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Ide o malý štát v karibskom mori, ktorý sa rozprestiera na väčšom ostrove Svätý Vincent a na
32 malých, zväčša neobývaných, ostrovoch Grenadíny. Krajina získala svoju nezávislosť v roku
1979 a má stabilný politický a hospodársky systém, je členom British Commonwealth. Štát je
považovaný za vynikajúcu off-shore destináciu. Hlavným mestom je Kingstown, ktorý je
zároveň aj hospodárskym centrom krajiny. V krajine sídlia aj banky, ktoré poskytujú štandardné
bankové služby aj pre spoločnosti zaregistrované v iných krajinách. SVG so Slovenskou
republikou nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ani žiadnu inú zmluvu o
výmene informácii na daňové účely, preto sa z platieb smerujúcich na SVG vyberá zrážková
daň.

Obchodné spoločnosti na SVG
Obchodná spoločnosť (IBC) založená na Sv. Vincente a Grendínach má charakter spoločnosti s
ručením obmedzeným – Ltd. Možnosť založenia off-shore spoločnosti na SVG bola umožnená
až v roku 1996 na základe International Business Companies Act (zákon o medzinárodných
obchodných spoločnostiach). V tomto roku prebehlo viacero zásadných legislatívnych zmien
na SVG, vrátane horeuvedeného zákona, ktoré takmer okamžite posunuli SVG do popredia
záujmu finančných skupín. Jedným z dôvodov je aj ďalší zákon – Confidential Relationships
Preservation Act, ktorý zaručuje vysoký stupeň anonymity skutočného majiteľa a zároveň robí
z SVG jednu z najbezpečnejších a najdiskrétnejších destinácii v oblasti zakladania firiem.

Na čo si pri zakladaní firmy dávať pozor ?
Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci, že ide o spoločnosť s
ručením obmedzeným, to znamená skratku Ltd., Inc., Corp. a zároveň meno nesmie obsahovať
slová, ktoré by naznačovali, že spoločnosť vykonáva činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná
licencia, napríklad: trust, fund, investment fund, bank, insurance a pod. Takisto nesmie meno
firmy indikovať vzťah ku vláde alebo vládnym stranám.
Ďalej samozrejme treba mať na zreteli aj problematiku prípadného vzniku daňovej rezidencie v
iných štátoch, ktorá vyplýva z miesta skutočného obchodného a ekonomického riadenia
spoločnosti a možnosti využitia služby "nominees", teda menovaných riaditeľov a akcionárov.

Aké sú požiadavky na založenie spoločnosti na SVG ?
Spoločnosť môže mať - rovnako ako na Slovensku - jediného spoločníka, ktorým môže byť
fyzická alebo právnická osoba. Ak má záujem o založenie fyzická osoba, bude potrebovať
notársky overenú kópiu občianskeho preukazu, bankovú referenciu a jednu faktúru, na ktorej je
uvedená adresa. Právnická osoba musí predložiť aj preložený výpis z obchodného registra a
všetci členovia jej štatutárneho orgánu tie dokumenty, ktoré platia pre fyzické osoby.
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Základné imanie nemá stanovenú minimálnu výšku, štandardne sa však dáva 50.000,- USD v
akciách na meno, je však možná aj emitácia akcií na doručiteľa (v tom prípadne sa platia
navyše aj poplatky za správu a úschovu). Spoločnosť musí mať aspoň jedného riaditeľa, ktorý
opäť môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba (nie je nutné, aby bol rezidentom SVG).
Informácie o riaditeľovi sú neverejné a nevydávajú sa ani na požiadanie.
Off-shore spoločnosti na SVG nie sú zdaňované žiadnymi miestnymi ani štátnymi daňami a
tiež majú výnimku z kolkovej povinnosti pri prevodoch majetku. Každoročne sa platí iba
udržiavací poplatok za vedenie spoločnosti.

Hospodárenie a činnosť spoločností na SVG
Hospodársky rok spoločností, založených na ostrove Svätý Vincent a Grenadíny, trvá od prvého
januára až do 31. decembra bežného roka. Výška poplatkov za založenie odvíja od polroku
založenia - poplatok za založenie v druhom polroku je nižší. Do ceny založenia (viď náš cenník)
sú započítané všetky náklady spojené so založením, napr. odmena agenta, súdne poplatky, ako
aj dane a náklady na prevádzku do konca prvého kalendárneho roka. V prípade ak si želáte
využiť aj ďalšie služby, ktoré nie sú obsiahnuté v cene založenia, ako napr. služba "nominees"
t.j. poskytnutie nominálneho riaditeľa a/alebo poskytnutie nominálneho akcionára, príp.
vyžiadanie neštandardných dokumentov sa účtuje ďalší poplatok. U spoločností, ktoré boli
založené po 30. septembri bežného roka sa spolu s poplatkom za založenie, vyúčtuje aj
udržiavací poplatok za ďalší kalendárny rok. Do udržiavacieho poplatku za ďalší kalendárny rok
sú započítané všetky náklady pre agenta a tiež všetky súdne poplatky a dane pre štát SVG. Do
poplatku nie sú zahrnuté náklady na vydanie a overenie potvrdení, ako napr. Certificate of Good
Standing (CoGS), Certificate of Incumbency (CoI) alebo Power of Attorney (PoA). Ceny za tieto
služby nájdete podrobne rozpísané v našom cenníku. Udržiavací poplatok je potrebné uhradiť
na základe našej faktúry, najneskôr do 30. novembra bežného roka. Faktúry vždy rozosielame v
dostatočnom predstihu. V prípade omeškania sa vyúčtuje pokuta podľa cenníka. Ak
neobdržíme platbu ani do 15. decembra, od 1. januára v nasledujúcom roku pristúpime k
likvidácii spoločnosti.
V prípade, že potrebujete otvoriť účet pre SVG spoločnosť v slovenskej alebo v off-shore banke,
za poplatok Vám túto službu sprostredkujeme a zabezpečíme otvorenie účtu, ceny týchto
služieb nájdete v našich ďalších cenníkoch. Na našej internetovej stránke sa nachádzajú aj
ďalšie dokumenty, v ktorých nájdete podmienky bánk, due diligence a pod.
V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať mailom alebo na
telefónnych číslach uvedených na našej internetovej stránke. Ďakujeme za dôveru.
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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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