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Наша Команда підтримки українських клієнтів за кордоном стає основним контактом для українських

підприємців, які прагнуть розширити свій бізнес за межі України. У той час як наш український офіс продовжує

консультувати клієнтів щодо ведення бізнесу в Україні, члени Команди допомагають тим українським

підприємцям, які планують розвивати свою діяльність за кордоном.

Ми виступаємо містком між українськими клієнтами та нашими експертами з країн ЄС у Центральній та Східній

Європі, які надають комплексні послуги у галузі корпоративного, комерційного, податкового, трудового,

імміграційного права та права інтелектуальної власності, а також забезпечують індивідуальними рішеннями

практично в будь-якій галузі права відповідно до очікувань клієнтів.

Наші переваги:

• Ми надаємо послуги українською, а також іншими мовами, задля комфорту наших клієнтів.

• Ми маємо глибоке розуміння бізнес-культури в Україні та ЄС.

• Ми маємо 6 власних офісів у ЄС та широку базу ділових контактів у понад 90 юрисдикціях у всьому світі.
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і) Самозайнята фізична особа, (іі) Юридичнаособа, або (ііі) Філія

Найпоширенішим типом юридичних осіб, а також найпростішим у

створенні/управлінні є товариство з обмеженою відповідальністю

(ТОВ). Його можуть заснувати один або декілька учасників. ТОВ

повинно мати статутний капітал не менше 5000 Євро, принаймні

одну ліцензію на торгівлю, зареєстрований офіс у Словаччині та

принаймні одного виконавчого директора, призначеного та

зареєстрованого в Словацькому комерційному реєстрі.

На відміну від юридичної особи, філія є формою офіційного

представництва іноземної компанії у Словаччині. Філія не має

статусу юридичної особи, і будь-які дії, які вчиняються нею,

вважаються вчиненими від імені її засновника, наприклад іноземної

компанії. Філія не має статутного капіталу, але повинна мати

зареєстрований офіс у Словаччині та відповідати іншим вимогам

(ліцензування).

Усі юридичні особи та філії повинні бути зареєстровані в

Словацькому комерційному реєстрі. При дотриманні всіх умов

процес нескладний і займає від 2 до 4 тижнів (у випадку з ТОВ).

Кожне із вищезгаданих формувань може бути роботодавцем, тобто

може наймати працівників у Словаччині.

У випадку використання будь-якого з перерахованих вище

варіантів оформлення бізнесу необхідно отримати ліцензію на

торгівлю. Її видає Орган ліцензування торгівлі.

У ряді випадків для отримання ліцензії на торгівлю (вільні види

торгівлі) потрібно дотримуватись лише базових умов. Для

здійснення певної кваліфікованої діяльності потрібна конкретна

професійна кваліфікація або практика (ремісничі та регульовані

види торгівлі).

За умови дотримання всіх законодавчих вимог отримання ліцензії

на торгівлю є швидким процесом (зазвичай кілька днів).

ВАРІАНТИ ОФОРМЛЕННЯ БІЗНЕСУ

ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ДІЇ ВІД ІМЕНІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ АБО ФІЛІЇ 
(ПРЕДСТАВНИЦТВО)

ХТО МОЖЕ БУТИ ЗАСНОВНИКОМ АБО УЧАСНИКОМ 
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У СЛОВАЧЧИНІ

Засновником або учасником юридичної особи може бути як

фізична, так і юридична особа, у тому числі іноземна, незалежно

від національності та місця заснування. Іноземній фізичній особі не

потрібно отримувати посвідку на проживання в Словаччині, щоб

стати засновникомабо учасником словацької юридичної особи.
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Кожне ТОВ повинно мати принаймні одного виконавчого

директора (тільки фізична особа), який може діяти від імені ТОВ з

усіх питань. Якщо призначається більше виконавчих директорів,

вони можуть діяти самостійно або спільно. У філії повинен бути

призначений директор філії (тільки фізична особа).

