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Forma spoločnosti, ktorá sa môže registrovať:
• Limited Liability Company = Societate cu Raspundere Limitata - SRL (najviac podobná
našej spoločnosti s ručením obmedzeným)
• Joint Stock Company – SA (akciová spoločnosť)
Koľko trvá zápis spoločnosti do registra:
2 – 3 týždne po podpísaní dokumentov a zložení základného imania na účet
Konateľ:
min.1 fyzická osoba akejkoľvek národnosti
Osoba konateľa je zapísaná vo verejne dostupnom registri.
Spoločníci/akcionári:
min. 1, max. 50 akejkoľvek národnosti
Osoby sú zapísané vo verejne dostupnom registri.
Základné imanie:
min. 50 EUR (200 RON) rozdelené v akciách.
Treba zložiť na účet v banke pred zápisom spoločnosti do registra.
Nominees: neposkytujeme
Aké informácie sa vyžadujú pri založení:
• Osobné údaje akcionárov, t.j. notársky overené doklady
• Osobné údaje konateľov, t.j. notársky overené doklady, príp. obchodné dokumenty
• Názov spoločnosti
• Rozvrhnutie akcií medzi akcionárov (ich počet a menovitá hodnota)
Sídlo (registračné): Arad
Daň z pridanej hodnoty:
• Spoločnosti so sídlom v Rumunsku sú povinné platiť DPH ak ich ročný obrat prekročí
65 000,- EUR.
• Registrácia k DPH je podmienená schválením od Národnej agentúry pre fiškálnu
administratívu (ANAF), ktorá vykoná šetrenie v mieste sídla za účelom overenia, či sú
splnené všetky zákonné predpoklady pre registráciu a či je obchodná činnosť skutočne
vykonávaná v sídle.

02

www.companymaster.eu • info@companymaster.eu • Phone: +357 24022485

Obchodné spoločnosti v Rumunsku
Informácie o spoločnostiach v Rumunsku
Založenie • Správa • Služby

Daň z príjmu:
• Slovenská republika má s Rumunskom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia, t.j. z platieb smerujúcich do Rumunska sa nevyberá zrážková daň.
• Daň z príjmu právnických osôb je vo výške 16%
• Kapitálové príjmy sú zdaňované sadzbou dane z príjmu, t.j. rovnako vo výške 16%
Účtovníctvo: podvojné účtovníctvo je zo zákona povinné pre všetky obchodné spoločnosti.
V prípade, že potrebujete otvoriť účet pre rumunskú spoločnosť v anglickej, slovenskej alebo v
off-shore banke, za poplatok Vám túto službu sprostredkujeme a zabezpečíme otvorenie účtu.
Ceny týchto služieb nájdete v našich cenníkoch na webe. Na našej internetovej stránke sa
nachádzajú aj ďalšie dokumenty, v ktorých nájdete podmienky bánk, due diligence a pod.
Asistenciu pri otvorení účtu v rumunskej banke pri založení spoločnosti nespoplatňujeme.

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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