
! POMAGAMY ZAŁÓ ŻYĆ FIRMĘ NA SŁOWACJI od A do Z !

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.

Firma POLS TRADE pomoże Państwu założyć firmę na terenie Słowackiej Republiki. Posiadamy własne adresy dla firm
w stolicy kraju – Bratysławie oraz innych miejscowościach zachodniej Słowacji (z Polski najbliższe miasto wojewódzkie
to Żylina). Dzięki współpracy z biurami nieruchomości pomożemy znaleźć odpowiedni lokal na działalność firmy – biuro,
sklep, magazyn albo teren pod działalność  przemysłową na terenie całego kraju. Nierozłączną  częścią prowadzenia
działalności jest księgowość – skontaktujemy także z licencjonowanym i kwalifikowanym biurem rachunkowym.

Bratysława (słow. Bratislava) – stolica Słowacji, g łówne miasto i siedziba władz pa ństwowych

Reprezentacyjne  i  największe  miasto  Słowacji  liczące  niecałe  pół  miliona  mieszkańców,  główna  siedziba
administracyjna, polityczna i przemysłowo-handlowa tego kraju. Dzięki doskonałej lokalizacji w samym sercu Europy,
(miasto m.in. bezpośrednio graniczy z Austrią i Węgrami, a do niedalekich Czech i Polski prowadzi autostrada) oraz na
przecięciu  bardzo  ważnych  europejskich  węzłów  komunikacyjnych  północ-południe  oraz  wschód-zachód,  jest
doskonałym miejscem dla  nowo powstałych firm polskich,  zaczynających działalność  na Słowacji.  Wg najnowszych
statystyk UE jest to miasto z 7 (siódmą) najsilniejszą siłą nabywczą w Europie, wyprzedzające nawet Pragę i Wiedeń!

Żylina (słow. Žilina) - miasto w płn.-zach. Słowacji , siedziba władz województwa żylińskiego

To piękne miasto liczące prawie 100.000 mieszkańców (czwarte pod względem wielkości na Słowacji) i leżące zaledwie
kilkadziesiąt kilometrów od Polski i Czech, jest prężnym ośrodkiem przemysłowym, handlowym i turystycznym. Dzięki
położeniu  na  trasie  bardzo  ważnego  europejskiego  szlaku  komunikacyjnego  północ-południe,  jest  wspaniałą  bazą
wypadową  dla nowo powstałych firm polskich, zaczynających działalność  na Słowacji,  co potwierdza doświadczenie
bardzo wielu polskich firm mających siedzibę właśnie w tym mieście. Żylina to „brama na Słowację”.

Siedziba firmy - Koszt wynaj ęcia adresu

Siedziba  firmy  na  terenie  Słowacji  jest  wymagana  przez  prawo  słowackie,  natomiast  osoba  z  Unii  Europejskiej
zakładająca firmę nie ma obowiązku być rezydentem na Słowacji tzn. nie musi być zameldowana na terenie Słowacji.

Istnieją 2 możliwości :

1) tzw. „wirtualne biuro” - umowa wynajmu adresu niezbędna do rejestracji firmy + firmowa skrzynka pocztowa. 
Opłata miesi ęczna :  BRATYSŁAWA – 35,- EUR+VAT / INNE MIASTA–od 20,- EUR+VAT. Płatne min. 6 m-cy z góry.

2) wynaj ęcie biura na siedzib ę – oferujemy wynajęcie pomieszczeń biurowych różnej wielkości w dogodnej lokalizacji
w Bratysławie i Żylinie za bardzo atrakcyjne ceny – od 10,- EUR+VAT za 1 m2 / miesi ęcznie . Płatne min. 1 m-c z góry.

W ramach usług wirtualnego biura oferujemy odbiór korespondencji firmowej podczas Państwa nieobecności na Słowacji
Opłata miesi ęczna :  od 10,- EUR / miesi ęcznie + opłaty pocztowe . W cenie skanowanie poczty z wysyłką na podany
email. Na życzenie przesyłamy korespondencję firmową na wskazany adres w UE - przesyłką priorytetową lub kurierską.

