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Pri objasňovaní výhod a nevýhod podnikania cez offshore spoločnosti sa na začiatku
objasnime, čo presne „offshorky“ sú:
Offshore spoločnosťou sa nazývajú všetky
spoločnosti, ktoré nevykonávajú žiadnu
hospodársku činnosť v krajine registrácie,
z toho teda môžeme odvodiť, že offshore
spoločnosťou môže byť ktorákoľvek
“onshore” spoločnosť, ktorá nevykonáva
hospodársku činnosť vo vlastnej krajine,
ale len mimo nej.
Podnikanie offshore spoločností sa vôbec
nelíši od podnikania onshore spoločností,
sú založené spoločenskou zmluvou alebo
zakladateľskou listinou, v ktorej sú jasne
vymedzené predmety podnikania, ako aj
ďalšie podmienky fungovania. Líšia sa len
tým, že v krajine založenia sú oveľa
výhodnejšie podmienky na zdaňovanie
subjektov, vedenie účtovníctva a použitie
vytvoreného zisku.

Termín „offshore“ doslova znamená „mimo
pobrežia“, preto sú ním označované najmä
ostrovné štáty (napr. Seychely, ostrovy
Karibiku a pod.), ktoré ponúkajú rôzne
podnikateľské výhody. Ich protikladom sú
„onshore“ spoločnosti – v preklade
pevninské, to znamená väčšinu klasických
obchod-ných spoločností (u nás napr.
s.r.o., v.o.s.) založených kontinentálnymi
štátmi. Toto je však len zovšeobecnené
vysvetlenie, nakoľko v súčasnosti môžu
existovať offshore spoločnosti aj v štátoch
Európskej
Únie,
pretože
kritériom
posúdenia, či ide o offshore alebo onshore
nie je štát, v ktorom spoločnosť vznikne
ale právny poriadok, ktorý sa na ňu
vzťahuje.

Dôvody založenia offshore alebo hlavné výhody:
1. Ochrana a utajenie totožnosti skutočného vlastníka spoločnosti
2. Ochrana majetku
3. Nízke prevádzkové náklady a žiadne daňové priznania
4. Nízke alebo nulové dane
5. Možnosť otvorenia bankového účtu v offshore krajinách
1. Ochrana a utajenie totožnosti skutočného vlastníka spoločnosti
Veľmi často sa spolu so založením offshore spoločnosti spájajú aj služby tzv. nominees =
menovaní alebo nominálni riaditelia a akcionári spoločnosti. To znamená, že v spoločnosti je
vymenovaný riaditeľ (obdoba nášho konateľa v s.r.o.) a prípadne aj akcionári (obdoba našich
spoločníkov v s.r.o.). Nie je však dôvod báť sa zveriť svoju offshorku cudziemu riaditeľovi,
pretože ten sa zároveň so svojím vymenovaním vzdáva práv zo svojej funkcie a odovzdáva
ich skutočnému, faktickému vlastníkovi spoločnosti – teda Vám. Vy ako vlastník spoločnosti
obdržíte pri jej vzniku dokument, ktorý Vám dáva plnú moc konať v jej mene – tzv. Power of
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Attorney. Účelom vymenovania týchto nominees je absolútna ochrana totožnosti a súkromia
osoby, ktorá skutočne stojí za celou firmou (krajiny, ktoré poskytujú tieto služby sú viazané
mlčanlivosťou a neposkytujú údaje o faktickom vlastníkovi).
2. Ochrana majetku
Offshore spoločnosť môže nadobúdať nehnuteľnosti rovnako ako akákoľvek iná právnická
osoba v Slovenskej republike. Ak teda nechcete, aby na listoch vlastníctva figurovalo Vaše
meno, najlepšie je svoj majetok prepísať na offshorku a pokiaľ to spojíte aj s nominálnym
riaditeľom, dopátrať sa k skutočnému vlastníkovi bude prakticky nemožné (samozrejme
Vaša možnosť disponovať nehnuteľnosťou nebude nijako obmedzená).
3. Nízke prevádzkové náklady
Pri založení offshore spoločnosti platíte jednorázový poplatok, ktorý sa líši podľa
jednotlivých krajín a typov spoločností, no neskôr sa každoročne platí paušálny poplatok
alebo ročná daň a okrem nej už nič iné. Ak ste si zvolili aj nominálneho riaditeľa alebo
akcionárov, ročný poplatok sa platí aj za túto službu. Niektoré krajiny vôbec nevyžadujú
vedenie účtovníctva, tým sú ušetrené značné náklady na tieto služby. Rovnako sa
nevyžaduje v mieste registrácie tejto spoločnosti ani daňové priznanie alebo výročné správy
o stave podnikania.
4. Nízke alebo nulové dane
Offshore spoločnosť vo svojej krajine nepodlieha importným, exportným daniam a väčšinou
ani dani z príjmu (sú krajiny, kde je zavedená, ale stále je veľmi nízka). Podmienkou však je,
že takáto spoločnosť nesmie vykonávať žiadnu obchodnú aktivitu v krajine, kde bola
založená.
5. Možnosť otvorenia bankového účtu v offshore krajinách
Pre svoju novozaloženú spoločnosť si môžete rovno otvoriť aj bankový účet v offshore
krajine, pričom aj tieto tzv. offshore banky nevydávajú informácie o skutočnom vlastníkovi
spoločnosti. Podľa našich skúseností ani slovenské banky (až na pár výnimiek) zatiaľ
nerobia problém pri otváraní bankového účtu pre offshorku.

Komu sa oplatí založiť offshore spoločnosť ?
Každému, kto má z nejakých dôvodov obavy o svoj majetok alebo záujem na utajení jeho
vlastníctva; kto sa zaoberá medzinárodným obchodom a má príjmy z viacerých krajín; kto
má ekonomický záujem na vytvorení holdingovej štruktúry alebo plánuje podnikať vo
viacerých krajinách.
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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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