Podnikanie vo Švajčiarsku
Švajčiarsko je jedno z popredných svetových finančných centier. Tohto postavenia dosiahlo predovšetkým vďaka stabilnej politickej situácii, schopnosti podporiť úspory,
stabilnej mene s minimálnym obmedzením prevodov, tradične nízkym úrokovým sadzbám a vysoko výkonným a bezpečným finančným inštitúciám. Zásady slobody obchodu
a priemyslu i zmluvnej slobody zaisťujú domácim i zahraničným investorom priaznivé prostredie na podnikanie.
Švajčiarske právo všeobecne nerozlišuje medzi švajčiarskymi obchodnými spoločnosťami a spoločnosťami so zahraničnými vlastníkmi. Podľa švajčiarskeho právneho
poriadku sa spoločnosti riadia právom, podľa ktorého boli založené. Pri založení švajčiarskej spoločnosti alebo pobočky je hlavným súborom právnych predpisov, ktorý
upravuje právo obchodných spoločností, švajčiarsky obchodný zákonník (OZ; v nemčine "Obligationenrecht", skratka "OR"). Obchodné organizácie majú vo Švajčiarsku
povinnosť sa zaregistrovať v obchodnom registri. Ústredný index obchodných firiem ( www.zefix.ch ) je k dispozícii každému na nahliadnutie a môže poskytnúť odpoveď
na otázky týkajúce sa dostupnosti obchodných firiem. Zobrazí štatutárne orgány spoločnosti, ale nie ročné účtovné výkazy.

Ako vstúpiť do Švajčiarska ako spoločnosť
Do Švajčiarska možno vstúpiť niekoľkými spôsobmi:
napríklad založením samostatnej švajčiarskej právnickej osoby alebo vytvorením pobočky zahraničnej spoločnosti . Obchodné vzťahy môžu samozrejme ďalej vznikať aj len
na zmluvnom základe, napr. vytvorením zastúpenia alebo výhradných distribútorov.

Založenie samostatnej právnickej osoby
Najdôležitejšími druhmi právnických spoločností vo Švajčiarsku sú akciová spoločnosť tzv "Aktiengesellschaft" (skratka v nemčine "AG", "Société anonyme (SA)"
vo francúzštine a " joint-stock company (JSC) " v angličtine) a spoločnosť s ručením obmedzeným "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" (v nemčine skratka "GmbH",
"Société à Responsabilité Limitée (SARL)" vo francúzštine a " limited company (Limited)" v angličtine). Ako spoločnosti typu AG, tak GmbH majú vlastnú právnu
subjektivitu a vlastnú obchodnú firmu. Nižšie sú uvedené najdôležitejšie základné informácie o oboch formách spoločností:

Zakladateľ

Spôsob založenia

Kapitál
Sídlo
Vedenie spoločnosti

Audit

Zverejňovanie

Zodpovednosť
Približné náklady na
založenie spoločnosti

Swiss AG

Swiss GmbH

Najmenej 1 fyzická alebo právnická osoba, štátne občianstvo a bydlisko
krajiny nie sú rozhodujúce,
cieľová skupina: veľkí investori
Verejná zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice, stanovy
spoločnosti, ďalšie administratívne dokumenty, zakladateľ nemusí byť
osobne prítomný, ak udelí plnú moc
Najmenej CHF 100'000
musí byť splatené minimálne CHF 50'000, smerom nahor neobmedzené
Vlastné kancelárie (nájomná alebo kúpna zmluva) alebo adresa sídla
vo Švajčiarsku, ktorú spravuje zverenský správca
Najmenej jeden konateľ s bydliskom vo Švajčiarsku, ktorý je oprávnený
zastupovať spoločnosť samostatným podpisom, v prípade oprávnenia ku
spoločnému podpisovaniu musia mať obaja konatelia bydlisko vo Švajčiarsku

Najmenej 1 fyzická alebo právnická osoba, štátne občianstvo a bydlisko krajiny
nie sú rozhodujúce,
cieľová skupina: malí alebo strední investori
Verejná zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice, stanovy spoločnosti,
ďalšie administratívne dokumenty, zakladateľ nemusí byť osobne prítomný, ak
udelí plnú moc
Najmenej CHF 20'000
kapitál musí byť úplne splatený
Vlastné kancelárie (nájomná alebo kúpna zmluva) alebo adresa sídla vo
Švajčiarsku, ktorú spravuje zverenský správca
Najmenej jeden člen správnej rady alebo riaditeľ s bydliskom vo Švajčiarsku,
ktorý je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatným podpisom, v prípade
oprávnenie k spoločnému podpisovaniu musia mať obaja členovia správnej
rady/ Riaditelia bydlisko vo Švajčiarsku
Pri založení (alebo neskôr) nie je potrebné zjednodušený audit, ak sú splnené
tieto podmienky kumulatívne v posledných dvoch hospodárskych rokoch:
menej ako desať zamestnancov na plný úväzok
− bilančná suma menšia ako CHF 20'000'000
− obrat menší než CHF 10'000'000
Osobné údaje spoločníkov a veľkosť ich podielu v spoločnosti sa zapisujú do
obchodného registra. Tieto údaje sú verejné a ktokoľvek a kedykoľvek si ich
môže online vyžiadať.
Spoločníci ručia majetkom spoločnosti
CHF 1750 – 4500 (zápis do obchodného registra započítaný)

