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Rada slovenských exportérov zostavila odbornú správu o zjednodušení podnikania v Spojených arabských
emirátoch (ďalej len SAE), ktorá má napomáhať obchodnej činnosti v tejto krajine. Táto správa má za cieľ
informovať o špecifikách jednotlivých obchodných činností, o možných spôsoboch podnikania a nákladoch
s tým spojených, o vízovej povinnosti a platnom daňovom systéme a tiež poskytnúť dôležité informácie
týkajúce sa vývozu a dovozu z/do krajiny. Táto správa nesie informatívny charakter a všetky subjekty alebo
jednotlivci, ktorí sa rozhodnú pre podnikateľskú činnosť v SAE tak konajú z vlastnej iniciatívy a vlastného
uváženia. Mnohé miestne nariadenia a zákony podliehajú častým zmenám a dodatočným schváleniam,
preto v prípade potreby neváhajte kontaktovať autorov tejto správy, ktorí vám radi pomôžu pri riešení
situácií spojených so špecifickými požiadavkami trhu.

Autorský kolektív: Zulf Hyatt-Khan, Samuel Baldovič, Dominika Dobrovičová
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Zoznam skratiek
UAE

United Arab Emirates/Spojené arabské emiráty

GCC

Gulf Cooperation Council/Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive

FZE

Free Zone Entity/Subjekt v zóne voľného obchodu

MoHRE

Ministry of Human Resources and Emiratisation/Ministerstvo ľudských zdrojov
a emiratizácie

CCL

Federal Law on Commercial Companies/Zákon o komerčných spoločnostiach

DED

Deparment of Economic Development/Ministerstvo hospodárskeho rozvoja

MOA

Memorandum of Association/Spoločenská zmluva

DAFZ

Dubai Airport Freezone

AOA

Article of Association/Stanovy pridruženia

ICA

Federal Authority for Identity and Citizenship/Federálny úrad pre identitu a občianstvo

GPA

Grade Point Average/Priemer študijných výsledkov

DIFC

Dubai International Financial Center/Dubajské medzinárodné finančné centrum

CIF

Cost, Insurance and Freight/Náklady, poistenie a prepravné

CIFC

Cost, Insurance, Freight and Commission/Náklady, poistné, prepravné a provízia

GCC

General Common Customs/Spoločný colný sadzobník

FMCG

Fast Moving Consumer Goods/Rýchloobrátkový spotrebný tovar;

DSB

Dispute Setlemment Body/Orgán pre urovnávanie sporov

WPS

Wage Protection System/Systém ochrany miezd

LCIA

London Court of International Arbitration/Londýnsky súd pre medzinárodnú arbitráž

FTA

Free Trade Agreement/Dohoda o voľnom obchode
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Úvod
Vzhľadom na početnú účasť slovenských podnikateľských subjektov na Dubai Expo 2020 sa
Rada slovenských exportérov rozhodla vytvoriť túto správu. Správa je adresovaná členom Rady,
účastníkom Dubai Expo 2020 a tiež ostatným podnikateľským subjektom, ktoré majú záujem
rozšíriť svoje podnikateľské aktivity práve v SAE. Účelom tejto správy je poskytnúť prehľad o trhu
pre podnikateľov hľadajúcich investičné a podnikateľské príležitosti na Expo 2020 a pridružených
podujatiach. Obchodná politika SAE je priateľská voči investorom, štát podporuje inovácie a nové
príležitosti a je vždy otvorený strategickým partnerstvám a joint-ventures, čím sa stáva ideálnou
destináciou pre ďalšiu expanziu, vývoz a ekonomický rast. Podnikanie v SAE sa však vyznačuje
istými špecifikami, na ktoré sa bližšie zameriava i tento dokument.

Krátka ekonomická charakteristika SAE
Spojené arabské emiráty sú 30. najväčšou ekonomikou na svete a druhou najväčšou ekonomikou
na Blízkom východe a v severnej Afrike. V celkovom hodnotení „Ease of Doing Business“ sa
SAE umiestnili na 33. mieste z celkového počtu 183 krajín, ktoré boli porovnávané od júna 2011.
Neexistujúca daň z príjmu významne vyvažuje niektoré obmedzenia investičného prostredia. SAE
predstavujú federáciu siedmich emirátov. Sú to emiráty: Dubaj, Abú Zabí (Abú Dhabí), Šardžá
(Sharjah), Fudžajra (Fujairah), Ras Al-Khaimah, Umm Al-Quwain a Ajman, pričom každý z nich má
svoje vlastné pravidlá a zákonné predpisy. SAE má jeden z najliberálnejších obchodných režimov
v oblasti Perzského zálivu, čo zabezpečuje silný prílev kapitálu z celého regiónu. Pre ekonomiku
v SAE je typická diverzifikácia, či už v obchode, logistike, bankovníctve, cestovnom ruchu, trhu
s nehnuteľnosťami alebo vo výrobe. Možno zhrnúť, že ekonomika poskytuje podnikateľské
príležitosti v rôznych odvetviach. Krajina má dobre rozvinutú infraštruktúru, silný bankový systém
a stabilný politický systém.

Založenie spoločnosti
ⓘ Táto kapitola poskytuje základné informácie, ktoré je možné neskôr doplniť.
Čo sa týka emirátu Dubaj, existuje niekoľko typov licencií za účelom registrácie spoločnosti.
V závislosti od povahy činnosti, ktorú podnikateľský subjekt plánuje realizovať sa vystavujú
nasledovné typy licencií:
•

Obchodná licencia – vydáva sa spoločnosti, ktorá sa bude zapájať do akejkoľvek obchodnej
činnosti.

