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Kako ustanoviti podjetje v ZDA?
Foto: osebni arhiv

Vstop na trg ZDA ni popolnoma preprost, saj je treba zaradi različnih plasti,
ki jih tvorijo zvezna zakonodaja, zakonodaje zveznih držav in lokalne
zakonodaje, upoštevati številne vidike.
Katya Mežek

svetovalec

O izbiri obdavčitve
se je priporočljivo
pogovoriti z
odvetnikom o
postopkih in
posledicah.

Glede na področje
dejavnosti, s katero
se družba ukvarja,
bo morda treba
pridobiti lokalna
dovoljenja ali
soglasja.

Izbrali ste vrsto pravnega subjekta, ki ga boste odprli
v ZDA, zdaj pa vas čakajo naslednji pomembni koraki,
ki so nujni, da bo novoustanovljena družba delovala
v skladu z zvezno zakonodajo, zakonodajo zvezne
države in lokalno zakonodajo.
Izberite zvezno državo
Izbira zvezne države je pomembna, saj to lahko
vpliva na davčna in finančna vprašanja ter vprašanja
glede odgovornosti v zvezi z družbo. Podjetje mora
»izpolnjevati pogoje« ali biti »registrirano« v vsaki
zvezni državi, v kateri želi »opravljati dejavnost«.
Delaware je priljubljena izbira zaradi ustaljene gospodarske zakonodaje, sodišč, ki imajo veliko izkušenj z
gospodarskimi zadevami, visoko ocenjenega varstva
obveznosti iz poslovanja in preprostega postopka
ustanovitve. Družbi ni treba imeti fizičnega naslova
v Delawaru, vloge, vložene v Delawaru, pa niso javno
dostopne na spletu.
Zelo privlačna je tudi Nevada, ki nima davka od
dohodkov pravnih oseb na ravni zvezne države, davka
na delnice na ravni zvezne države in letne koncesijske
dajatve. Zakonodaja temelji na Delawarovem modelu.
Čedalje bolj priljubljeno je tudi ustanavljanje družb
v Wyomingu, ki nima ne davka od dohodkov pravnih
oseb na ravni zvezne države ne dohodnine na ravni
zvezne države in je redno ocenjen kot podjetjem
najprijaznejša zvezna država. Poleg tega v ustanovitvenih listinah ni treba navesti poslovodnih oseb,
vodilnih delavcev itd.
Izberite firmo in vložite ustanovno listino
Ime družbe mora biti na voljo v vseh zveznih državah,
v katerih bo družba poslovala. Če bi radi registrirali
firmo ali logotip družbe kot njene znamke, je treba
preveriti pri Uradu ZDA za patente in znamke, ali je
to mogoče, da ne bi prišlo do kakšne kršitve znamke
tretjih oseb. Vsaka zvezna država ima nekatera pravila
o firmi, ki jih je treba upoštevati, da ne bo registracija
zavrnjena.
Po izbiri firme je treba pri izbrani zvezni državi
vložiti ustanovno listino. Informacije, ki jih mora
listina vsebovati, se lahko razlikujejo glede na vrsto
družbe, v splošnem pa morajo vsebovati vsaj ime
firme, glavni naslov družbe, poštni naslov družbe (če
je drugačen od glavnega), ime in priimek ter naslov
registriranega zastopnika in ime ustanovitelja.

Običajno potrebujejo med enim in tremi tedni za
obdelavo dokumenta, obstaja pa tudi možnost, da se
storitev pospeši proti plačilu.
Družba mora imeti registriranega zastopnika, ki je
lahko podjetje ali fizična oseba in mora imeti v zvezni
državi stalni in fizični naslov ter biti na voljo za vročanje sodnih pisanj med običajnim delovnim časom.
Organizacijske listine, davčna številka in ostalo
Družba mora pripraviti organizacijske listine družbe
glede na to, za kakšno družbo gre. Delniška družba
mora pripraviti vsaj akt ustanovitelja, notranje akte,
ki določajo notranje postopke družbe, in prvi zapisnik
seje upravnega odbora. Pripravijo se lahko tudi
sporazumi o nakupu delnic/sporazumi o omejenem
nakupu deležev, delničarski sporazum, sporazumi o
odškodnini za člane upravnega odbora in poslovodne
osebe, pravila o izdaji delniških listin in kapitalizacijska preglednica.
Pri d. o. o. je ključni notranji akt upravljanja sporazum o delovanju, ki se lahko pripravi tako, da ustreza
posameznim potrebam neke družbe. Ker gre za notranji akt, ni vložen pri nobenem državnem ali javnem
subjektu. Vsebuje informacije, ki se nanašajo na
poslovodsko strukturo, pravice do prenosa, določbe o
odkupu, postopke sestajanja ter razdelitev dobičkov
in izgub med družbenike.
Podjetje mora pridobiti zvezne zaposlitvene
identifikacijske številke, ki so potrebne, če ima
družba delavce. Poudariti je treba, da večina bank
zahteva to številko, da lahko družba odpre poslovni
bančni račun. Tuja družba, ki nima številke socialnega
zavarovanja ali že obstoječe identifikacijske številke,
mora izpolniti obrazec in ga po telefaksu poslati
Davčni upravi ZDA. Pri vnosu informacij v ta obrazec
in njegovi predložitvi naj sodeluje odvetnik, da se
poskrbi, da obrazec ne bo zavrnjen. gg

Odvetniki iz odvetniške pisarne Leks Law lahko
vaši družbi pomagajo pri prizadevanjih za širitev
na trg ZDA. Dosegljivi so na e-naslovu kmezek@
lekslaw.com ali telefonski številki +1 818 259 3311.