Koszt zało żenia lub zakupu gotowej spółki

1) Całkowity koszt rejestracji spółki z o.o. : od 749,- EUR brutto + GRATIS : słowacki nr tel. + komercyjny email .sk
Końcowa  cena  rejestracji  zale ży  od  docelowej  struktury  spółki  (m.in.  od  ilo ści  członków  Zarz ądu  oraz
udziałowców, a tak że czy wspólnikami b ędą wył ącznie osoby fizyczne lub inna (zagraniczna) spółka – WYCENA.
Czas rejestracji spółki na S ądowym Rejestrze Spółek : ok. 2 tygodnie. Wymagana j est 1 wizyta na Słowacji.

W cenie s ą wliczone wszystkie opłaty s ądowe, skarbowe i notarialne, tłumaczenie zwykłe akt ów notarialnych do
języka polskiego , podstawowe konsultacje i doradztwo, pozwolenie na  działalno ść + REGON, zgłoszenie firmy
na Urzędzie Skarbowym do NIP (zwykły), odpis z Rejestru Ha ndlowego Spółek, odesłanie kompletu dokumentów
kurierem do Polski, kompleksowa pierwsza pomoc dot.  m.in. wystawiania dokumentów ksi ęgowych!
Spółka ma standartowo wpisane kilkana ście podstawowych tzw. wolnych (niewymagaj ących specjalnej koncesji
lub licencji) przedmiotów działalno ści ('PKD') – m.in. pełny handel, import/export w hu rcie i detalu, po średnictwo
handlowe oraz usługowe, usługi reklamowe i marketin gowe, usługi doradcze, wynajem aut oraz maszyn itp.



Cena nie zawiera kosztów uzyskania dodatkowych pozw oleń, licencji lub koncesji na tzw. licencjonowane lub
koncesjonowane działalno ści lub inne, wymagaj ące dodatkowych uprawnie ń czy zgłosze ń (np. handel towarem
podlegaj ącym zgłoszeniu na Urz ędzie Celnym, zgłoszeniu na podatek akcyzowy itp.) -  CENA NA ZAPYTANIE.

DLA OSÓB POTRZEBUJ ĄCYCH W TRYBIE PILNYM DYSPONOWAĆ WŁASNĄ FIRMĄ VAT EU NA SŁOWACJI :
Istnieje również możliwość nabycia gotowej spółki z o.o. zarejestrowane na płatnika VAT EU z przydzielonym słowackim
NIP UE. Gotowe spółki z naszej oferty są już zarejestrowane i ewidowane w Rejestrze Handlowym Spółek, Urzędzie
Skarbowym oraz bazie VIES. Posiadamy w ofercie gotowe spółki zarówno nowo założone - bez historii, jak również
spółki z czystą i sprawdzoną historią.

2) Całkowity koszt nabycia gotowej spółki z zarejestrowanym VAT EU oraz aktywnym NIP UE  : od 2.999,- EUR brutto
z wszystkimi opłatami s ądowymi, skarbowymi i notarialnymi oraz tłumaczeniem  zwykłym aktów notarialnych .
Końcowa cena zakupu  spółki  zale ży  od  docelowej  struktury  spółki  (m.in.  od  ilo ści  członków Zarz ądu oraz
udziałowców, a tak że czy wspólnikami b ędą wył ącznie osoby fizyczne lub inna (zagraniczna) spółka – WYCENA.
Czas przepisania spółki na S ądowym Rejestrze Spółek : ok. 1 tygodnia. Załatwimy podczas 1 wizyty na Słowacji.

