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Paskaitos tikslas

Pristatyti verslo teisės gaires – pradedant savo

verslą

Kur ieškoti informacijos

Kokią teisinę formą rinktis

Kartu su klausytojomis aptarti joms rūpimus

klausimus

Nagrinėti modeliuojamas ir jūsų realias situacijas



Savo verslo steigimas

Privalumai – jokio viršininko

Trūkumai – jokio viršininko (vidinė drausmė?)

Privalumai – algą nusistatau pati

Trūkumai – algą moku pati (sugeneruoju lėšas)

Privalumas – užsiimu norima veikla

Trūkumai – formalumai/teisiniai
aspektai/buhalterija/delegavimas specialistui mokamas



Verslo steigimas

Kolektyvas

Atsakomybė

Nežinia

Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net



Išmani moteris- ar tikrai noriu

savo verslo?
Pagrindas – idėja

Verslo idėja – tegul svetima sėkmė tave įkvepia, bet
nepavergia

Kaip patikrinti paklausą?

Kaip suskaičiuoti kaštus?

Gamybos/medžiagų

Licencijos/leidimai/kiti formalumai

Administravimo kaštai

Darbuotojai/samdomi specialistai – Sodros/VMI skaičiuoklės

Plius 30 proc. NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS



Ar man reikia leidimo/licencijos?

Viskas, kas neuždrausta – leista

www.verslilietuva.lt

Noriu svajoti

Noriu mokyti svajoti

http://www.verslilietuva.lt


Leidimai/licencijos
Noriu atsipalaiduoti

Noriu mokyti atsiplaiduoti

Noriu mokyti medituoti

Nuotrauka iš http://www.freedigitalphotos.net

Image courtesy of patrisyu at FreeDigitalPhotos.net

http://www.freedigitalphotos.net


FINANSAVIMAS

Santaupos

Paskola – rizikos įvertinimas
Bankas

Mokėjimo atidėjimai

Šeima/draugai

Investuotojų paieška – verslo angelai?

Pelnas

Image courtesy of m_bartosch at FreeDigitalPhotos.net



Apyvartinių lėšų užtikrinimas

Formaliai – pelnas

Realiai – nėra iš ko už telefoną

susimokėti



Apyvartinių lėšų užtikrinimas

Išlaidų planavimas

Pajamų planavimas

Mokėjimo atidėjimai

Susitarimai su tiekėjais dėl atsiskaitymo

Susitarimai su klientais dėl avanso (dalinių

mokėjimų)

Skolų prevencija

Vekselis, skolų išieškojimas

Rezervai nenumatytiems atvejams



Verslo pradžia - Planas B

Darbo vietos išsaugojimas – atsargios moters
pasirinkimas – savo verslas po darbo valandų/pusė
etato/motinystės atostogos

Pareiga informuoti darbdavį apie papildomą
veiklą/darbą – nuo kada

Jeigu konkuruojate

Jeigu nekonkuruojate

Motinystės atostogos – proga savo verslui pradėti

Motinystės išmokų (ne)mažinimas gavus papildomų
pajamų



Verslo registravimas

Kada jau reikia registruoti verslą? 

Atsitiktiniai sandoriai – VMI - nėra ,,verslumo"
elementų - nereikia registruoti

B klasės pajamos (pvz. pardavus išaugtus vaikų
rūbus, ir pan.) iki 2500 EUR. per metus yra
neapmokestinamos. Taip pat jos neįtakoja motinystės
pašalpos dydžio.

Verslo vykdymo formos: 
individuali veikla

verslo liudijimas (veiklų sąrašas)

Įmonė



Verslo liudijimas

Baigtinis sąrašas

Ne visi gali teikti paslaugas/prekes JA

Apskaita

Apmokestinimas – verslo liudijimo kaina, PSD, 
Sodra

Deklaravimas

PVM – pareiga registruotis nuo 45 000 eurų (ir
jeigu perkate iš užsienio už 14 000 eurų)



Individuali veikla

Registruotis VMI

Paslaugos – išskyrus kai būtina įmonė

Apskaita – žurnalas

Apmokestinimas:

-30 proc. išlaidų/daugiau – su pagrindimu

GPM  15 proc.

