FIRMA PROWADZONA Z DOMU
Prowadzenie własnej firmy z domu często wydaje się atrakcyjne, należy jednak rozważyć kilka różnych spraw
przed podjęciem decyzji prowadzenia działalności gospodarczej z domu. Zależnie od ilości potrzebnego
miejsca i natury biznesu, ulokowanie firmy w domu może być bardzo dobrą opcją. Należy jednak rozważyć
wiele różnorodnych czynników, aby upewnić się czy praca w domu jest dla nas najlepszym wyborem.

JAKIE SĄ ZALETY PROWADZENIA FIRMY Z DOMU?
•

•
•
•
•

jest to tańsze niż wynajmowanie siedziby firmy, można również odpisywać koszta używania
domu dla celów firmy (na przykład podatki od nieruchomości, wodę/elektryczność/gaz, naprawy
i koszty utrzymania, ubezpieczenie nieruchomości oraz procenty od hipoteki lub koszty
wynajmu)
nie potrzeba dojeżdżać do pracy
ustala się własne godziny pracy
pracuje się w przyjemniejszym środowisku
można włożyć w firmę dowolną ilość czasu

JAKIE SĄ WADY PROWADZENIA FIRMY Z DOMU?
•
•
•
•
•
•

nie ma wiele miejsca na rozszerzenie działalności
odizolowanie od partnerów biznesowych
ustawienie specjalnego sprzętu lub zaangażowanie dodatkowych pracowników może nie być
możliwe
ograniczenia natury prawnej i zdrowotnej, jeśli biznes prowadzony jest z mieszkania w bloku lub
z wolnostojącego domu
niewygoda dla rodziny i przyjaciół, a także trudności w ustaleniu granic pomiędzy działalnością
firmy a życiem prywatnym
motywacja samego siebie, nawet jeśli firma nie prosperuje zbyt dobrze
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NALEŻY UZYSKAĆ DOKŁADNE INFORMACJE ABY STWIERDZIĆ, CO JEST DLA
NAS WŁAŚCIWE
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z domu należy wziąć pod uwagę poniższe istotne punkty:
•
•
•
•
•
•
•

Należy wybrać pomysł biznesu, na który można uzyskać fundusze, który pokrywa się z naszymi
zainteresowaniami, oraz na który jest zapotrzebowanie w danym regionie.
Na firmę należy przeznaczyć dokładnie określoną część domu lub mieszkania, oddaloną od
rejonu gdzie ma miejsce najbardziej intensywne życie domowe.
Należy nie dać się rozproszyć rzeczom, które mogą oderwać nas od pracy i mieć negatywny
wpływ na produktywność.
Przed rozpoczęciem działalności należy sprawdzić przepisy prowincjonalne i federalne w
zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa a także przepisy podatkowe.
Nie należy pozwolić sobie na obniżenie poziomu profesjonalizmu ponieważ znajdujemy się w
mniej sformalizowanym otoczeniu.
Należy zapewnić klientom dostęp poprzez utrzymywanie stałych godzin pracy lub stosować
inne metody, aby móc szybko się z nimi kontaktować.
Uwaga na oferty pracy w domu, które mogą być oszustwem.
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