Фірма в Чехії

Досить часто першим кроком для отримання виду на проживання (ВНП) є відкриття
фірми у Чехії. Або скажімо Ви вирішили придбати нерухомість. Будь-яку нерухомість у
Чехії іноземець, який не має постійного місця проживання (ПМЖ), може придбати тільки
через створення та реєстрацію чеської юридичної особи. Для того щоб отримати ПМЖ,
потрібно 5 років мати ВНП, а для того щоб отримати ВНП, необхідно бути засновником
чеської юридичної особи. Відкриття фірми в Чехії не є особливо складним завданням,
коли людина знайома з основними положеннями чеського законодавства, володіє, хоча б
мінімально, чеською мовою. Собівартість процесу залежить від багатьох факторів і
становить, від 1000 до 2000 євро. Правда, ще треба враховувати витрати на час
перебування в Чехії, оскільки процес оформлення документів та відкриття фірми буде
тривати щонайменше дві неділі. Насамперед необхідно отримати довідку про несудимість
у Чеській Республіці та довідку про несудимість в Україні (чи іншій країні, де ви зараз
проживаєте). Далі необхідно знайти офісне приміщення або домовитися про надання вам
юридичної адреси. Від власника нерухомості потрібно отримати договір, виписку з
Торгового реєстру і виписку з Кадастру нерухомості, яка це буде підтверджувати.
Досить часто використовують поєднання житла (власне адреси прописки) з юридичною
адресою фірми. На цей випадок слід пам’ятати, що, в разі перевірки необхідно
пред'явити за місцем проживання обладнане робоче місце, яке підтверджує
використання частини вашої квартири або будинку, як робочого офісу. Якщо ви купуєте
право на розміщення юридичної адреси в будь-якому будинку або приміщенні, то
необхідно відразу підняти питання про те, що буде обов'язково розміщена табличка, з
зазначенням вашої фірми і листоноша без зусиль виявить поштову скриньку, в яку буде
опускати всю кореспонденцію, призначену для вашої компанії. Після вирішення цих
питань необхідно відвідати нотаріуса для нотаріального завірення Статуту товариства з
обмеженою відповідальністю. Якщо засновників декілька, то надається виписка із
зазначенням часток кожного з учасників та особи яка буде директором фірми. Після
цього необхідно внести кошти на спеціальний рахунок і отримати довідку про наявність
статутного капіталу. Після цього подається заява до Торговельного реєстру разом з
отриманими від нотаріуса і банку документами. Начебто і не складно, проте є багато
нюансів і краще отримати кваліфіковану пораду, а ще краще – професійний супровід.
Юридичних фірм, які займаються оформленням є досить багато, краще вибирати відомі,
або за рекомендацією. Втім є інший варіант, багато фірм посередників пропонують
відкриття фірми без приїзду у Чехію. Для цього необхідно відсканувати в розгорнутому
вигляді перші сторінки закордонних паспортів всіх засновників і тих, хто буде отримувати
ВНП (це не завжди одні й ті ж люди). Термін дії паспорта має бути не менше 15 місяців.
Необхідно вказати прописки всіх засновників і тих, хто буде отримувати ВНП разом з
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ними. Окрім паспортів необхідно відсканувати свідоцтва про народження всіх
засновників і тих, хто буде отримувати ВНП. Бажано, щоб усі документи були у форматі
Jpg (він займає не так багато місця на електронних носіях і забезпечує добру якість
документів). Назву фірми слід придумати заздалегідь і написати її латиницею. Оскільки
кошти в банк до статутного фонду будуть вносити уповноважені особи, важливим
моментом при оформленні документів є чіткий розподіл часток статутного капіталу між
засновниками. Сто відсотків статутного капіталу складають 200 000 чеських крон, а
мінімальна частка - 20 000 чеських крон (10 відсотків); Необхідно вказати дівочі прізвища
матерів всіх засновників і тих, хто буде отримувати ВНЖ. Також треба вказати сімейний
стан, дані про членів родини так як вказано у закордонному паспорті з датою та місцем
народження, адресою проживання, контактних телефонів всіх осіб, що подають
документи на ВНП. Після надсилання документів та узгодження фінансової сторони
питання, вам треба буде зачекати певний час, як правило це 1-2 місяці. Потім вам
повідомлять про готовність документів і можуть запропонувати декілька варіантів
отримання документів про реєстрацію фірми. Отже варіантів створення фірми є
принаймні декілька, який найбільш привабливий та безпечний вибирати вам.

Бажаємо успіху!!!
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