Pri založení (alebo neskôr) nie je potrebné zjednodušený audit, ak sú splnené
tieto podmienky kumulatívne v posledných dvoch hospodárskych rokoch:
menej ako desať zamestnancov na plný úväzok
− bilančná suma menšia ako CHF 20'000'000
− obrat menší než CHF 10'000'000
Anonymita akcionárov

Akcionári ručia osobne do sumy nimi upísaného kapitálu
CHF 3500 - 7000 (zápis do obchodného registra započítaný)

Verejná obchodná spoločnosť a Živnosť
Verejná obchodná spoločnosť

Živnosť

- podnikajú minimálne dve osoby a za svoje záväzky ručia celým svojím majetkom a
to spoločne a nerozdielne.
• Vhodné pre malé i veľké spoločnosti
• Počet osôb: najmenej dve osoby
• Spoločnosť musí mať sídlo vo Švajčiarsku

- sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku
• Vhodné pre prevádzky s jedným človekom (kaderníčka, maliar, atď).
• Počet osôb: vlastní iba jeden človek
• Živnostník musí mať sídlo vo Švajčiarsku

výhody
• Nie je potrebný minimálny kapitál

výhody
• Nie je potrebný minimálny kapitál

nevýhody
• V závislosti od kantónu, žiadna podpora pre deti a vzdelávanie
• Žiadna podpora v nezamestnanosti

nevýhody
• Neobmedzená zodpovednosť vlastníka a to aj pre jeho súkromný majetok
• V závislosti od kantónu, nedostáva žiadnu podporu pre deti a vzdelávanie
• Žiadna podpora v nezamestnanosti

Približné náklady na založenie: CHF 1 500 – 4 000 (zápis do obchodného registra započítaný)

Približné náklady na založenie: CHF 700 - 1200 (zápis do obchodného registra započítaný)

Zákonná úprava oboch týchto foriem spoločnosti umožňuje rýchly proces založenia. Ak sú k dispozícii všetky potrebné údaje a základný kapitál, môže investor zapísať
zvolenú formu spoločnosti do obchodného registra dokonca počas jedného týždňa, záleží od kantónu.

Doklady potrebné k založeniu spoločnosti
Všeobecne sú k založeniu spoločnosti potrebné tieto doklady:
* verejná listina o založení spoločnosti*
* stanovy spoločnosti*
* základný kapitál alebo splatená suma*
* sídlo vo Švajčiarsku a adresa vo Švajčiarsku (vlastné kancelárie alebo adresa sídla)*
* najmenej jeden konateľ / člen správnej rady / riaditeľ so sídlom vo Švajčiarsku*
Aby bolo možné založiť spoločnosť je potrebné uložiť kapitál v jednej zo švajčiarskych bánk, ktorá vydá potvrdenie o uložení kapitálu. Zároveň, aby bolo možné
zaregistrovať spoločnosť v obchodnom registri, všetky dokumenty a potvrdenie o zložení základného imania musia byť overené notárom. Spoločnosť sa zakladá u notára.
Po overení notárom sa dokumenty zasielajú do obchodného registra na zápis. Je veľmi dôležité, aby predložené dokumenty neobsahovali chyby a boli doložené kompletne
pretože chybné a neúplne dokumenty sa vrátia na opravu a doplnenie (s tým nevyhnutne spojené príplatky a strata času). Po zápise do obchodného registra sú zložené peniaze
uvoľnené a prevedené na účet vzniknutej spoločnosti.
Poznámka: Z právnych dôvodov je nutný podnikateľský účet. Zverenskí správcovia pracujúci vo Švajčiarsku ponúkajú za odplatu svoje služby na adresu sídla a / alebo ako konatelia / členovia správnej rady / riaditelia.
Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky auditu alebo si investor audit praje, musí sa tiež poveriť audítorská spoločnosť.

