, kar samostojnim podjetnikom ni potrebno storiti.  
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Družba z omejeno odgovornostjo (SARL in EURL) 

Družba z omejeno odgovornostjo (SARL) je status, ki ga pogosto imajo družinska 

podjetja ter majhna in srednje velika podjetja. Je pravna oseba, ki mora imeti svoj statut.  

Ta status je primeren za podjetja z dvema do 100 partnerjev. Družba z omejeno 

odgovornostjo, ki ima samo enega partnerja, je EURL (tj. SARL za eno osebo). Minimalni 

osnovni kapital ni predviden in dovoljeni so kakršnikoli vložki. 

Delovanje družbe z omejeno odgovornostjo ureja Trgovinski zakonik, ki partnerjem 

zagotavlja varnost, vendar je za nekatere obrate neugoden.  

Dobički v SARL so obdavčljivi z davkom od dohodkov pravnih oseb (fr. IS), vendar se je 

možno tudi začasno odločiti za partnerski načrt, kjer je obdavčitev neposredna v imenu 

partnerjev. Družba z omejeno odgovornostjo, ki jo ustanovijo člani iste družine, se lahko odloči 

za partnersko shemo brez omejitve trajanja.  

Dobiček, ki ga ustvari EURL, je obdavčljiv z davkom na dohodnino (fr. IR), vendar je 

možno tudi to, da se družba odloči za davek od dohodkov pravnih oseb (fr. IS). EURL, ki je 

družba z enim samim partnerjem, je pravna oseba in je obdavčena za davkom od dohodka 

pravnih oseb (fr. IS). Od začetka veljavnosti zakona Sapin 2 (december 2016) lahko EURL, 

katerega edini samostojni partner je upravitelj, koristi sistem mikropodjetij. 

 

Socialni status managerjev 

 Ko ima uprava SARL večino, so upravitelj ali managerji samozaposleni. 

 Ko je upravljanje SARL egalitarno, manjšinsko ali nepovezano, se upravitelja ali 

managerje obravnava kot zaposlene (so člani splošne sheme). 

 Ko je edini član EURL tudi poslovodja, je ta samozaposlena oseba. 

 Ko edini partner EURL ni poslovodja, se ga obravnava kot zaposleno osebo. 

 Večinski upravitelj SARL in edini pridruženi upravitelj EURL sta zdaj odgovorna za 

prispevke za socialno varnost na del svojih dividend. 
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Enostavna delniška družba (SAS) in enoosebna enostavna 

delniška družba (SASU) 

SAS je druga oblika družbe SARL, ki je ena najpogostejših. Za enostavno delniško družbo 

(SAS) sta potrebna vsaj dva partnerja, če je partner eden sam, je to enoosebna enostavna 

delniška družba (SASU). 

Ta status se uporablja zlasti v okviru projektov ali predvidenih delitev dividend in v 

okviru projektov, ki omogočajo vstop novih vlagateljev. Minimalni osnovni kapital ni predviden 

in dovoljeni so si vložki. Je pravna oseba in mora imeti svoj statut. 

Trgovinski zakonik slabo ureja delovanje SAS, kar omogoča veliko svobode pri razvoju 

njegovega delovanja. Imenuje se predsednik. Dobiček SAS ali SASU je obdavčljiv, vendar je 

možen tudi začasni partnerski načrt. Davka na izplačane dividende ni. Upravitelje SAS se 

obravnavajo kot zaposlene. 

 

Delniška družba (SA) 

Delniške družbe so oblika podjetja, ki je primerna za večje projekte. Imeti je treba vsaj 

7 delničarjev in 37.000 EUR osnovnega kapitala za ustanovitev delniške družbe. S to obliko 

podjetja je nemogoče prispevati k industriji. 

Delniška družba je pravna oseba, ki mora imeti svoj statut. Ta status omogoča podjetju 

tudi vstop na borzo. Potrebno je je ustanoviti več organov družbe (predsednika, generalnega 

direktorja, upravni odbor itd.), delovanje družbe je zato zelo okorno. Poleg tega mora imeti 

delniška družba tudi revizorja, ne glede na njeno velikost. 

Dobiček delniške družbe je obdavčen, vendar se da uporabiti začasno možnost za 

partnersko shemo. Davkov na izplačilo dividend ni. Direktorji delniške družbe imajo status 

managerja. 

 

Splošno partnerstvo (SNC) 

V Franciji se splošno partnerstvo redko uporablja, saj je odgovornost vsakega partnerja 

velika. Splošno partnerstvo je pravna oseba, ki mora imeti svoj statut. Za ustvarjanje splošnega 

partnerstva sta potrebni vsaj dva partnerja, ki se neomejeno in skupno odzivajo na socialne 

dolgove. Minimalni osnovni kapital ni predviden in dovoljeni so vsi vložki. 
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Običajno je splošno partnerstvo zasebno podjetje, prenosi delnic so zelo urejeni. Za 

dobiček velja režim partnerstva, vendar so tudi druge možnosti. Vsi partnerji veljajo za trgovce 

in so vključeni v shemo samozaposlenih ne glede na to, ali so managerji ali ne. Če je imenovan 

nepovezani direktor, se šteje, da je zaposleni.  

 

 

Spodbude za zagonska podjetja v Franciji 

V Franciji je na voljo veliko podpornih shem za zagon podjetja, zato se je dobro 

seznaniti o možnostih podpore, do katere je vaš projekt za zagon podjetja upravičen. 

