Słowacja
Pod względem wielkości zaangażowania kapitału zagranicznego Słowacja plasuje się na ostatnim miejscu ze wszystkich krajów Unii. Rynek jest więc chłonny, a koszty pracy niższe niż w Polsce. Co więcej, nasi przedsiębiorcy nie potrzebują już zezwolenia na pracę ani na pobyt długoterminowy.

Rejestrowanie działalności gospodarczej na Słowacji nie jest skomplikowane, w niektórych rodzajach wymagane jest udokumentowanie odpowiedniego przygotowania fachowego, staż pracy i uzyskania koncesji. Koncesje wymagane są np. w wypadku produkcji, konserwacji, likwidacji i handlu bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi, świadczenia usług w zakresie lotnictwa, transportu osobowego, wymiany walut, ochrony mienia, aukcji, weterynarii, prowadzenia cmentarzy oraz usług kurierskich.

Obywatel polski, który chce rozpocząć działalność na terenie Słowacji jako osoba fizyczna (również na zasadach samozatrudnienia) powinien zgłosić taki zamiar w Urzędzie do spraw Działalności Gospodarczej. Działalność osób fizycznych z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga wpisu do Rejestru Handlowego - jest dobrowolna. Inaczej niż w wypadku osób prawnych - tu wpis jest obowiązkowy.

W lutym 2004 roku weszła w życie nowa ustawa o Rejestrze Handlowym. Jej podstawowym celem jest przyśpieszenie procesu rejestracji firm do pięciu dni roboczych. Poprzednia nie precyzowała terminu, w efekcie proces ten trwał nawet kilka miesięcy. Rejestracją przedsiębiorstw, według nowej ustawy, zajmować się będą upoważnieni urzędnicy sadowi. Nowym elementem jest również wprowadzenie formularzy, na których powinny być składane wnioski o wpis do rejestru. Są one dostępne na stronie internatowej www.orsr.sk.

Rejestry Handlowe dla osób prawnych są prowadzone w sądach wojewódzkich (Krajske sudy), w obrębie których dana osoba ma swoją siedzibę. W wypadku osób fizycznych, właściwym sądem w sprawach rejestracji jest sąd, w obrębie którego osoba ta prowadzi działalność gospodarcza, a jeśli nie posiada miejsca prowadzenia działalności - sąd, w obrębie którego mieszka.

Za wpis do rejestru spółki akcyjnej przedsiębiorca zapłaci 20 000 SKK (słowackich koron), innej osoby prawnej - 10 000 SKK. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą poniosą koszt w wysokości 5000 SKK.

Podatek od dochodów osób prawnych oraz fizycznych bez względu na wysokość dochodów wynosi 19 procent. Dochody z tytułu dywidend wypłacanych z zysku po opodatkowaniu nie są zaliczane do podstawy opodatkowania.

Stawka podatku VAT wynosi 19 procent.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na świadczenia socjalne płacą 48,6% wynagrodzenia brutto. Przy innych formach zatrudnieniu, na przykład na etat, pracodawca płaci składkę w wysokości 35,2%, pracownik 13,4%.

Źródło: miesięcznik "Profit" 


