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вікНо в ЄвропУ

Респектабельна Словаччина — 
перспективний напрям для розширення 
та релокації українського бізнесу

Що ми знаємо про Словаччину? 
Відповідь, як правило, зводиться 
до того, що ця країна — наш сусід, 
транспортний коридор на шляху до 
Західної Європи. Між тим, Словач-
чина — світовий лідер у сфері міжна-
родної торгівлі (№ 1 за цим показни-
ком у рейтингу Doing Business-2016, 
який щорічно складається Всесвіт-
нім банком), тут одні із найкращих 
умов для реєстрації власності (№ 5 
в Doing Business-2016). За інтегрова-
ним показником «легкість ведення 
бізнесу» країна опинилась на 29 місці 
із 189 учасників Doing Business-2016. 
Цікаво, що за останній рік у Словач-

чині поліпшились умови реєстрації 
підприємств, а в сфері оподаткуван-
ня країна піднялася на 36 позицій.

Будучи членом Євросоюзу, вхо-
дячи в Єврозону та Шенгенську 
зону, Словаччина створила винят-
ково сприятливі умови для інвесто-
рів, якими вже скористалися досить 
багато українських бізнесменів. Уже 
сьогодні це одна із найпривабливі-
ших юрисдикцій для налагодження 
експортно-імпортних операцій з 
Європейським Союзом, міжнарод-
ного корпоративного та податкового 
структурування, диверсифікації ви-
робничих майданчиків, розміщення 

науково-дослідних підрозділів, а та-
кож для бізнес-еміграції.

Серед бізнес-переваг Словаць-
кої Республіки традиційно виді-
ляються економічна і політична 
стабільність, зручне географічне 
положення, а отже, і доступ до єв-
ропейських споживачів (від Бра-
тислави до Відня і його міжнарод-
ного аеропорту — 70 км, до Будапе-
шта — 200 км, до Праги — 330 км, до 
кракова — 370 км, до Мюнхена — 
500 км), сприятливе законодавство, 
включаючи режим оподаткування, 
доступність європейських фінансо-
вих ресурсів та наявність програм 
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 державної і регіональної підтримки 
іноземних інвестицій. При цьому 
Словаччина є респектабельною «бі-
лою» (white-listed) юрисдикцією, яка 
має велику кількість двосторонніх 
угод про уникнення подвійного опо-
даткування.

ІнвестИцІйнА ПоЛІтИКА

Уряд Словацької Республіки реа-
лізує інвестиційну політику, спрямо-
вану на поліпшення структури еко-
номіки та підвищення рівня зайня-
тості населення. З цією метою при 
Міністерстві економіки Словацької 
Республіки функціонує спеціаль-
не агентство розвитку інвестицій і 
торгівлі (САРІО). Наголошується, 
що країна має високий потенціал 
розвитку інвестицій. І це відповідає 
дійсності.

Система державної та регіональ-
ної підтримки інвесторів встанов-
лена на законодавчому рівні. На-
дається регіональна інвестиційна 
допомога і підтримка зі збільшення 
зайнятості при реалізації інвести-
ційних проектів, які розширюють 
промислове виробництво, техноло-
гічні центри, центри стратегічного 
обслуговування і комплексні центри 

туризму. Як допомогу регіонам і на-
селеним пунктам для розвитку під-
приємництва та залучення прямих 
іноземних інвестицій уряд викорис-
товує опції надання безповоротних 
фінансових коштів з європейських 
фондів на будівництво, оновлення 
та реконструкцію інфраструктури та 
промислових парків. Нова програма 
підтримки та залучення інвестицій 
вступила в силу торік і діятиме до 
2020 року.

