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OZADJE:
Sestanek je bil organiziran na pobudo MJU in predstavnikov start-up podjetij z namenom
ugotoviti, kakšne so ovire (davčno okolje, administrativne ovire,...) za to, da internetna start-up
podjetja (npr. razvijalci iger, aplikacij, ipd.) ne ustanavljajo v Sloveniji, temveč v tujini in na
osnovi tega ugotoviti, kaj bi lahko naredili, da to preprečimo.
Prav tako so start-up podjetja in TPL pred sestankom pripravili gradivo (širšo problematiko startupov). Oba dokumenta sta priloga temu zapisniku.
POVZETEK SESTANKA:
1. Mobilna tehnologija: V Sloveniji ni mogoče uporabljati storitve Google Merchant, vsa
podjetja, ki delajo mobilno aplikacijo in želijo prodajati na Googlu, morajo odpreti
podjetje izven Slovenije.
Enako velja za Amazon Europe - če hoče slovensko podjetje prodajati znotraj EU
Amazona, mora ustanoviti podjetje v Veliki Britaniji. Ravno tako v Sloveniji ni prisoten
plačilni sistem Stripe (https://stripe.com/). Zaradi tega je slovenskim podjetjem
onemogočeno voditi kampanjo na platformi KICKSTARTER, saj le ta pogojuje uporabo
plačilnega sistema Stripe. Podjetja trenutno rešujejo te zadeve preko drugih podjetij v
tujini.
Sklep: Potrebno je urgirati, da bodo te storitve omogočene tudi v Sloveniji. Pri Google
Slovenija podjetje samo poskuša najti sogovornika in bo v kontaktu z MJU za nadaljnje
postopke. S strani MJU (Direktorat za informacijsko tehnologijo) so ravno tako že
posredovali dopis na Google. Enako je potrebno storiti za Amazon ter plačilni sistem
Stripe (MJU). V imenu ministra bodo na MJU poizkušali kontaktirati oba.

2. Davčne obremenitve, investiranje, človeški viri:
• Finančni produkti SPS za start – up podjetja: sredstva SPS so nujno
potrebna za zagon. Predlagano je bilo, da bi bilo potrebno prve privatne
investicije pripraviti po zgledu UK (shema Enterprise Investment Schemes SEIS/EIS), kjer se omogoči davčna olajšava investitorjem (pravnim in fizičnim
osebam) v start-upe z relativno nizkimi zneski.
Pojasnilo: MGRT se zaveda nujnosti ukrepov za start – upe (P2, semenski
kapital) preko SPS, zato bo tudi v bodoče v okviru evropske kohezijske politike

zagotavljal sredstva za ta namen. Pri sprejemanju sprememb davčne
zakonodaje, ki spada v pristojno MF, je MGRT uspešno zagovarjal ohranitev
že obstoječe davčne olajšave v davčni zakonodaji (ZDoh in ZDDPO) za DTK,
poskušali pa smo tudi vključiti uvedbo/razširitev davčnih olajšav na poslovne
angele, vendar neuspešno.
•

Ustanavljanje d.o.o.: ZGD preprečuje običajne investicije s tem, da ni mogoče
investirati v več kot 4 podjetja letno.
Pojasnilo: Ključni namen te spremembe zakonodaje je oteževanje veriženja
podjetij oziroma ustanavljanja d.o.o.-jev na zalogo ter s tem povezanimi
nepoštenimi poslovnimi praksami izigravanja upnikov, zaposlenih in države.
ZGD spada v pristojnost MGRT (Direktorat za notranji trg).

•

Zaposlitve, izobrazba, tujci: Potrebno bi bilo uvesti štipendiranje mladih
podjetnikov, postopki zaposlovanja tujcev so zapleteni, mladi Slovenci zaradi
obdavčitev odhajajo v tujino, pripraviti bi bilo potrebno izobraževalne programe,
ki bolje odražajo potrebe trga, saj se start-upi (predvsem razvijalci aplikacij oz.
tistih, ki delajo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij) srečujejo s
pomanjkanjem kadra, kar rešujejo z ustanavljanjem podjetij v tujini oz.
zaposlovanjem tujcev ter spremeniti zakonodajo, da je lahko fakulteta lastnik
podjetja
Pojasnilo: MGRT ni resorno ministrstvo, ki bi bil pristojen za področje
šolstva, zato žal nimamo direktnega vpliva na to, da bi se pridobivanje in
razvijanje kompetenc ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti sistemsko
uredilo. Kljub temu se trudimo, da bi z našimi, sicer le »dopolnilnimi« ukrepi
spremenili zavedanje glede dojemanja teh kompetenc, hkrati pa izvajamo
konkretne aktivnosti za učitelje in mlade. Zato preko SPIRIT že več let
podpiramo in izvajamo program spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in
inovativnosti med mladimi, v katerega je letno vključenih okoli 3.000
udeležencev.
Glede zaposlovanja tujcev oziroma vizumov za zaposlene v slovenskih startupih je potrebno najprej upoštevati, da slovenska zakonodaja ne opredeljuje
pojma start-up, zato bi bilo naprej potrebno natančno opredeliti, kdo je start-up
podjetnik. Na MGRT deluje Komisija za izredno naturalizacijo, ki bi morebiti v
okviru zakonskih podlag lahko poiskala možno rešitev za izdajo vizuma za
start-upovce, ki prihajajo npr. v programe slovenskih pospeševalnikov (npr.
ABC accelerator) in trajajo povprečno 3+3 mesece. To obdobje in namen
vstopa v RS ni ne turistične, ne poslovne in ne izobraževalne narave, ter je
dolgotrajen, preko 90 dni. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev spada v pristojnost MDDSZ, Zakon o tujcih pa v pristojnost MNZ.

3. Nabor ovir za start-upe: potrebno pripraviti seznam ovir z morebitnimi rešitvami ter
pristojnimi resorji za reševanje. Predlagano je bilo, da pripravo seznama prevzame
Iniciativa Start:up Slovenija. V prihodnje se bosta na to temo sestala Marlen
Skarlovnik, MGRT in Matej Rus, vodja Iniciative Start:up Slovenija z namenom
morebitnega dogovora in določitve načina sistematičnega vodenja in spremljanja
reševanja posameznih ovir za start-upe,

Zapisala: Miša Osterc, 13. 2. 2017

