Najčastejšie kladené otázky

Živnosť alebo S.R.O. ?

Dôležitý rozdiel medzi živnosťou a spoločnosťou s.r.o. je obmedzené ručenie
spoločíkov-majiteľov. V praxi to znamená, že v prípade, ak ako živnostník máte dlhy, alebo vás
žalujú na zaplatenie finančnej čiastky, zodpovedáte za tieto dlhy celým svojím majetkom, ktorý
vlastníte ( rodinný dom, byt, pozemky, motorové vozidlo, úspory uložené v banke a pod.). ...
viac

Ako dlho trvá založenie S.R.O. ?

Založenie s.r.o. trvá približne 15-20 dní. Obvodný úrad - odbor živnostenského podnikanie má
lehotu 5 pracovných dní na vydanie Osvedčenie o živnostenskom oprávnení. ... viac

Som &nbsp;Živnostník a chcem si založiť S.R.O., môžem použiť Živnostenské listy, ktoré už
mám ?

Nie, živnostenské listy sú neprenosné.Sú vydané na podnikateľa - fyzickú osobu. Spoločnosť
s.r.o. je právnická osoba, bude Vám vydané nové osvedčenie o živnostenskom oprávnení. ... v
iac
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Môžem si dať do nákladov faktúru za založenie spoločnosti&nbsp;S.R.O.&nbsp;?

Ano, jedná sa o náklady spojené so vznikom spoločnosti. Ide o účtovnú výnimku kedy si môžete
uplatnit náklad, ktorý vznikol pred založením spoločnosti. ... viac

Aké sú poplatky do Živnostenského registra?

Od 1.6.2010 je výška správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní
päť 5 € za každú zvolenú voľnú živnosť a pätnásť 15 € za každú zvolenú remeselnú alebo
viazanú živnosť. ...
viac

Prečo založenie spoločnosti prostredníctvom Vás stojí menej ako pri založení spoločnosti
„svojpomocne“ ?

Podľa zákona súdny poplatok za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o.
)obchodného registra je 331,50 €. ... viac

Môže založiť S.R.O. cudzinec ?
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Každý môže vlastniť spoločnosť na Slovensku, či je občanom SR, EÚ alebo tretích krajín. K
vlastníctvu spoločnosti nie sú stanovené žiadne podmienky, takže aj osoba z tretích krajín,
ktorá nemá povolený pobyt na území SR môže vlastniť spoločnosť. ... viac

Môžem založiť S.R.O. so záznamom v registri trestov ?

Osoba so záznamom v registri trestov môže bez problémov vlastniť novú spoločnosť s ručením
obmedzeným, teda bez problémov môže takáto osoba založiť novú spoločnosť (s.r.o.). Avšak
problémom môže byť vymenovanie takejto osoby za konateľa spoločnosti. ... viac

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku ?

Neváhajte a kontaktujte nás na BEZPLATNEJ INFOLINKE 0800 14 15 24
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