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ПОДАТКИ

Ставки податків

Фінансування компанії

Виплата доходів

ДЕРЖАВНІ ТА ЛОКАЛЬНІ 

ПРОГРАМИ З ПІДТРИМКИ 

РЕЛОКАЦІЇ БІЗНЕСУ З УКРАЇНИ

Польща, Румунія

ПОКАЗНИКИ КРАЇНИ

Мінімальна та середня зарплата

Індекс вартості життя

Легкість ведення бізнесу

БІЗНЕС ФАКТОРИ

Кваліфікований персонал

Виробництво чи сфера послуг

Сировина

Постійна чи тимчасова релокація

ПРОЦЕС РЕЛОКАЦІЇ

Витрати

Тривалість: від прийняття рішення до 

запуску бізнесу

Процедури 
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 Розвинена мережа індустріальних парків: 

Польща – 78, Румунія – 97,  Молдова – 8, Угорщина – 210, 

Словаччина – 74

 Підключення до готової інфраструктури та швидке розгортання 

виробництва

 Фінансові переваги: звільнення від земельного податку, 

спеціальні економічні зони (податкові пільги), гранти від держав 

та ЄС

 Мінімальний державний нагляд та контроль

 Консультаційна та юридична підтримка для резидентів

 Вимоги до резидентів встановлюють самі індустріальні парки. З 

резидентами укладається контракт

Індустріальні парки в ЄС 3



Створення компанії в ЄС 1/2

ТОВ Представництво

Мінімальний 

статутний капітал

Румунія: 1 євро

Польща: 1 200 євро

Молдова: 280 євро

Словаччина: 5 000 євро

Угорщина: 8 000 євро

Відсутнє 

Відповідальність 

засновників

Обмежена – в межах вкладів Необмежена відповідальність материнської 

компанії

Органи управління Загальні збори / єдиний учасник

Виконавчий орган (директор)

Представник

Корпоративний 

податок

Румунія: 16%

Польща: 19% (9% зменшений)

Молдова: 12%

Словаччина: 21% (15% зменшений)

Угорщина: 9%

Виплата доходів Дивіденди (проценти, роялті) Вільне перерахування доходів материнській 

компанії
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Основні труднощі

Фінансування початкової діяльності НБУ ввів обмеження на вивід коштів за кордон як для юридичних, 

так і для фізичних осіб

Відкриття банківського рахунку В середньому 2-4 тижні

Банки вимагають документи щодо діяльності, бенефіціарів та 

розкриття іншої інформації

Тривалість процесу Підготовка документів та реєстрація компанії 1-3 тижні

Пошук офісу та приміщення, укладення оренди

Місцеві ліцензії (якщо необхідно)

Особиста присутність Заборона на виїзд чоловікам

Особиста присутність для реєстрації компанії (можливо по 

довіреності або e-сервіси)

Податкове структурування та структурування 

фінансових потоків

Структурування виплат доходів в Україну

Фінансування діяльності в ЄС

КІК Законодавство про КІК на час воєнного стану змін не зазнало. 

Підготовка повідомлення про набуття КІК, підготовка та подача 

звітності, сплата податків з КІК



GDPR
Застосовують правила та відповідальність згідно GDPR, зокрема при 

релокації персональних даних та щодо працівників 

Ліцензування, сертифікація
Необхідний попередній аналіз чи необхідна ліцензія, дозвіл на початок 

діяльності

Продукція вироблятиметься відповідно до стандартів якості країни ЄС та 

отримує сертифікат ЄС

Митне ввезення обладнання
Ввезення обладнання відбувається на загальних підставах: митне 

оформлення, сплата мита, зборів, ПДВ. Деякі країни пропонують звільнення 

(Румунія)

1
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6Які ще юридичні нюанси існують при релокації?



