Інструкція взаємодії
Дозвіл на проживання Словаччина
(оформляємо в Прешові, 70 км від кордону з Україною).
Ціна повного оформлення складає 3 000 евро.
!!!Сюди входять всі державні платежі.
ПОВНА ГАРАНТИЯ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ У РАЗІ ВІДМОВИ
ПО НАШІЙ ВИНІ!
Зв’язок
Україна
+380 98 155 10 08
Олександр Мороз

Словаччина
+421 915 536 788
Олександр Двоеконко

Viber
+7 98 175 950 47
Електронна адреса:
moroz@intechenergo.sk
Ви отримаєте:
1. Поволеніє на побит на 1-2 роки.
Поволеніє (вид на жительство) надає право проживати по всій шенгенській
зоні, займатися підприємницькою діяльністю та працювати по договору;
2. Свідоцтво про реєстрацію підприємця;
3. Виписку з торгового реєстру про право здійснення підприємницької
діяльності та реєстрацію в податковій.
Для початку розгляду документів Вам необхідно мати діючий
закордонний паспорт, бажано з достатнім терміном дії (до двох років);
Крім того, клієнт зобов'язаний:
• одноразово пройти медичний огляд. 140-220 евро. Медичний огляд
роблять в сусідньому місті Кошице, буквально в 20 хвилинах від
Прешова. Там є спеціальна клініка;
• мати медичну страховку на термін від 6 місяців (Можлива й
українська, якщо немає планів лікуватися в ЄС. Допоможемо
оформити. Ціна біля 2000 гривен/рік);
• мати місце реєстрації (прописку) та місце ведення підприємницької
діяльності (оренда, власність). Якщо клієнт не буде мати своєї
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прописки або юридичної адреси, можемо допомогти. Ціна прописки
30 євро/місяць, ціна юридичної адреси 50 євро/місяць.

ПЕРШИЙ КРОК
УВАГА!
За Вашим бажанням ми зробимо процедуру первинної реєстрації у
державних органах без Вашого приїзду до Словаччини.
Для цього ми відправляємо Вам дані для довіреності, яку треба буде
оформити.
А також:
ü копію закордонного паспорта (1 сторінка);
ü Довідка з даними про постійне проживання (словацькою мовою).
ü довідку про несудимість. Довідку про відсутність судимості на
території України з (робиться в МВС України по Вашому району).
Усі документи повинні бути словацькою мовою та відповідно завірені в
установленому порядку. З перекладом допоможімо.
Копії
зазначених
документів
moroz@intechenergo.sk.

відправне

нам

на

адресу

Оригінали завірених документів та 1 500 евро передати нам особисто
(варіанти обговорюються окремо).
ДРУГИЙ КРОК
Через 7-50 днів (по можливості) Ви маєте особисто приїхати на подачу
документів до еміграційної поліції в Прешові. При собі мати суму біля 4 500
евро, для відкриття банківського рахунку та оформлення довідки про
наявність коштів. Гроші можливо залишити на рахунку, або зняти в цей
же день. Також пройдемо медичний огляд.
Другу частину домовленої суми ми беремо перед візитом до поліції у
Словаччині. Допоможемо з організацією безпечного автотрансферу:
Ужгород-Прешов-Ужгород. Вартість авто з переселенням кордону на день
біля 120 евро.
Строк розгляду документів з моменту подачі складає до 90 днів.
Зазвичай 50-70.
Ми оформили близько 100 людей і відмов у нас не було. Якщо клієнт
отримає відмову по нашій вині ми повертаємо 2 500евро (суму без державних
платежів), якщо клієнт отримав відмову по причині якихось проблем з
законом гроші ми не повертаємо.
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Додаткові питання та відповіді по темі.
1. Словацька віза для першого візиту будь-яка?
Якщо мова йде про перший в'їзд, то зараз можна спокійно їхати по біометрії. Якщо
паспорт старий, то краще мати словацьку візу, але якщо вже є інша, то можна
вирішити питання шляхом написання пояснювальної записки в поліції. Загалом, краще
щоб по біометрії або словацької візі, але якщо вже зовсім немає можливості так
зробити, то вирішимо.
2. Що дає статус індивідуального підприємця(ІП) з точки зору
працевлаштування?
Працювати можна як ІП або за договором між юрособами. Іншими словами, тут в
Словаччині маючи ІП, можна влаштовуватися на роботу, але не всі роботодавці
візьмуть. Наприклад, лікар або продавець навряд чи зможуть пройти через ІП, але
більшість робочих спеціальностей без проблем.
3. Якщо бізнесмен отримав таким чином дозвіл на проживання, чи є це
достатньою підставою, щоб його родина (дружина, діти) отримала
також дозвіл на проживання в Словаччині?
Так. Родина отримує дозвіл по ту ж дату. Діти тільки до 18 років. Ціна близько 600
евро за 1 особу. Список необхідних документів пізніше.
4. Чи є якісь обов`язкові вимоги чи негласні побажання словацьких органів
щодо прибутковості бізнесу такого підприємця та/чи щодо розміру сплачених
податків за рік, щоб без проблем поновити дозвіл на проживання?
Так є, але та схема, яку пропонуємо ми передбачає суму 80-120 евро в рік, якої буду
достатньо для продовження. Наші клієнти в основному отримують дозвіл на 2 роки.
5. Скільки приблизно буде коштувати річне бухгалтерське обслуговування
діяльності підприємця?
По нашій схемі приблизно 100-200 евро в кінці року.
6. Який приблизно річний бюджет на сплату соціальних податків та інших
обов’язкових платежів у такого підприємця з Вашого досвіду?
У цьому випадку соціальний податок підприємець не сплачує взагалі. Тільки мед.
страхування 60-75 євро в місяць. але є варіанти за 80-100 євро в рік.
7. Скільки коштує поновлення дозволу на проживання?
Обов’язкові платежі близько 200, якщо збирати папери самому. Якщо ми + 450-500.
8. Чи є якісь вимоги чи негласні побажання щодо кількості днів, яку
підприємець з дозволом на проживання обов`язково має бути присутнім в
Словаччині?
Не можна бути відсутнім більше ніж 180 днів за один від’їзд. Достатньо приїхати на 1
день і можна знову поїхати, але треба подати документ для поліції.
9. Чи можете ви допомогти з пошуком та орендою житла в Словаччині?
Допомагаємо, за гроші клієнта, на період оформлення документів. Далі можемо дати
декілька контактів ріелторів.
Всі інші деталі та дати приїзду будемо обговорювати окремо для кожного клієнта.
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