
Podmienky zriadenia firmy, zastúpenia, podniku. 

 

Podmienky vychádzajú z brazílskeho práva pre zahraničné investície, ktorý sa 

riadi zákonmi č. 4.131 z 3.9.1962, 55.762 zo 17.2.1965 a 8.383 z 30.12.1991. 

V Obchodnom zákonníku je definovaných niekoľko foriem spoločných podnikov, 

zmiešaných spoločností, kde účasť zahraničného kapitálu môže dosiahnuť výšku 100%.  

Pri zriaďovaní spoločného podniku najčastejšie ide o spoločnosť s ručením 

obmedzením (Sociedade limitada - Ltda), akciovú spoločnosť (SA) alebo menej 

zaužívanú verejnú obchodnú spoločnosť (Sociedade em Nome Coletivo), komanditnú 

spoločnosť (Sociedade em Conta de Participação) alebo konzorcium (Consortium). V 

každom z týchto prípadov sa odporúča použiť na založenie spoločnosti služieb miestnych 

právnych kancelárií alebo samostatných právnikov. 

Založenie spoločnosti v Brazílii je pomerne zdĺhavé a nákladné, najmä v 

porovnaní so štátmi EÚ. Celkové náklady, ako aj detaily postupu založenia, môžu byť 

odlišné, v závislosti od miesta (štátu) pôsobenia (založenia). Jeden z najvyšších 

poplatkov za založenie spoločnosti sa platí v štáte Sergipe. V priemere je potrebné 

zaplatiť len na poplatkoch viac ako 2000 BRL (cca 750 EUR), v prípade využitia 

profesionálnych právnych služieb je cena založenia spoločnosti výrazne vyššia. 

Populárny spôsob právnej formy obchodnej spoločnosti v Brazílii je tzv. 

Sociedade limitada, ktorá je štruktúrou podobná slovenskej spoločnosti s ručením 

obmedzeným (s.r.o.).  

Sociedade limitada musí mať minimálne 2 vlastníkov, vlastníctvo spoločnosti je 

rozdelené dohodou na podiely. Vlastníkom môže byť aj osoba, ktorá nemá trvalý pobyt, 

alebo nie je občanom Brazílie. V takomto prípade však musí dať plnú právnu moc na 

zastupovanie občanovi Brazílie, alebo osobe s trvalým pobytom v Brazílii. Taktiež, 

všetky administratívne úkony v spoločnosti musia byť vykonávané občanom Brazílie, 

alebo osobou s trvalým pobytom v Brazílii. Aj v prípade, že vlastník podielu v Sociedade 

limitada nie je osoba s trvalým pobytom v Brazílii, musí mať daňové identifikačné číslo 

(CPF/CNPJ). Podľa zákona neexistujú žiadne požiadavky na minimálne imanie 

Sociedade limitada. 

Novou možnosťou na založenie spoločnosti (Zákon č. Nº 12.441, DE 11 DE 

JULHO DE 2011, v platnosti od r. 2012,) je forma individuálnej spoločnosti, tzv. 

Empresa Individual de Responsibilidade Limitada (EIRELI), ktorá je v zmysle zákona 

veľmi podobná Sociedade limitada, ale na rozdiel od nej môže byť vlastnená jedným 

vlastníkom. Na založenie EIRELI je nutné minimálne imanie rovné 100 násobku 

minimálnej mzdy v Brazílii, čo je v súčasnosti 62 200 BRL (približne 24 000 EUR). 

Vlastník musí byť fyzická osoba, ktorá v prípade, ak nie je občanom Brazílie, alebo nemá 

trvalý pobyt v Brazílii, musí dať plnú právnu moc na zastupovanie občanovi Brazílie, 

alebo osobe s trvalým pobytom v Brazílii. Fyzická osoba môže vlastniť len jednu 

EIRELI. 

 

 

 

 

 



Vo všeobecnosti je postup pri zakladaní spoločnosti (príklad je založenie 

Sociedade limitada) nasledovný: 
 

1. Dôležité je vybrať si vhodné miesto pre spoločnosť. Legislatíva v rôznych mestách sa 

môže výrazne líšiť v otázkach umožnenia pôsobenia pri rozličných druhoch činností 

(najmä pri výrobe, problémom sú často environmentálne povolenia, umiestnenie 

kancelárie v rezidenčnej budove, atď.).  

 

2. Názov spoločnosti je potrebné skontrolovať na obchodnej rade štátu (Junta comercial). 

V prípade, že nikto nepoužíva dané obchodné meno, je potrebné ho registrovať na 

Národnom oddelení pre registráciu obchodných spoločností (Departamento Nacional de 

Registro do Comércio - DNRC). Na registráciu sú potrebné nasledovné dokumenty: 

záznam (dohoda) o vzniknutí spoločnosti (v prípade ak je to partnerská spoločnosť), 

daňová identifikácia (Cadastro de pessoas fízicas – CPF) a identifikačná karta (Registro 

Geral – RG). Po úspešnom zaregistrovaní bude majiteľovi vydané tzv. Identifikačné číslo 

spoločnosti (Número de Identificação do Registro de Empresa – NIRE). 

