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Kako odpreti podjetje v ZDA
Foto: osebni arhiv

Tuje družbe, ki želijo poslovati v ZDA, imajo na razpolago več možnosti.
Katero izbrati?
Katya Mezek

Ob razmišljanju o širjenju poslovanja v ZDA se
običajno pojavi vprašanje, katero vrsto pravnega
subjekta bi bilo najprimerneje ustanoviti. Gre za
zelo pomemben korak, saj ima lahko izbrana vrsta
pravnega subjekta precejšnje davčne posledice in
posledice z vidika odgovornosti za odvisno družbo v
ZDA ter tujo obvladujočo družbo.
Ko izberemo vrsto pravnega subjekta, je tega
treba tudi pravno ustanoviti. Pri tem koraku se mora
podjetje odločiti, v kateri zvezni državi želi imeti
glavno poslovno enoto in ali želi poslovati v drugih
zveznih državah. Poleg tega lahko ta korak vključuje
vlaganje vlog pri lokalnih organizacijah ter organizacijah zvezne države in/ali zveznih organizacijah, kar
je pomembno, saj lahko nepravilne vloge povzročijo
nepotrebne zamude ali stroške.
Ko je pravni subjekt ustanovljen, mora družba
nenehno skrbeti za vprašanja glede zakonitosti
poslovanja, da zagotovi izpolnjevanje vseh obveznosti
podjetja in se izogne morebitnim kaznim državnih
organov.
1. korak: Izbira pravnega subjekta
Tuje družbe, ki želijo poslovati v ZDA, imajo na
splošno na voljo te možnosti: (1) odprtje podružnice
ali organizacijske enote tuje družbe; (2) sklenitev
partnerstva s podjetjem s sedežem v ZDA; (3)
ustanovitev odvisne delniške družbe (corporation);
ali (4) ustanovitev odvisne družbe z omejeno
odgovornostjo (Limited Liability Company – LLC).
I. Podružnica/organizacijska enota
Čeprav je podružnica ali organizacijska enota
najpreprostejši in najcenejši način za ustanovitev
podjetja v ZDA, ta struktura običajno ni priporočena,
glavni razlog pa je ta, da ni vmesne družbe s sedežem
v ZDA, ki bi tujo družbo varovala pred izpostavljenostjo odgovornosti in davkom v ZDA. Povedano
z drugimi besedami, podružnica ali organizacijska
enota se šteje za del tuje družbe. Ker lahko v takem
primeru pride do različnih čezmejnih zapletov, večina
družb, ki poslujejo v ZDA, izbere drugačno strukturo
pravnega subjekta, ki ločuje poslovanje v ZDA in tujini.
Če se tuja družba odloči, da bo odprla podružnico
ali organizacijsko enoto, naj poskrbi, da bo skrbno
oblikovala svoje pogodbene obveznosti in zmanjšala

svojo odgovornost v kar največjem zakonsko dovoljenem obsegu.
II. Partnerstva
V ZDA obstajata dve vrsti partnerstev, tj. osebnih
družb: družba z neomejeno odgovornostjo (general partnership) in komanditna družba (limited
partnership).
Pri družbi z neomejeno odgovornostjo imamo
dve ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki začnejo skupaj
poslovati, pri čemer je vsaka družbenica družbe z
neomejeno odgovornostjo (general partner). Ker
družbe z neomejeno odgovornostjo ni treba registrirati pri nobeni lokalni agenciji, agenciji zvezne
države ali zvezni agenciji, je zelo priporočljivo skleniti
dobro partnersko pogodbo, v kateri se določijo način
delitve dobička, obveznosti družbenikov družbe z
neomejeno odgovornostjo in pravna sredstva. Če
tuja družba ustanovi družbo z neomejeno odgovornostjo in postane družbenica družbe z neomejeno
odgovornostjo, bo rezultat podoben tistemu, ki ga
prinaša podružnica ali organizacijska enota. V ZDA
je družbenik družbe z neomejeno odgovornostjo
osebno odgovoren za dolgove in obveznosti družbe z
neomejeno odgovornostjo, dejanja drugih družbenikov družbe z neomejeno odgovornostjo pa zavezujejo
vse družbenike družbe z neomejeno odgovornostjo,
zaradi česar so vsi solidarno odgovorni za dejanja
družbe z neomejeno odgovornostjo. Poleg tega
prihodki, ki jih ustvari družba z neomejeno odgovornostjo, »preidejo« na družbenike družbe z neomejeno
odgovornostjo. Obdavčitev s »prehodom« pomeni,
da dobiček družbe ni obdavčen na ravni družbe in da
le »preide« skozi družbo ter se razdeli družbenikom
družbe z neomejeno odgovornostjo, ki nato osebno
plačajo davke na razdeljene zneske. Če je tuja družba
družbenica družbe z neomejeno odgovornostjo, bo
s tem postala izpostavljena davčnim ureditvam, ki
veljajo v ZDA, in svojim lokalnim davčnim ureditvam. Zaradi navedenih vprašanj glede odgovornosti
in davkov vstop tujih pravnih subjektov v družbo z
neomejeno odgovornostjo ni priporočljiv.
Pri komanditni družbi imamo komanditiste (limited partner), ki imajo v komanditni družbi pasivno
vlogo in niso osebno odgovorni za dejanja komanditne družbe, ter vsaj enega komplementarja (general
partner), ki vodi tekoče posle komanditne družbe
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države in lokalno
zakonodajo ustanovi
družbo, ki bo
delovala.

