PODNIKANIE A ODVODY

•

- do zdravotnej a sociálnej poisťovne

- Zhrnutie

Obsah podnikateľského plánu:

- Opis firmy

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN

- Opis výrobku alebo služieb
- Analýza trhu (opis trhu)

3 typy:
- Zakladateľský podnikateľský
(podnikateľský zámer)
♦

pred začatím podnikania

♦

analýza podnikateľa

plán

- Strategický podnikateľský plán
♦

vnútorný dokument firmy

♦

pripravuje sa na obdobie 3-5 rokov

♦

zameraný na cieľ firmy

♦

ŠTRUKTÚRA PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU
•

•

Titulná strana (všeobecné údaje,
základné informácie)
Prehľad obsahu (názvy kapitol a
strany)

- NOVÁ MOŽNOSŤ
PRE MŇA

- Marketing
- Manažment
- Realizácia podnikateľského zámeru
- Finančný plán
Bližšie informácie:
www.upsvar.sk

Chceš podnikať a nevieš ako na
to? Aj bez vlastných finančných
prostriedkov sa to dá...

Finančný plán
nie je len vnútorným dokumentom
pre potreby firmy, ale aj pre banky, príp. investorov

PODNIKANIE

INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH
Tajovského 30
975 90 Banská Bystrica

Čítaj ďalej a dozvieš sa zopár
užitočných informácií !

e-mail: bb@icm.sk; web: www.icm.sk

Vydalo Informačné centrum mladých Banská Bystrica
s finančnou podporou MŠVVaŠ SR

NEPREDAJNÉ

INFORMAČNÉ CENTRUM
MLADÝCH
BANSKÁ BYSTRICA

PODNIKANIE
- Sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

•

Sídlo spoločnosti = adresa trvalého pobytu živnostníka

•

Nepotrebujete vstupný kapitál,
ale ručíte celým svojim majetkom

•

Osobitný bankový účet

•

IČO (Identifikačné číslo spoločnosti) a DIČ (Daňové identifikačné číslo) - uvádzať na každej faktúre

AKO ZAČAŤ PODNIKAŤ?
- dobrý nápad + vstupný
kapitál

•

Zaregistrovať sa na zdravotnej
poisťovni

•

Prvý rok činnosti nemusíte odvádzať žiadne platby do sociálnej
poisťovne

PRÁVNE FORMY
PODNIKANIA
•

Živnosti

•

Obchodné spoločnosti

•

Družstvá

ŽIVNOSŤ
- sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku
- podnikanie na živnosť—podnikanie ako
SZČO (Samostatne zárobkovo činná osoba) - založenie:
•

Na príslušnom živnostenskom úrade
(oblasť podnikania + tlačivo + poplatok = do týždňa možnosť začať podnikať)

PRÍSPEVOK NA SAMOSTATNÚ
ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ
- sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou (SZČ)
- doba prevádzkovania alebo vykonávania SZČ - najmenej 2 roky,
nepretržite
- výška príspevku:
⇒

Pre okres BB: 2 575,05 €

⇒

Pre ostatné okresy: 2 575,05 €
4 023,52 €

- bližšie informácie: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici

KTO MÔŽE POŽIADAŤ
O PRÍSPEVOK
⇒

uchádzač o zamestnanie vedený v
evidencii uchádzačov o zamestnanie
najmenej 3 mesiace (bez prerušenia
evidencie)

⇒

Neposkytuje sa uchádzačovi so
zdravotným postihnutím

POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCE
Z DOHODY
Príjemca pomoci sa zaväzuje:
♦

Vykonávať (prevádzkovať) SZČ nepretržite, najmenej po dobu 2 rokov

♦

V príp. nedodržania vrátiť príspevok (časť)

♦

Písomne oznámiť úradu každú zmenu (do 30 kalendárnych dní)