PSD 9 proc.

Sodra 28,5/29,5 proc. nuo pusės (lubos)

PVM 



Įmonė - UAB

UAB – ribota akcininkų atsakomybė, minimalus
kapitalas 2500 eurų

Direktorius ir buhalteris/buhalterines paslaugas
teikianti įmonė

Veikla – licencija?

Mokesčiai – nuo pelno

Nuostolių perkėlimas – iki 5 metų

Direktoriaus atsakomybė



Įmonė - IĮ

Individuali įmonė- nėra minimalaus kapitalo

Neribota savininko atsakomybė

Galima turėti tik vieną

Apskaita

Darbų sauga – jeigu dirba tik savininkas

Apmokestinimas – pelno mokestis ir savininko

išsiimama pelno dalis



Įmonė - MB

Nauja forma

Ribota steigėjų atsakomybė

Nėra minimalaus kapitalo

Sodros lengvata 2015 m.

Apmokestinimas – pelnas ir dalininkų

išsimokamos sumos



Verslas keliese

Akcijų/dalių pasiskirstymas

Konfliktas?

Galimybė išpirkti kito dalį



Pelno mokesčio tarifas

15 proc.

Lengvatinis – 5 proc., taikomas, jeigu:

Mažiau kaip 10 darbuotojų

Metinės pajamos iki 300 000 eurų

Neturite kitų įmonių/akcijų

Socialinės įmonės, žemės ūkis



Intelektinė nuosavybė

Logo

Prekių ženklas TM

Prekių dizainas R

Autorių teisės – apsauga neįregistravus ©

skulptūros, tapybos bei grafikos kūriniai, monumentalioji
dekoratyvinė dailė, kiti dailės kūriniai

Taikomosios dailės kūriniai

Fotografijos/architektūros kūriniai, planai, sodų ir parkų projektai, 
kt.

Ko nedaryti?

Kur ieškoti laisvai prieinamų nuotraukų/logo – CC BY 
formatas



Sutarčių pagrindai

Prekybos/paslaugų teikimo taisyklės

Individualios sutartys

Raštu/žodžiu

Užsakymas – sutartis

Trumpa sutartis

Įgaliojimai sudaryti sutartis



Sutarčių pagrindai

Kaina/kainininkas

Mokėjimo terminai

Delspinigiai/palūkanos

Paslaugų teikimo/prekių pristatytmo terminai

Prekių grąžinimas – Ūkio ministro sąrašas

Internetinės prekybos specifika



Išmani moteris

Klausimai?



Darbas grupėse

Kokia jūsų planuojama veikla?

Ar jai reikia leidimo/licencijos/išlaikyti egzaminą?

Kokia tinkamiausia verslo forma?



Jogos mokytoja

Verslo formos pasirinkimas:

Kur vystysite veiklą?

Keliese?

Kam teiksite paslaugas?

Sporto klube/privačiai/savo namuose/prie jūros



Verslo forma

Ką rinktis?

Kiek turite kapitalo?

Kiek galite gauti kapitalo?

Keliese žadate dirbti?

Verslo liudijimas/individuali veikla/MB/IĮ/UAB

Pajamos ir mokesčiai

Išlaidos



Biudžetas

Kaip planuojate?

Kuriam laikotarpiui?

Kiek turite laisvės keisti/atsargų

Kada planuojate gauti pelną

Kiek galite jo laukti?



Sutartis

Trumpa vs. ilga

Raštu

Prekių/paslaugų pobūdis

Pristatymo terminai

Atsiskaitymo sąlygos

Paslaugų teikimo ypatumai

Prekių garantijos



Sutartis

Jogos mokytojos sutartis su?

Mokiniu

Sporto klubu

Savivaldybe

Patalpų savininku

Buhalteriu

?



Prekybos/paslaugų teikimo

taisyklės

Būtina, paprastai kabo patalpose

Reglamentuota – specifika kiekvienai veiklos

rūšiai

Prekyba internetu

Kokia jūsų veikla?

Kas turi būti nurodyta taisyklėse?



Klausimų?