У Словаччині поки що є мож-
ливість отримання для інвесторів 
податкових канікул на період до 
10 років і спеціальних субсидій для 
створення робочих місць і навчання 
персоналу. Цим самим стимулюєть-

ся інвестування в регіони з висо-
ким рівнем безробіття. Відповідно 
до закону, сприяння надається при 
інвестуванні в промисловість, техно-
логічні центри, туристичну галузь та 
загальні центри обслуговування. За 
загальним правилом, для отримання 
інвестиційних пільг необхідно інвес-
тувати від 3 до 10 млн євро (залежно 
від регіону) в створення нового під-
приємства, розширення або модер-
нізацію існуючого для виробництва, 
створити мінімум 40 нових робочих 
місць та досягти мінімального рос-
ту обсягів виробництва чи обороту 

на 15 %. У технологічних центрах 
та загальних центрах обслуговуван-
ня діють спеціальні умови надання 
пільг. Так, у технологічних центрах 
обсяг інвестицій має складати всього 
500 тис. євро (з них половина — влас-
ний капітал) та 70 % найманого пер-
соналу повінні мати вищу освіту. Для 
загальних центрів обслуговування ці 
показники складають 400 тис. євро 
та 60 % відповідно. Це пояснюється 
тим, що уряд Словацької Республіки 
вважає одним із основних завдань 
залучення і підтримку проектів з ви-
сокою додатковою вартістю. Особ-
лива увага при цьому приділяється 
проектам, пов’язаним із виконан-
ням науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт (НДДкР), 
та інноваційним проектам, які є ви-
значальними для розвитку інтелек-
туальної економіки.

ПРомИсЛовІ ПАРКИ

З метою залучення інвестицій у 
сферу промислового виробництва 
функціонує мережа промислових 
парків, в яких створено сприятливі 
умови для започаткування бізнесу. 
Словацький промисловий парк — 
це проект регіонального або надре-
гіонального характеру з територією 
площею понад 10 гектарів, де можуть 
розміститися кілька інвесторів. Ці 
парки підтримують органи місцево-
го самоврядування або державні ор-
гани. Парк обслуговує мережу пер-
сональних, економічних, житлових 
та інших необхідних бізнесу послуг. 
Для прикладу, промисловий парк 
Сениця (Senica) розташований на 
площі понад 200 га та позиціонуєть-
ся як промислова зона для будь-яких 
виробництв. Серед його переваг: до-
ступ до всіх комунікацій та зручний 
доступ на автомагістралі. Низький 
рівень заробітних плат, порівняно 
високе безробіття. Промисловий 
парк Гуменне (Humenne) орієнтова-
ний на створення енергоємних ви-
робництв та машинобудування. Тут 
сконцентровані фахівці у галузі хі-
мічної промисловості, машинобуду-
вання, енергетики, ІТ. Промисловий 
парк Девінська Нова Вес (Devinska 
Nova Ves) завдяки наявності зруч-
них під’їзних залізничних колій буде 
цікавий транспортно-логістичним 
компаніям. Його «спеціалізація» — 
складальні виробництва і склади.

ПРАвовИй тА ПодАтКовИй 

РежИмИ

Нарівні з державною підтримкою 
інвестицій у Словаччині на законо-
давчому рівні закріплені механізми 
державного стимулювання екс-
портних операцій. Для експортерів 
доступні кредити, в тому числі для 
рефінансування, і надаються бан-
ківські гарантії з метою збільшен-
ня обсягу експортних операцій. Є 
можливості здійснення експорту з 
оплатою у формі тривалої відстрочки 
платежу, фінансування  придбання 

ЛюДМИЛА СУРМА:
«СЛОВАЧЧИНА Є «БІЛОЮ» (WHITE-LISTED) 
ЮРИСДИКЦІЄЮ, ЯКА МАЄ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ 
ДВОСТОРОННІХ УГОД ПРО УНИКНЕННЯ 
ПОДВІйНОГО ОПОДАТКУВАННЯ»
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 обладнання для розвитку виробни-
чих потужностей, проведення ін-
вестування за межами Словацької 
Республіки і створення дочірніх під-
приємств за кордоном. Стандартні 
ставки кредитування для оборотного 
капіталу — від 2—3 % до 6 % (залежно 
від комерційних ризиків). В Україні, 
як відомо, вартість кредитів абсо-
лютно інша.

