CENNÍK SLUŽIEB
Založenie spoločnosti “KOMPLET SRO” („SRO“)(1)

OD € 259

V cene je zahrnuté:
•
vypracovanie všetkých listín, dokumentov a podkladov požadovaných k založeniu novej s.r.o.
•
podanie a vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na neobmedzené množstvo voľných živností ZDARMA
•
zapísanie novej s.r.o. spoločnosti do obchodného registra a uhradenie súdnych poplatkov
•
registrácia novej spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmov (DIČ) ZDARMA
•
cena 259,- EUR je zvýhodnená cena v prípade, ak klient okrem založenia spoločnosti SRO ponechá sídlo novozaloženej
spoločnosti na jednej z adries (Šulekova 2 alebo Palisády 33), ktoré poskytujeme v rámci služieb CompanyHouse
najmenej na 1 rok. V prípade, že si neželáte nechať sídlo na jednej z našich adries, suma za založenie spoločnosti je 559,EUR
Klient zabezpečí:
•
podpísanie a overenie podpisov pripravených zakladateľských dokumentov, príp. ich úradné preklady do SJ

Vopred založená spoločnosť "READY SRO"

od € 489

V cene je zahrnuté:
•
vypracovanie kompletne všetkých dokumentov potrebných k prevodu už založenej spoločnosti SRO
•
prevedenie 100% obchodného podielu spoločnosti zapísanej v obchodnom registri
•
zabezpečenie zmeny konateľa
•
usporiadanie valného zhromaždenia
•
zapísanie zmeny do obchodného registra a úhrada súdnych poplatkov
•
ohlásenie príslušných zmien na živnostenskom úrade a daňovom úrade ZDARMA
•
cena 489,- EUR je zvýhodnená cena v prípade, pokiaľ klient ponechá sídlo spoločnosti na jednej z adries (Šulekova 2
alebo Palisády 33), ktoré poskytujeme v rámci služieb CompanyHouse najmenej na 1 rok. V prípade, že si neželáte
nechať sídlo na jednej z našich adries, cena za prevod spoločnosti je 669,- EUR
Klient zabezpečí:
•
podpísanie a overenie podpisov pripravených zakladateľských dokumentov, príp. ich úradné preklady do SJ
Možné dodatočné náklady v závislosti od histórie spoločnosti:
•
účtovníctvo za každý rok existencie spoločnosti: € 130 /rok
•
rozsiahlejšie zmeny korporátnych dokumentov: € 89/ hodina

Založenie a prevod obchodných spoločností – Akciová spoločnosť („AS“)(2)

€ 1.190

V cene je zahrnuté:
•
vypracovanie kompletne všetkých listín, dokumentov a podkladov nevyhnutných k založeniu novej akciovej spoločnosti,
vrátane zakladateľskej listiny a stanov spoločnosti vo forme notárskej zápisnice
•
podanie a vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na neobmedzené množstvo voľných živností ZDARMA
•
zapísanie novej akciovej spoločnosti do obchodného registra a uhradenie súdnych poplatkov
•
registrácia novej spoločnosti na daňovom úrade – k dani z príjmov (DIČ) ZDARMA
•
uhradenie notárskych poplatkov pri overovaní podpisov
Klient zabezpečí:
•
podpísanie a overenie podpisov pripravených zakladateľských dokumentov, príp. ich úradné preklady do SJ
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DODATOČNÉ SLUŽBY
Valné zhromaždenie a zápis zmien do obchodného registra
•
•

príprava všetkých potrebných dokumentov
zápis zmien v obchodnom registri, živnostenskom registri a daňovom úrade

•

organizácia valného zhromaždenia za účelom schválenia účtovnej závierky

Vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
a) neobmedzený počet voľných živností
b) každá ďalšia viazaná/remeselná živnosť
•
•

Asistencia pri otváraní bankových účtov
Registrácia akcionárov na Centrálnom depozitáre cenných papierov Slovenskej
republiky

od € 190
€ 230 + poplatky

€ 90 /1 hodina
konzultácie
€ 5 / podpis
€ 50 / apostil
individuálne
€ 28 / normostrana
€ 90 / hodina
€ 150 / hodina

vypracovanie žiadosti na registráciu platcu DPH
poskytnutie asistencie pri vypracovaní dotazníka a podaní na daňový úrad

IT riešenia
•

€ 100 / živnosť

príprava kompletnej dokumentácie
zastupovanie klienta pred Centrálnym depozitárom cenných papierov SR pri podpise zmlúv

Asistencia pri vybavovaní prechodného pobytu, licencií a nad rámec štandardných
úkonov
Zabezpečenie notárskych služieb
Zabezpečenie apostilácie a superlegalizácie dokumentov
Sprostredkovanie právnych služieb
Úradné preklady do slovenského jazyka
Asistencia pri príprave podkladov (založenie, prevod “ready-made” spoločnosti,
zmene k spoločnosti a pod.)
Asistencia pri registrácii platcu DPH
•
•

€ 50
€ 29

záhŕňa poradenstvo a kontrolu potrebnej dokumentácie
ohlásenie a vyzdvihnutie osvedčenia o živnostenskom podnikaní na živnostenskom registri

Vybavenie viazanej živnosti pre zahraničného nositeľa (EÚ /OECD)

•
•

od € 179

individuálne

web design, domain name registration, internet services, IT outsourcing, on-line
solutions

Konzultácie (SK, ENG, nemecky / tel., email, osobne) v rôznych oblastiach (daňové
zaťaženie, investičné prostredie, účtovníctvo, atď.)

od € 150 / hodina

Poznámky:
Možnosť individuálnych zliav pri dlhodobej spolupráci alebo vuyžití našich dodatočných služieb. Cena je uvádzaná bez DPH.
Služby súvisiace s umiestnením sídla spoločnosti nájdete v cenníku CompanyHouse.
(1) Náklady, ktoré nie sú v cene zahrnuté:
− poplatky za overenie podpisov u notára/na matrike.
(2) Kalkulácia cien na akciovú spoločnosť s tromi členmi predstavenstva, tromi členmi dozornej rady a základným imaním € 25.000. Možné
dodatočné služby :
− každý člen štatutárneho orgánu nad stanovený počet: € 130
− vyššie základné imanie: podľa notárskeho sadzobníka.
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