 

3. Po získaní NIRE je už možné požiadať o vydanie Federálneho daňového registračného 

čísla (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ). O vydanie je potrebné požiadať 

Federálny daňový úrad (Receita Federal do Brasil). Podobne je potrebné požiadať o 

vydanie Štátneho registračného čísla (Declaração Cadastral do Estado – DECA). CNPJ 

umožní identifikáciu platiteľa federálnych daní a DECA štátnych daní. O obidve čísla je 

potrebné požiadať on-line, na web stránke Receita federal 

(http://www.receita.fazenda.gov.br), potrebnú dokumentáciu je však nutné poslať poštou. 

 

4. Požiadanie o vydanie povolenia na prevádzku obchodnej činnosti (Alvará de 

funcionamento) je zvyčajne potrebné získať od miestneho finančného úradu (mestského 

zastupiteľstva) (Secretaria municipal de Finanças - SMF). V mnohých municipalitách je 

možné požiadať o povolenie na web stránke miestneho finančného úradu. Povolenie 

umožňuje prevádzkovať predmetnú činnosť spoločnosti v danom priestore: obchod, 

služby, priemyselná výroba a iné činnosti (napr. kancelárske priestory). 

 

5. Na to aby založená spoločnosť mohla prijať pracovníkov, musí byť registrovaná na 

Úrade sociálneho poistenia (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS). Na registráciu 

je potrebný záznam o vzniknutí spoločnosti a zaregistrovaní na Národnom oddelení pre 

registráciu obchodných spoločností a oficiálny certifikát CNPJ. Registrácia na Úrade 

sociálneho poistenia zvyčajne vyžaduje, aby štátny úradníci urobili inšpekciu pracovných 

priestorov novozaloženej spoločnosti. O registrácia musí byť požiadané do 30 dní odo 

dňa, kedy spoločnosť formálne zahájila svoju činnosť. 

 

6. Registrácia účtovných kníh a povolenie vydávať účtovné doklady (Autorização da 

Impressão de Documentos Fiscais - AIDF) je potrebné získať na miestnom finančnom 

úrade (Secretaria municipal de Finanças - SMF). O AIDF je vo väčšine štátov možné 

požiadať na príslušnej web stránke SMF. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/


 Spoločnosti, ktoré pracujú v oblasti služieb sa musia registrovať na miestnom 

finančnom úrade. Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom alebo priemyselnou výrobou 

musia byť registrované štátnym daňovým úradom (Secretaria da Fazenda Estadual). 

 

7. Daľšie kroky: v závislosti od činnosti spoločnosti a miesta pôsobenia je potrebné 

v mnohých prípadoch požiadať o schválenie činnosti spoločnosti od požiarneho zboru, 

splnenie hygienických noriem (sanitárna licencia, tzv. CETESB, vydáva ju Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental) a bezpečnostné schválenie (od policajného zboru). 

 

8. V prípade prijatia pracovníkov do spoločnosti je potrebné požiadať o ich registráciu 

v programe sociálnej integrácie (Programa de integração social – PIS/ PASEP). Pre 

každého zamestnanca je potrebné otvoriť sociálny fond (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS). Je tiež potrebné informovať miestne zastúpenie ministerstva práce 

(Delegacia Regional de Trabalho) o prijatí, alebo prepustení zamestnancov. Informácie 

budú registrované v registri zamestnanosti (Cadastro Geral de empregados e 

desempregados). Je tiež povinnosťou zamestnávateľa registrovať zamestnancov v 

príslušných odborových organizáciách alebo združeniach zamestnávateľov. 

 

Víza: 

 Požiadavky na pracovné víza sa často menia, podmienky na vydanie preto 

odporúčame konzultovať priamo s Veľvyslanectvom Brazílskej federatívnej republiky v 

Bratislave.  

V súčasnosti musí zahraničná spoločnosť, ktorá chce získať pracovné víza pre 

pracovníkov v exekutíve investovať minimálne 600 000 BRL (228 000 EUR), alebo 150 

000 BRL (57 000 EUR) s podmienkou, že vytvorí minimálne 10 nových pracovných 

príležitostí počas 2 rokov (od iniciácie investície). Individuálny investor má možnosť 

získať pracovné víza pri minimálnej investícii v hodnote 150 000 BRL. Brazílska 

spoločnosť, ktorá plánuje zamestnať občana iného štátu, musí preukázať ťažkú 

dostupnosť rovnako kvalifikovaného kandidáta z Brazílie. 

 

Zdroje ďalších informácií: 

 

Informačný portál pre podnikateľov: 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br 

 

Prehľad podmienok na získanie pracovných a iných víz: 

http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/Manuais/PUBEstrangeiroNo

BrasilI.pdf 

 

kontakty na obchodné komory v jednotlivých štátoch Brazílie: 
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/drei-bne 
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