UWAGA! Z uwagi na obarczon ą pewnymi wymaganiami a przez to czasochłonn ą (mogącą trwa ć od 1 miesi ąca do
nawet  3  miesi ęcy)  procedur ę  rejestracji  firm  na  Urz ędzie  Skarbowym  do  VAT  EU,  dla  osób  potrzebuj ących
szybkiego i łatwego rozwi ązania zdecydowanie polecamy zakup gotowej spółki ju ż zarejestrowanej na VAT EU z
aktywnym numerem NIP UE. Jednocze śnie ostrzegamy przed niektórymi innymi firmami ofer ującymi gotowe spółki
w cenie rz ędu kilkuset euro - te spółki nie s ą zarejestrowane na VAT EU, o czym nie zawsze rzetel nie informuj ą!

Inne rodzaje spółek prawa handlowego, np. komandytowa, akcyjna itp. - CENA NA ZAPYTANIE

Zalety spółki na Słowacji

Spółka z o.o. odpowiada jedynie własnym majątkiem. Właściciele, członkowie zarządu oraz udziałowcy nie odpowiadają
swoim majątkiem prywatnym w żadnym przypadku, jak również mają możliwość elastyczniejszego ustalania wysokości
składek ZUS na Słowacji. Spółka ma także większe możliwości optymalizacji podatkowej z punktu widzenia   księgowości.
Spółka posiada większą wiarygodność rynkową dla banków, ubezpieczalni czy innych firm lub partnerów handlowych.
Kolejną zaletą jest minimalizacja ryzyka związanego z ewent. niepowodzeniem w biznesie - spółkę można kiedykolwiek
wyrejestrować bądź sprzedać. Spółka nie wymaga ponadto mianowania miejscowego pełnomocnika na urzędach.

Koszt prowadzenia ksi ęgowo ści oraz pozostałe usługi

Możemy  również  skontaktować  Państwa  z  licencjonowanym  biurem  księgowości,  które  fachowo  doradzi  oraz
poprowadzi obsługę rachunkową Państwa firmy, i to w języku polskim!. Pomożemy również założyć konto w banku.

Stawki licencjonowanego biura rachunkowego :
od 50,- EUR+VAT / miesi ęcznie - pełna ksi ęgowo ść – spółki nie b ędące płatnikami VAT
od 100,- EUR+VAT / miesi ęcznie - pełna ksi ęgowo ść – spółki b ędące płatnikami VAT
od 20,- EUR / miesi ęcznie lub kwartalnie  – złożenie miesi ęcznej deklaracji VAT (JPK)
od 120,- EUR / rocznie  - złożenie rocznego rozliczenia podatkowego CIT + sprawoz danie finansowe na s ąd 

Pomoc przy otwieraniu konta bankowego -  25,-  EUR / 1 godzina. Minimalnie 50,- EUR.  Banki wymagaj ą wpłat ę
wkładu w wysoko ści min. 20 EUR. Mo żliwo ść otwarcia konta bankowego na Słowacji w polskiej wa lucie PLN.

Asystencja (pomoc przy innych czynnościach, reprezentacja na urzędach, usługi tłumacza itp.) : od 25,- EUR / 1 godz.
Załatwienie urzędniczego poświadczenia APOSTILLE dokumentów słowackich  : od 150,- EUR (indywidualna wycena)
Tłumaczenie zwyczajne tekstu język słowacki<->język polski : od 15,- EUR / 1 normo-strona (indywidualna wycena)
Tłumaczenie przysięgłe tekstu język słowacki<->język polski : od 20,- EUR / 1 normo-strona (indywidualna wycena)
Pomoc przy zarejestrowaniu samochodu na Słowacji : od 200,- EUR / 1 pojazd ( + niezb ędne opłaty rejestracyjne )

Dojazd do klienta lub jego kontrahenta, wyjazd związany z zamówionymi usługami : 0,30,- EUR / 1 km

Kontakt (całkowicie po polsku) :
POLS TRADE s.r.o.
ul. Bu činová 2, 821 07 Bratysława, SK
Tel. : 00421 917 828 733
E-mail : pols@pols.sk  ; 
WWW : https://www.pols.sk/  , http://firmanaslowacji.pl/  

Zapraszamy do współpracy!