 

ACRE - Pomoč ustvarjalcem in kupcem podjetij 

 Od 1. januarja 2019 je ACRE (fr. Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprises) 

nadomestil poprejšnji ACCRE (fr. Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'entreprises). 

ACRE je podpora, ki je na voljo vsem, ki ustvarjajo svoje podjetje, in podjetnikom. Sestavlja jo 

enoletna oprostitev socialnega prispevka, ki je odvisna od dohodka. Brezposelni podjetniki in 

podjetniki lahko koristijo več podpornih shem za projekte, ki jih ponuja Pôle Employ (francoska 

agencija za zaposlovanje): ACCRE, ohranjanje ugodnosti in ACRE. Uporaba teh podpornih shem 

ni preprosta, zato se je potrebno pozanimati o podrobnostih. Če želite pridobiti podporo ACRE, 

morate počakati do zaključka svoje pogodbe o zaposlitvi, ACRE lahko izberete, ko mesečnih 

dodatkov ne boste več prejemali. Za ohranjanje ugodnosti ACCRE ni potreben. 

 

Ustanovitev podjetja: davčna in socialna pomoč 

Ko ustanavljate podjetje lahko izkoristite več davčnih ugodnosti in socialne pomoči: 

oprostitev socialnih prispevkov ACCRE, znižanje davka od dohodka (fr. IR) za vpise v osnovni 

kapital, znižanje davka od dohodka za računovodske stroške, davčna pomoč za ustanovitev 

podjetja na območjih, ki so upravičene do pomoči, itd. Da bi podjetnik v celoti izkoristil davčno 

in socialno pomoč, ki je na voljo, mora poznati obstoječe načine preverjanja, ali izpolnjuje 

pogoje za prejemanje pomoči. 
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ACRE (prej ACCRE) za upravitelja SARL ali EURL 

Podjetnik, ki je sodeloval pri ustanavljanju enostavne delniške družbe, kjer je edini 

partner, in ki namerava biti tudi njen upravitelj, lahko pod določenimi pogoji zahteva od ACRE 

pomoč ustanoviteljem in kupcem podjetij. Ta pomoč upravitelju omogoča 12-mesečno 

oprostitev dela prispevkov za socialno varnost, za katero je zavezanec, in mu daje tudi 

možnost, da zaprosi za ARCE, tj. pomoč za prevzem in zagons podjetij. Ustanovitelji in kupci 

podjetij, registriranih pri zavod za zaposlovanje (fr. Pôle emploi), ki so upravičeni do 

nadomestil za brezposelnost, se lahko prijavijo in pridobijo ACRE. 

 

Izberite ACRE ali ohranjanje ARE (nadomestila za brezposelnost)  

Ustanovitelj ali kupec podjetja, ki mu je prejel pomoč of zavoda za zaposlovanje ali ki 

bo prejel pomoč po odložitvi, ima možnost, da izbere bodisi ACRE in ohrani prejemanje 

nadomestila za brezposelnost (fr. ARE) pod dohodkovnimi pogoji. ACRE pa omogoča izplačilo 

dela zneska nadomestila za brezposelnost v obliki dveh kapitalskih vplačil. Ohranjanje ARE 

omogoča brezposelnemu, da ustanovi ali prevzame podjetje in pri tem še naprej prejema 

mesečno nadomestilo za brezposelnost do konca izteka pravic. 

 

Pomoč za mlade podjetnike   

Mladi podjetniki imajo več spodbud za zagonska podjetja: ACCRE, status študenta in 

podjetnika, mlado univerzitetno podjetje, programi podpore Créa Jeunes in Cap'Jeunes, 

ACCRE za mlade podjetnike.  ACCRE, ki omogoča popolno oprostitev nekaterih prispevkov za 

socialno varnost, je pomoč, ki se lahko dodeli mladim podjetnikom ali podjetnikom. Upravičeni 

prejemniki te pomoči so mladi med 18 in 26 let. Za več informacij o tej shemi: ACCRE Youth 

Support Created Youth Support Cap'Jeunes. 

 

ACCRE za samostojne podjetnike  

ACCRE je shema, ki samozaposlenim omogoča zmanjšanje davkov na izplačane plače v 

obdobju do največ 12 mesecev. Tako so koristi za samostojne podjetnike precejšnje. Pogoji za 

pridobitev pomoči so za samozaposlene enaki kot za druge ustanovitelje podjetij. 
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Upravičenci do ACCRE: iskalci zaposlitve, ki so prejeli plačilo ali ga bodo verjetno prejeli, 

iskalci zaposlitve, ki niso prejeli plačila in so bili v obdobju zadnjih 18 mesecev šest mesecev 

prijavljeni na zavod za zaposlovanje. 

 

Opomba: Mogoče je tudi kombinirati status samostojnega podjetnika z nadomestili za 

brezposelnost (ali nadomestili za vrnitev na delo). Glede na dohodek od samozaposlitve pa se 

lahko znesek nadomestila za brezposelnost zmanjša ali odpravi, razen če se odločite za ACRE. 

Samozaposleni mora izbrati med dvema shemama: vzdrževanje pravic ali ACRE. Za kumulacijo 

statusa samozaposlitve z nadomestili za brezposelnost veljajo naslednja pravila. Če ste 

brezposelni in želite postati samostojni podjetnik, je priporočljivo obvestiti o tem svojega 

svetovalca za zaposlitev. Če postanete samozaposleni, ne boste izgubili pravic do dodatka za 

brezposelnost. 