Pre zápis novo založených spoločností nie sú príslušné obchodné súdy, ale úrady obchodných registrov. Úrady obchodných registrov ponúkajú dva druhy konania o zápise:
normálne a zrýchlené konania. V normálnom konaní trvá zápis v závislosti na kantónu sídla spoločnosti najmenej 8 -14 pracovných dní (Zug: cca 8, Zürich cca 10, Bern cca
14), a v zrýchlenom konaní cca 5-7 pracovných dní. Zápisom do obchodného registra získava spoločnosť právnu subjektivitu. Na centrálnej webovej stránke švajčiarskych
úradov obchodných registrov (www.zefix.ch) si možno vyžiadať výpis z obchodného registra všetkých spoločností zapísaných vo Švajčiarsku.

Založenie pobočky
Všetky zahraničné spoločnosti sú povinné nechať svoje pobočky zapísať do obchodného registra v kantóne, v ktorom majú sídlo. Pobočka musí mať rovnakú obchodnú firmu
ako hlavná spoločnosť a môže v názve obsahovať ďalší text, ktorý platí len pre pobočku. Obchodná firma pobočky zahraničnej spoločnosti musí ďalej obsahovať
miesto sídla ústredia, miesto sídla pobočky a výslovné určenie, že sa jedná o pobočku.
Pre založenie pobočky nie je potreba samostatný vlastný kapitál. Kapitálové zdroje hlavnej zahraničnej spoločnosti sú dostatočné, pretože za záväzky pobočky zodpovedá
spoločne hlavná spoločnosť. Pobočku riadia miestni manažéri, aj keď hlavná spoločnosť môže nepriamo vykonávať svoj vplyv. Najmenej jedna osoba oprávnená zastupovať
pobočku musí mať bydlisko vo Švajčiarsku.

Zdanenie právnických osôb
Švajčiarske daňové prostredie je celkovo veľmi priaznivé, a to pre právnické aj súkromné osoby. Štát má formu federácie a je rozdelený na tri politické úrovne: federálna,
kantonálna a obecná. Toto rozdelenie daňového systému sa odráža na rôznych úrovniach priameho zdaňovania: existuje priama federálna daň, kantonálne a obecné dane.
Ďalším špecifikom švajčiarskeho daňového režimu je, že je veľmi jednoduchý v ktorom je tiež veľmi obvyklé požiadať o pravidlo preddavkov na daň. Rokovania s finančným
úradom prebiehajú v neformálnej atmosfére vzájomnej dôvery a všeobecne končia s uspokojivým výsledkom pre daňovníka aj úrad. V dôsledku troch úrovní zdanenia sa
môžu dane právnických osôb výrazne líšiť v závislosti na sídle spoločnosti. Niektoré kantóny (napr. Zug, Schwyz, St. Gallen) tiež za istých podmienok ponúkajú veľmi
výhodné "výsady" holdingovým spoločnostiam. K zamedzeniu dvojitého zdanenia uzatvorilo Švajčiarsko so Slovenskou republikou zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.
K nezávislým právnickým osobám a pobočkám zahraničných spoločností sa pre daňové účely pristupuje rovnakým spôsobom.

Pracovné povolenie
Švajčiarsko uplatňuje pri prijímaní prípadných pracovníkov /rezidentov zo zahraničia dvojitý systém, ktorý rozlišuje medzi občanmi členských štátov EÚ/EZVO a občanov
tretích krajín. Občania krajín EÚ / EZVO s platnou pracovnou zmluvou majú na základe dohody o voľnom pohybe osôb (s určitými prechodnými predpisy pre občanov
Bulharska a Rumunska) neobmedzený prístup na švajčiarsky trh práce. Občania Európskej únie sa môžu vo Švajčiarsku zdržiavať bez povolenia na pobyt až tri mesiace ako
turisti, ale môžu si aj hľadať prácu. Ak chce občan EÚ vo Švajčiarsku zostať dlhšie ako tri mesiace alebo ak chce v krajine pracovať je potrebné získať povolenie na pobyt.

Slovenský
zamestnanec

Zamestnanec švajčiarskeho
podniku

Vyslaný zamestnanec

Doba činnosti
max. do 90
prac. dní za
kalendárny
rok

Doba činnosti
dlhšia ako 90
prac. dní za
kalendárny
rok

Postup prihlásenia
podanie potrebných formulárov
pracovné podmienky a mzda musia
byť prinajmenšom zrovnateľné
s podmienkami a mzdou
švajčiarskych zamestnancov

Povolenie k pobytu
platná podpísaná pracovná zmluva
platná podpísaná nájomná zmluva
podanie potrebných formulárov
centrum života vo Švajčiarsku