Можливість ведення бізнесу на-
дається як фізичним особам, зареє-
строваним як приватні підприємці  
( ), так і шляхом створення 
юридичних осіб. Організаційно-
правових форм останніх досить бага-
то. Це, в першу чергу, акціонерні то-
вариства ( ), які 
поділяються на приватні та публічні. 
Це і товариство з обмеженою відпо-
відальністю (

, s.r.o.), а також публічне 
торгове товариство (повне товари-
ство) ( , 
v.o.s.), командитне товариство  
( , k.s.), коопе-
ратив ( ), підприємство або 
філія іноземної компанії (

), євро-
пейська компанія (Societas Europaea, 
SE). Засновниками можуть виступати 
фізичні та юридичні особи без обме-
ження за ознакою резидентності. На-
явність статутного капіталу для біль-
шості організаційно-правових форм 
є обов’язковим, однак його розміри 
невеликі. Так, наприклад, для това-
риства з обмеженою відповідальністю 
це всього 5 000 євро, для акціонерного 
товариства — 25 тис. євро, за певних 
умов статутний фонд на момент реє-
страції може бути внесений частково.

З точки зору податкового режи-
му Словаччину складно віднести до 
низькооподатковуваних юрисдик-
цій (ПДВ — 20 %, податок на до-
ходи фізичних осіб — 19 % і 25 %, 
юридичних осіб — 19 %), проте без-
сумнівною перевагою країни є мож-
ливість підприємств з іноземними 
інвестиціями виводити 100 % свого 
прибутку та повне звільнення від 
оподаткування дивідендів (0 % став-
ка оподаткування як вхідних, так і 
вихідних дивідендів). При цьому не-
резидент Словацької Республіки не 
зобов’язаний більше нічого сплачу-
вати на території Словаччини. При 
оплаті товарів чи послуг у класичні 

У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЦЕНТРАХ ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІй 
МАЄ СКЛАДАТИ ВСЬОГО 500 ТИС. ЄВРО, З ЯКИХ 
ПОЛОВИНА — ВЛАСНИй КАПІТАЛ

СТРАТЕГІЧНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАшУВАННЯ В ЦЕНТРІ ЄВРОПИ

ПОЛІТИЧНА І ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ

НАйКРАЩІ УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ

ЛОЯЛЬНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПРИВАБЛИВА ІНВЕСТИЦІйНА ПОЛІТИКА

«БІЛА» юРИСДИКЦІЯ З ВЕЛИКОю КІЛЬКІСТю ДВОСТОРОННІХ УГОД  
ПРО УНИКНЕННЯ ПОДВІйНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

ВИСОКИй НАУКОВИй ТА ІННОВАЦІйНИй ПОТЕНЦІАЛ

ВЕЛИКИй ВИБІР ПРОМИСЛОВИХ ЗОН І ОФІСІВ

ЧОМУ ВАРТО ІНВЕСТУВАТИ В СЛОВАЧЧИНУ

офшори додаткові податки не стягу-
ються. країна має широкий діапазон 
договорів про уникнення подвій-
ного оподаткування, в тому числі і з 
Україною. Цікаві можливості надає 
використання податкових ліцензій, 
якими встановлені мінімальні став-
ки податку на прибуток — для бізне-
су з великими оборотами та низькою 
маржинальністю, витрати на подат-
ки можуть скласти всього соті долі 
відсотка від обороту.

крім того, треба пам’ятати про 
можливості структурування бізнесу 
через словацьку юрисдикцію. Окрім 
описаних переваг податкової опти-
мізації, використання словацької 
компанії дає можливість забезпечити 
консолідацію активів, підвищення їх 
капіталізації та ефективності управ-

ління, а також гарантує набагато ви-
щий, порівняно з Україною, захист. 
До речі, з цією метою може бути 
використано незвичний на перший 
погляд інструмент — IPO на Братис-
лавській фондовій біржі. Адже цінні 
папери, які котируються на біржі, 
практично неможливо незаконно і 
примусово відчужити, а своєрідним 
бонусом буде ще й позбавлення від 
необхідності розкривати кінцевих 
бенефіціарів компанії — лістинг за-
безпечує певний рівень анонімності.

І наостанок, потрібно пам’ятати, 
що Європа — єдина, і, локалізував-
шись в одній державі, бізнес отри-
мує доступ до всього європейського 
ринку. Для України оптимальною 
точкою входу може стати якраз Сло-
вацька Республіка.