(Re)Structuring

Incentive schemes
Preparation for 

potential sale

• Діє з березня 2022 

року

• 1 рік (з 

продовженням)

• Українці та члени 

сім’ї

• Право на 

працевлаштування

• Медична та 

фінансова допомога

Тимчасовий 

захист

• Відпустка 20 

робочих днів

• Суворе дотримання 

перерв в роботі, 

вихідних 

• Виключні підстави 

звільнення

• Звільнення з 

компенсацією (1-6 

зарплат)

Трудові 

гарантії

• Надання засобів 

працівнику

• Дотримання вимог 

GDPR та 

конфіденційності

• Покриття витрат на 

віддалену роботу

Віддалена 

робота

Румунія: 510 євро

Польща: 650 євро

Молдова: 90 євро

Словаччина: 645 

євро

Угорщина: 680 євро

Мінімальна 

зарплата

Трудові відносини в ЄС 7



Часткова релокація

Працівники

 Звільнення за угодою сторін та працевлаштування 

їх в компанії в ЄС

 Призупинення трудових відносин із працівниками в 

Україні

 Оформлення оплачуваних/неоплачуваних 

відпусток

 Оформлення простою 

Компанія

 Переведення контрактів на компанію в ЄС (з 

урахуванням обмежень НБУ для постачальників)

 Структурування контрактів між компанією в Україні 

та в ЄС

 “Сплячий режим” діяльності 

Що робити з бізнесом в Україні? 1/2 8



Повна релокація

Працівники

 Звільнення за угодою сторін та працевлаштування 

їх в компанії в ЄС

 Призупинення трудових відносин із працівниками в 

Україні

 Звільнення працівників в Україні за угодою сторін

(з погодженою компенсацією)

 Звільнення працівників в Україні у зв’язку із 

ліквідацією

Компанія

 Ліквідація компанії: тимчасово обмежено, тривалість 

до 12 місяців

 Продаж бізнесу на сторону: тимчасово обмежено

 “Сплячий режим” діяльності: мін.оплата директора, 

припинення всіх контрактів, зміна офісу на “поштову 

скриньку”

Що робити з бізнесом в Україні? 2/2 9



Kinstellar: короткий огляд

 Юридична фірма, що надає повний спектр юридичних 

послуг у Центральній, Південно-Східній і Східній 

Європі та Центральній Азії

 12 офісів: Болгарія, Казахстан, Румунія, Сербія, 

Словаччина, Туреччина, Угорщина, Узбекистан, 

Україна, Хорватія та Чехія

 Офіси у Казахстані та Узбекистані працюють на 

ринках Центральної Азії

 Офіс у Сербії надає послуги у більшості країн 

колишньої Югославії (Словенія, Боснія і Герцеговина, 

Чорногорія, Північна Македонія)

 Системний, цілісний, командний підхід у всьому регіоні

9500+
ПРОЕКТІВ

350+
ЮРИСТІВ

12
ОФІСІВ

КЛЮЧОВІ ФАКТИ

Наші офіси Регіональна експертиза
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Команда Kinstellar [в Україні] є ‘досвідченою, оперативною, 

практичною’. Робота команди завжди базується на раціональному 

підході в розподілі часу і витрат, кожна консультація надається на 

основі величезного досвіду та відмінного розуміння права, 

відповідь навіть на найменше питання з найменшим бюджетом 

містить глибокий аналіз і комплексне рішення відповідної 

проблеми.’ - The Legal 500, 2021

Розпочавши роботу в Україні у 2016 р., команда київського офісу 

налічує тепер 60 юристів, у тому числі 10 партнерів. 

Київський офіс Kinstellar є найбільшим офісом фірми та однією з 

провідних юридичних фірм в Україні, що надає повний юридичний 

супровід міжнародним та локальним клієнтам. 

Kinstellar в Україні

6
РОКІВ

60
ЮРИСТІВ

10
ПАРТНЕРІВ

Усі ключові практики київського офісу Kinstellar були відзначені

провідними міжнародними та українськими юридичними

директоріями
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Галина Загороднюк

Партнер, Київ, Україна

 +380 67 466 3255

 galyna.zagorodniuk@kinstellar.com

Андрій Корнута

Юрист, Київ, Україна

 +380 63 404 4913

 andrii.kornuta@kinstellar.com
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