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Akú formu podnikania si zvoliť ?

Informácie o spoločnostiach v niektorých jurisdikciách

Naša spoločnosť poskytuje široké služby v oblasti zakladania a správy obchodných
spoločností a ochrany majetku. Pre našich klientov zabezpečujeme firmy na Slovensku, v
Českej republike, Veľkej Británii, Maďarsku, Rumunsku, na Cypre aj na ostrove Sv. Vincent a
tieto jurisdikcie neustále rozširujeme. K úspešnému podnikaniu v uvedených krajinách sú
nevyhnutné aj ďalšie doplnkové služby, napr. poskytovanie sídla a preberanie pošty, daňová
registrácia, účtovné služby atď., pričom mnohí podnikatelia využívajú aj našu rozšírenú
ponuku ako služby pri získaní dvojitého občianstva, založenie trustu a nadácie či
sprostredkovanie otvorenia bankových účtov.
Je pochopiteľné, že z množstva typov obchodných spoločností, krajín založenia a súvisiacich
pomocných inštitútov, ktoré máme dnes k dispozícii, môže byť aj skúsený podnikateľ zmätený,
čo z toho skutočne potrebuje a čo by mu pomohlo. Mnohí klienti sa nás jednoducho opýtajú,
aká forma podnikania je najlepšia. Na túto otázku však neexistuje všeobecná odpoveď a tak
vznikol tento krátky prehľad, ktorý Vám môže pomôcť zorientovať sa v dostupných
možnostiach.
Slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným: ide momentálne o najrozšírenejšiu formu
podnikania, ktorá je ideálna pre prácu napríklad v oblasti pohostinských, remeselných alebo
umeleckých služieb či starostlivosti o telo (salóny, kaderníctva, wellness). Výhodou s.r.o. je
obmedzené ručenie spoločníkov, jednoduchá organizačná štruktúra a flexibilné narábanie so
spoločnosťou. Nevýhodami, s ktorými treba rátať, je najmä relatívne vysoké daňové zaťaženie,
komplikovaná registrácia k DPH a vysoký stupeň byrokracie, ktorý sa dokonca neustále
zvyšuje (povinnosti konateľov s.r.o. sú čoraz náročnejšie, čo vidno aj z nedávno prijatého
inštitútu spoločnosti v kríze).
Jednoduchá spoločnosť na akcie: ideálna alternatíva pre tých, ktorí by radi využívali výhody
akciovky (žiadne ručenie akcionárov spojené s veľmi nízkym podnikateľským rizikom, možnosť
upraviť si práva spojené s akciami a ich prevoditeľnosť podľa seba) no nechcú investovať
tisíce eur do jej založenia. JSA môže mať základné imanie už od 1,- eura a aj spolu s
povinným poplatkom do centrálneho depozitára a obchodného registra sú počiatočné náklady
menšie ako tisíc eur.
Zahraničná spoločnosť s ručením obmedzeným: či už ide priamo o spoločnosti s ručením
obmedzeným (Česká republika) alebo podobné formy zahraničných spoločností (limited
liability company vo Veľkej Británii, na Cypre apod. – skratka Ltd. alebo Llc.), všetky sa môžu
chváliť nižšou mierou zasahovania štátu do života spoločnosti ako na Slovensku, rozsiahlymi
dispozičnými právomocami konateľov aj spoločníkov a vysokým stupňom stability právneho
prostredia.
Česká republika je vďaka nižšej dani z príjmu a možnosti emitácie cenných papierov vhodnou
materskou spoločnosťou pre tých, ktorí nechcú opustiť Európsku Úniu, no zároveň by uvítali
priaznivejšie právne prostredie.
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Maďarsko zaviedlo od 1.1.2017 daň z príjmu právnických osôb vo výške 9%, čím sa blíži k
daňovým rajom, hoci tu stále platia mnohé byrokratické obmedzenia týkajúce sa pohybu
tovarov. Z tohto dôvodu môžeme odporučiť maďarské spoločnosti hlavne pre odvetvia
špecializujúce sa na poskytovanie služieb
Veľká Británia ponúka imidž stabilnej a dôveryhodnej jurisdikcie spolu s daňovými výhodami
