Jak założyć działalność gospodarczą na Słowacji
Ogólne zasady dotyczące prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
zwiera ustawa o działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami (živnostenský zákon)
nr 455/1991 Z.z. Ze względu na fakt, że zdecydowana większość przedsiębiorstw na Słowacji
(około 96%) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ww. ustawy, rząd w ramach
realizacji programu zmniejszania obciążeń administracyjnych, podjął działania mające na celu
uproszczenie tej formy działalności.
Z dniem 1.06.2010 r. weszła w życie ustawa o usługach na rynku wewnętrznym
(nr 136/2010 Z.z.) nowelizująca m.in. ustawę o działalności gospodarczej. Wprowadzone
zmiany upraszczają procedurę i obniżają koszty związane z rozpoczęciem przez nowe
podmioty działalności gospodarczej, a także znacznie skracają czas oczekiwania na decyzję
urzędu. Najistotniejszą zmianą jest uproszczenie etapu dotyczącego rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji to:
•

zniesienie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (tzw. živnostenský
list). Osoba chcąca rozpocząć działalność gospodarczą zgłasza ten fakt w
odpowiednim
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podnikania). W miejsce dotychczasowych pozwoleń na prowadzenie działalności
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wprowadzone zostają potwierdzenia o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Wcześniej wydane dokumenty pozostają ważne. Do czasu uzyskania potwierdzenia o
prowadzeniu działalności gospodarczej, podmiot może ją rozpocząć na podstawie tzw.
cichej zgody. Tymczasowym dokumentem potwierdzającym uprawnienia podmiotu
jest urzędowo potwierdzona kopia zgłoszenia działalności;
•

zniesienie pozwolenia na prowadzenie koncesjonowanej działalności gospodarczej
(tzw. koncesna listina). Pozostaje jedynie działalność gospodarcza, wolna, wiązana i
rzemieślnicza;

•

w przypadku rzemieślniczej działalności gospodarczej wprowadzenie obowiązku
posiadania uprawnień zawodowych oraz 6 miesięcznej praktyki w wykonywaniu
danego zawodu;

•

wydawanie potwierdzeń o prowadzeniu
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nieokreślony;
•

załączniki do składanego wniosku o wydanie potwierdzenia w postaci oryginałów
dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii oraz tłumaczeń
wymagane są jedynie w wyjątkowych sytuacjach;

•

w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w szerszym
zakresie wydane zostaje jedno potwierdzenie określające wszystkie przedmioty
działalności;

•

obowiązek wydania przez Wydział ds. Działalności Gospodarczej potwierdzenia o
działalności gospodarczej w terminie 5 dni;

•

możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę wypisu z rejestru prowadzenia działalności
gospodarczej w każdym Wydziale ds. Działalności Gospodarczej na terenie Słowacji;
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•

obniżenie wysokości opłat za rejestrację działalności gospodarczej;

•

możliwość dokonania przez Wydział ds. Działalności Gospodarczej na wniosek
przedsiębiorcy wpisu jego działalności do rejestru handlowego;

•

możliwość przesłania pocztą wniosku o rejestrację działalności (za pomocą poczty
elektronicznej będzie możliwe najprawdopodobniej na początku 2012 r.);

•

możliwość korzystania z usług Wydziałów ds. Działalności Gospodarczej również
przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie innych
przepisów prawnych;

W ramach programu obniżania obciążenia administracyjnego o 25% zgodnie z
ustaleniami KE już od 1 października 2007 roku na Słowacji w Wydziałach
ds. Działalności Gospodarczej rozpoczęły funkcjonowanie pojedyncze punkty kontaktowe
(PPK). Z ich usług do 30.04.2010 skorzystało około 430 tys. podmiotów. W PPK można
otworzyć działalność gospodarczą, dokonać rejestracji podatkowej w urzędzie skarbowym
i dokonać rejestracji w systemie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
PPK bezpłatnie pośredniczy w uzyskaniu z Rejestru Karnego wypisu o niekaralności.
Jedyna czynność, która obecnie nie jest jeszcze możliwa do załatwienia za pośrednictwem
PPK to rejestracja ubezpieczenia społecznego.
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skarbowych w urzędach (dotychczas możliwe było jedynie na pocztach).
Ponadto istotnym uproszczeniem dla przedsiębiorców zagranicznych zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą na Słowacji jaki wprowadza ustawa o usługach na
rynku wewnętrznym jest m.in. wprowadzenie pojęcia transgranicznego dostawcy usług,
który posiada siedzibę w innym kraju członkowskim UE, a swoje usługi świadczy na
Słowacji sporadycznie. Transgraniczny dostawca usług może świadczyć usługi na terenie
Słowacji pod warunkiem, że spełnia wymogi określone dla danej usługi w kraju
pochodzenia. Przed pierwszą dostawą usługi dostawca jest zobowiązany do okazania
uwierzytelnionej kopii dokumentu o kwalifikacji i praktyce zawodowej. Usługodawca jest
także zobowiązany do posiadania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do
świadczenia tych samych usług w kraju pochodzenia oraz dokumentu potwierdzającego,
że jego działalność nie została ograniczona lub zabroniona.

