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Ak potrebujete rýchle riešenie, vždy je lepšie
spoliehať sa na profesionálov, než poučiť sa
na vlastných skúsenostiach a chybách.

When quick solutions are needed, it is always
better to rely on professionals than to learn
by trial and error.

Vďaka dlhoročnej skúsenosti a know-how
je KPMG perfektným partnerom v relokačných
a imigračných záležitostiach. KPMG Vám
pomôže ušetriť čas a náklady.

The long-established experience and knowhow of KPMG makes us the perfect partner
in relocation and immigration services. KMPG
can assist you so that you save up time
and resources.

Aké sú zákonné požiadavky?

What are the Legal Requirements?

Zamestnanie štátnych príslušníkov z iných krajín
je často stresujúcou procedúrou, nakoľko aj
zamestnávateľ, aj potenciálny zamestnanec musia
pred začatím práce na Slovensku splniť viacero
požiadaviek vo vzťahu k slovenským orgánom
verejnej moci, a to v rámci striktných lehôt.

Employment of nationals from other countries is
often a stressful procedure, as both the employer
and the potential employee must complete several
steps towards the Slovak authorities before he/she
can start to work in Slovakia, all within strict
deadlines.

Nelegálna práca
a nelegálne zamestnávanie

Illegal working
and illegal employment

Nedodržanie zákona môže viesť k rôznym
sankciám, v niektorých prípadoch k zrušeniu
povolenia na pobyt.

Failure to follow the law may result in various
sanctions, in some cases to termination
of residence permit.

Okrem pokuty za nelegálne zamestnávanie
v rozmedzí od 2 000 € do 200 000 €, môžu
byť zamestnávateľovi uložené aj iné sankcie,
ako napríklad vylúčenie z verejného obstarávania
alebo neposkytnutie ﬁnančných prostriedkov
zo zdrojov EÚ.

The ﬁnes for illegal employment range from
€ 2,000 up to € 200,000 and other sanctions,
such as exclusion from public procurement
or non-provision of funds from EU sources
might be also imposed.

Ako Vám môžeme pomôcť?

How can we help you?

Spoločnosť KPMG poskytuje relokačné a imigračné
služby nadnárodným a medzinárodným spoločnostiam pôsobiacim v rôznych oblastiach podnikania.
Naše skúsenosti sú tvorené niekoľkoročnou praxou
a zhromažďovaním nevyhnutnej know-how. Naše
odhodlanie a porozumenie potrebám našich klientov
nás robí lídrom v relokačných a imigračných
službách. Preto Vám môžeme poskytnúť pomoc
v štandardných relokačných a imigračných
záležitostiach, ako aj v súvislosti s Vašimi
špeciﬁckými požiadavkami.

KPMG provides relocation and immigrations
services to multinational and international
companies in various areas of business. Our
experience has been shaped by several years
of practice and gathering of essential know-how.
Our dedication and understanding for our clients’
needs makes us a leader in relocation and
immigration services. Therefore, we are able
to assist you in issues ranging from standard
relocation and immigration matters to unique
client-speciﬁc requests.
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