POROVNANIE PRÁVNYCH FORIEM PODNIKANIA V ROKU 2013

Fyzická osoba –
živnostník

Verejná
obchodná
spoločnosť

Komanditná
spoločnosť

Spoločnosť
s ručením
obmedzeným

Akciová
spoločnosť

Družstvo

áno

nie je

nie je

áno

nie je

nie je

Minimálny počet osôb

1

2

2

1

2
(resp. 1 právnická
osoba)

5 fyzických osôb
alebo 2 právnické
osoby

Maximálny počet osôb

1

bez limitu

bez limitu

50

bez limitu

bez limitu

nie je

nie je

nie je

min. 5 000 eur

min. 25 000 eur

min. 1 250 eur

nie je

nie je

komplementár –
nie je,
komanditista –
min. 250 eur

min. 750 eur

nie je

nie je

áno

áno

áno

áno

áno

áno

neobmedzené

neobmedzené

komplementár –
neobmedzené,
komanditista –
obmedzené (1)

obmedzené

nie je

nie je

Povinnosť zriaďovať orgány

-

nie

nie

áno

áno

áno

Najvyšší rozhodovací orgán

-

-

-

valné
zhromaždenie

valné
zhromaždenie

členská schôdza

Štatutárny orgán (konanie v mene
spoločnosti voči tretím osobám)

fyzická osoba
samotná

každý zo
spoločníkov

každý
komplementár

jeden alebo viacerí
konatelia

predstavenstvo

predstavenstvo (2)

Povinnosť zriadiť kontrolný orgán

-

nie je

nie je

nie je

áno (dozorná rada)

áno (kontrolná
komisia)

nie je

nie je

nie je

nie je

áno

áno

nie je (3)

podvojné
účtovníctvo

podvojné
účtovníctvo

podvojné
účtovníctvo

podvojné
účtovníctvo

podvojné
účtovníctvo

nie je

nie je

nie je

áno (nemusí pri
vzniku)

áno

áno

-

-

-

10 %

20 % (min. 10 % pri
vzniku)

50 % (min. 10 % pri
vzniku)

nie (dobrovoľne
áno)

áno

áno

áno

áno

áno

-

zakladateľské
dokumenty musia
mať formu
notárskej zápisnice

ustanovujúca
členská schôdza
musí mať formou
notárskej zápisnice

Kritérium
Možnosť podnikať samostatne
(fyzická osoba)

Povinnosť tvoriť základné imanie

Povinná výška vkladu

Možnosť vložiť nepeňažný vklad
Ručenie osôb zúčastnených na
podnikaní (spoločníkov,
akcionárov, členov)

Povinnosť mať stanovy
Povinnosť viesť účtovníctvo
Povinnosť tvoriť rezervný fond
(zriadiť nedeliteľný fond v prípade
družstva)
Výška rezervného fondu (% zo
základného imania)
Povinnosť zápisu do obchodného
registra

Osobitné požiadavky pri založení a
vzniku

-

nie sú

pravosť podpisov v návrhu na zápis do obchodného registra musí byť osvedčená

Zdaňovanie príjmov

Možnosť uplatniť nezdaniteľnú časť
základu dane

sadzbou dane
z príjmov fyzickej
osoby (19 – 25 %)

sadzbou dane
z príjmov fyzickej
osoby (19 – 25 %)

áno

áno

časť základu dane
pripadajúca na
komplementárov
sadzbou dane
z príjmov fyzickej
osoby (19 – 25 %)
a zostávajúca časť
základu dane
sadzbou dane
z príjmov
právnickej osoby
(23 %)
komplementári –
áno, komanditná
spoločnosť – nie

sadzbou dane
z príjmov
právnickej osoby
(23 %)

sadzbou dane
z príjmov
právnickej osoby
(23 %)

sadzbou dane
z príjmov
právnickej osoby
(23 %)

nie

nie

nie

Doplňujúce informácie:
(1) Ak obchodné meno komanditnej spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky spoločnosti ako komplementár. Neobmedzené ručenie platí aj
v prípade záväzkov zo zmlúv, ktoré v mene spoločnosti uzavrel bez splnomocnenia.
(2) V prípade malého družstva (menej ako 50 členov) je štatutárnym orgánom predseda, prípadne ďalší člen poverený členskou schôdzou.
(3) Môže viesť jednoduché aj podvojné účtovníctvo, ako aj daňovú evidenciu. Výdavky pre účely zistenia základu dane z príjmov môže za splnenia podmienok uplatňovať
v paušálnej výške.