pre podnikateľov, ktorí majú prioritný záujem pohybovať sa v rámci EÚ s prípadnými
možnosťami expanzie do tretích krajín. Spoľahlivosť VB bola tento rok posilnená prijatím
zákona, ktorý prikazuje právnickým osobám zverejniť osoby s väčšinovou majetkovou
účasťou, čím sa eliminuje anonymita vlastníctva obchodnej spoločnosti. Firmy založené vo
Veľkej Británii podobne ako na Cypre sú povinné viesť účtovníctvo a podávať ročné výkazy.
Cyprus s korporátnou daňou 12,5%, oslobodenými dividendami a ziskom z predaja cenných
papierov a absenciou zrážkovej dane na platby mimo EÚ je ideálny ako holdingový, investičný
a licenčný nástroj. Vďaka vysokej právnej stabilite, vynikajúcim ekonomickým vzťahom s
Ruskom, Spojenými arabskými emirátmi a Blízkym východom a zmluvám o zamedzení
dvojitého zdanenia je optimálnym premostením obchodu medzi krajinami EÚ a nečlenskými
štátmi. Z týchto dôvodov je vhodnou možnosťou pre podnikateľov, ktorí sa plánujú etablovať
na medzinárodnom trhu a to najmä v oblastiach internetových obchodov a firiem, špedície a
logistiky, finančných, poradenských a sprostredkovateľských služieb, burzových obchodov
alebo multi-level marketingu. V odvetví duševného vlastníctva ponúka Cyprus finančne a
daňovo veľmi zaujímavé nástroje optimalizácie. Pokiaľ je Vašou prioritou predovšetkým
ochrana alebo distribúcia majetku, cyperské medzinárodné trusty sú kreované presne za týmto
účelom s najvyšším možným zabezpečením.
Svätý Vincent a Grenadíny sú typickou offshore jurisdikciou so všetkým, čo k tomu patrí –
nulová daň z príjmu, ročný udržiavací poplatok, vysoký stupeň anonymity vlastníka s
možnosťou využitia nominees. Z platieb smerujúcich na Sv. Vincent sa vyberá na Slovensku
zrážková daň, preto odporúčame pri dlhodobom plánovaní obchodnej činnosti založiť súčasne
so spoločnosťou na Sv. Vincente aj firmu v krajine, ktorá nie je podobnou daňou postihnutá
(Cyprus, Veľká Británia).
Takmer v každom odvetví možno nájsť vhodnú korporátnu štruktúru, ktorá odzrkadlí
najdôležitejšie priority podnikateľa. Je však potrebné brať do úvahy viacero faktorov, a to
okrem samotnej činnosti spoločnosti aj daňové hladisko, zabezpečenie finančných tokov a
transakčné plánovanie, ktorým smerom chce firma expandovať, či má podnikateľ záujem na
ochrane majetku alebo súkromia, ako by chcel distribuovať dividendy, prípadne s ktorými
krajinami sa chystá obchodovať.
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Z tohto dôvodu odporúčame na začiatok osobné stretnutie, ktoré je pre Vás nezáväzné a na
ktorom Vám pomôžeme zvážiť najlepšiu štruktúru presne pre Vaše individuálne potreby. Aby
sme dokázali navrhnúť ideálne riešenie pre Váš typ podnikania spolupracujeme s viacerými
domácimi aj zahraničnými advokátskymi kanceláriami, účtovníkmi, audítormi, daňovými
poradcami aj prekladateľmi a tak dokážeme úspešene pokryť každú oblasť korporátneho
života.

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať mailom alebo na nasledovných číslach:
Slovensko: +421 915 607800
Cyprus: +357 24022485
Odmietnutie zodpovednosti: Stanoviská, názory a rozbory obsiahnuté v tejto brožúre majú výlučne informatívny charakter
a netvoria precedens na rozhodovanie v danej oblasti. Obsah brožúry sa nemôže považovať za poradenstvo, ani za
relevantné stanovisko v daňových otázkach alebo v právnych veciach a nesmiete sa na ňu spoliehať, keď budete prijímať
rozhodnutia alebo riešiť sporné otázky. Konkrétne prípady vždy konzultujte s príslušným poradcom alebo s právnikom.
Dátum vydania dokumentu: marec 2017
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