in je osebno odgovoren za njena dejanja. Tudi pri
komanditni družbi imamo obdavčitev s »prehodom«,
ki je podobna obdavčitvi družbe z neomejeno odgovornostjo, zaradi česar lahko tuja družba še vedno
pričakuje, da bo izpostavljena davčnim ureditvam,
ki veljajo v ZDA. V primerjavi z družbo z neomejeno
odgovornostjo je treba komanditno družbo registrirati pri lokalnih agencijah, agencijah zvezne države in
zveznih agencijah, da se zagotovi zakonitost poslovanja. Kot pri družbah z neomejeno odgovornostjo je
tudi pri komanditni družbi zelo priporočljivo skleniti
dobro partnersko pogodbo.
III. Odvisna delniška družba
Odvisna delniška družba je bolj zaželen pravni subjekt
za tuje družbe, ki želijo poslovati v ZDA, glavni razlog
pa je ta, da je taka družba v ZDA poseben pravni
subjekt, katerega delovanje je ločeno in se razlikuje
od tuje obvladujoče družbe. Ta ločitev zagotavlja, da
so vsi dobički, ustvarjeni v ZDA, le enkrat obdavčeni
v ZDA, in da vse finančne obveznosti, nastale v ZDA,
ostanejo na odvisni delniški družbi v ZDA in ne morejo
preiti na tujo obvladujočo družbo. Korist te strukture
je tudi ta, da so delničarji odvisnih delniških družb v
ZDA (tj. tuje obvladujoče družbe) omejeno odgovorni,
kar je ključna prednost tovrstnega pravnega subjekta.
Ena od slabosti strukture delniške družbe je dvojna
obdavčitev, kar pomeni, da je odvisna delniška družba
obdavčena najprej na ravni družbe, nato pa še na
ravni delničarjev, ko se jim dobiček razdeli v obliki
dividend. Odvisna delniška družba lahko izbere, da
bo obdavčena kot delniška družba S (S corporation),
kar prinaša davčno strukturo, podobno tisti pri d. o. o.
(LLC), kakor je opisano v nadaljevanju, vendar za tujo
družbo taka izbira ni najprimernejša, saj tujo obvladujočo družbo izpostavi neželenim davčnim posledicam.
Druga slabost odvisnih delniških družb je ta, da

zanje velja več upravnih zahtev kot za druge pravne
subjekte, na primer letna seja upravnega odbora in
skupščina delničarjev, ter da je pri teh družbah pred
nekaterimi odločitvami ali dejanji lahko potrebna
odobritev delničarjev in upravnega odbora.
IV. Odvisna družba z omejeno odgovornostjo (LLC)
Čeprav je d. o. o. (LLC) novejša oblika pravnega
subjekta, postaja hitro vse bolj priljubljena zaradi
lastnosti glede omejene odgovornosti, prilagodljivosti
pri delovanju in enoslojne obdavčitvene strukture. D.
o. o. je tako kot družba z neomejeno odgovornostjo
in komanditna družba obdavčena s prehodom, tuja
družba pa bo pri d. o. o. naletela na ista davčna
vprašanja kot pri družbi z neomejeno odgovornostjo
ali komanditni družbi, kakor je opisano zgoraj. Rešitev
je ta, da se izbere možnost, da je d. o. o. obdavčena
kot delniška družba. To bo tuji obvladujoči družbi
zagotovilo želeno omejeno odgovornost glede njenih
dejavnosti v ZDA, poskrbelo bo, da za tujo obvladujočo družbo ne veljajo davčne ureditve, ki veljajo v
ZDA, poleg tega pa bo odvisni družbi v ZDA zagotovilo
veliko lažjo upravno ureditev, kot velja za delniško
družbo. Čeprav gre za nekaj, kar presega ta članek,
lahko obstajajo tudi nekateri dejavniki, kot so dolgoročni poslovni in naložbeni cilji pravnega subjekta v
ZDA, zaradi katerih je struktura delniške družbe lahko
bolj zaželena kot struktura d. o. o. gg
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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.
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