Громадяни третіх країн, призначені виконавчими директорами

або директорами філії, які є громадянами країн-членів ЄС або

ОЕСР, звільняються від вимоги отримувати посвідку на

проживання в Словаччині.
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Ставка податку на прибуток становить 21% або 15%, якщо

оподатковуваний дохід у відповідному податковому періоді не

перевищує 49 790 Євро. Такий податок стягується з юридичних

осіб та інших правових утворень, відмінних від фізичних осіб,

якщо їх місцезнаходження або місце фактичного управління

знаходяться в Словаччині (податкові резиденти). Такі особи

зобов’язані сплачувати податок з доходів, отриманих із джерел,

що походять зі Словаччини, та з доходів, отриманих із джерел за

кордоном (глобальний дохід). Оподатковуваний дохід – це

прибуток за даними бухгалтерського обліку, скоригований

відповідно до статей Закону Словаччини про податок на

прибуток. Податковим періодом є календарний рік або

фінансовий рік (за вибором платника податку).

Податок на репатріацію не застосовується до виплати дивідендів

учасникам-юридичним особам. Відсотки/роялті, що сплачуються

компанією-резидентом Словаччини нерезидентам, як правило,

обкладаються податком на репатріацію у розмірі 19% або ж 35%,

якщо вони виплачуються нерезиденту з держави, з якою

Словаччина не укладала угоду про уникнення подвійного

оподаткування (УпУПО) або угоду про обмін податковою

інформацією.

ПОДАТКИ
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Громадяни інших країн, призначені виконавчими директорами або

директорами філії, повинні подати заявку на отримання посвідки

на тимчасове проживання з метою здійснення бізнесу до того, як

вони будуть зареєстровані в Словацькому комерційному реєстрі.

Відсотки/роялті, сплачені компанією-резидентом Словаччини

будь-якому асоційованому резиденту в іншій країні-члені ЄС, не

підлягають оподаткуванню податком на репатріацію у Словаччині

за певних умов. Ставка податку на репатріацію може бути

знижена відповідно до УпУПО.

Ставки податку на доходи фізичних осіб у Словаччині становлять

19% (застосовується до доходу, який становить менше або

дорівнює 38 553,01 Євро на рік) або 25% (застосовується до

доходу понад 38 553,01 Євро на рік).

Податок на репатріацію у розмірі 7% застосовується до

дивідендів, що виплачуються вітчизняними юридичними особами

учасникам-фізичним особам (податок у розмірі 35%

застосовується, якщо дивіденди отримані з іноземних джерел із

держав, з якими Словаччина не має УпУПО або угоди про обмін

податковою інформацією).

Непрямі податки. Словацька система ПДВ застосовує правила ЄС

щодо ПДВ. Стандартна ставка ПДВ на даний момент становить

20%. На окремі продукти діє знижена ставка ПДВ у розмірі 10%.

Порогом для реєстрації платником ПДВ є сума у розмірі 49 790

Євро, отримана протягом попередніх 12 календарних місяців.

Особи з сумою нижче такого порогу можуть подати заяву на

добровільну реєстрацію платником ПДВ.

Система акцизних податків – стандартна. Такі податки стягуються

з окремих товарів, таких як пиво, вино, алкогольні напої, тютюнові

вироби, мінеральне масло, рідкий нафтовий газ і метан,

природний газ, електроенергія та вугілля.

Між Словаччиною та Україною діє договір про уникнення

подвійного оподаткування.

http://www.peterkapartners.com/


ЛІДЕРИ КЛЮЧОВІ ЕКСПЕРТИ

Тарас Утіралов

партнер, директор українського офісу, лідер 
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sereda@peterkapartners.ua

+420 225 396 914

Ukrainian Desk

www.peterkapartners.com

mailto:utiralov@peterkapartners.ua
mailto:melnyk@peterkapartners.ua
mailto:kusherets@peterkapartners.ua
mailto:sereda@peterkapartners.ua
http://www.peterkapartners.com/