•

Priemyselná licencia – vydáva sa spoločnosti, ktorá sa bude zaoberať výrobou alebo akoukoľvek
priemyselnou činnosťou.

•

Odborná licencia – vydáva sa poskytovateľom služieb, odborníkom, remeselným umelcom
a remeselníkom.
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Ministerstvo hospodárskeho rozvoja v Dubaji (The Department of Economic Development
(DED) of the Emirate of Dubai) je vládna inštitúcia zodpovedná za vydávanie miestnych licencií
spoločnostiam v Dubaji. Licenčné služby poskytuje z viacerých oblastí.
Proces schvaľovania obchodnej registrácie v Dubaji:
•
Licencie vydávané bankám a iným finančným inštitúciám musia mať povolenie Centrálnej
banky SAE (Central Bank of the UAE);
•

Licencie vydávané výrobným spoločnostiam musia byť schválené Ministerstvom financií
a priemyslu SAE (Ministry of Finance and Industry);

•

Licencie vydávané spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú poisťovníctvom a súvisiacim firmám
musia mať povolenie Ministerstva hospodárstva SAE (DED);

•

Licencie zdravotníckych a farmaceutických výrobkov musia byť povolené Ministerstvom
zdravotníctva SAE;

•

V prípade spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou plynu alebo ropy môžu byť potrebné
dodatočné potvrdenia a schválenia od špeciálnych vládnych agentúr;

•

Do procesu registrácie je z dôvodu svojich kompetencii takisto zapojená Dubajská obchodná
a priemyselná komora (Dubai Chamber of Commerce and Industry);

Požiadavky na vlastníctvo podniku
/ Požiadavky na obchodné vlastníctvo
V každej spoločnosti, ktorá bola založená v Dubaji, respektíve na území SAE, okrem tých, ktoré
majú odbornú licenciu, musia mať štátni príslušníci SAE najmenej päťdesiatjeden percentný (51%)
obchodný podiel.
Z tejto podmienky sú vyňaté nasledovné typy spoločností:
•
Spoločnosť je založená v ktorejkoľvek zo slobodných zón v Dubaji.
•

Dva konkrétne prípady, keď zákon vyžaduje 100 % miestne vlastníctvo.

•

Ak spoločnosť, ktorá je v úplnom vlastníctve Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC),
uzavrie partnerstvo s inou spoločnosťou, ktorá je v úplnom vlastníctve štátnych príslušníkov
SAE.

•

Pri určitých činnostiach je povolené iba 100 % vlastníctvo štátnych príslušníkov alebo subjektov
GCC.

•

Remeselné alebo inak odborne zamerané spoločnosti, v ktorých je povolené úplné zahraničné
vlastníctvo.

•

V prípade zahraničného subjektu, ktorý registruje zástupcu alebo pobočku v SAE.

•

V prípade, že sa žiada o odbornú licenciu na vysoko špecializované profesie, akými sú architekt,
lekár a pod., prípadne ide o licenciu pre rôzne umelecké profesie, percentuálny obchodný
podiel zahraničného vlastníka môže predstavovať až 100%. Musí tu byť však uvedený štátny
príslušník SAE ako tzv. „servisný zástupca“.

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch

05

V roku 2020 bol prijatím federálneho zákonného dekrétu č. 26/2020 (Federal Decree-Law No
26/2020) doplnený a novelizovaný federálny zákon o obchodných spoločnostiach č. 2/2015
(Federal Law on Commercial Companies, ďalej CCL). Zmeny a doplnenia zavedené federálnym
zákonným dekrétom sú v súlade so zámerom SAE urobiť z krajiny ešte atraktívnejšiu destináciu
pre zahraničné investície. Novela zákona prináša zmeny v oblasti priamych zahraničných investícií
a pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Federálny zákonný dekrét zmenil a doplnil článok
10 CCL a v zásade zmenil štandardnú požiadavku ukladajúcu aspoň 51% vlastníctvo štátnych
príslušníkov SAE či už v s.r.o. alebo v akciovej spoločnosti. Odteraz môžu byť s.r.o. a akciové
spoločnosti v stopercentnom vlastníctve cudzích štátnych príslušníkov, pokiaľ nevykonávajú
činnosti strategického charakteru. Zákon prenáša právomoc na miestne orgány stanoviť a uplatniť
požiadavky na zahraničné vlastníctvo (t. j. umožňujúce 100% zahraničné vlastníctvo). Požiadavka,
aby štátny príslušník SAE pôsobil ako zástupca pobočky alebo zastupiteľského úradu zahraničnej
spoločnosti v SAE bola tiež novelou zákona CCL odstránená. Tieto legislatívne zmeny týkajúce
sa percentuálneho podielu zahraničného vlastníctva v obchodných spoločnostiach nadobudli
účinnosť 1. júnom 2021.
Ministerstvo pre ekonomický rozvoj SAE („DED“) nedávno zverejnilo zoznamy licencovaných
činností, pri ktorých je povolené mať 100% zahraničné vlastníctvo v súlade so zákonom o zmene
a doplnení CCL.
Čo sa týka zoznamu DED pre emirát Dubaj, 100% zahraničné vlastníctvo je k dispozícii pre viac ako
1 000 komerčných a priemyselných činností s výnimkou hospodárskych činností so strategickým
významom, ktoré sú len v siedmich sektoroch. Zároveň sú zo zoznamu vylúčené činnosti súvisiace
s poskytovaním služieb. Zoznam Dubai DED aktivít je k dispozícii tu.
Zoznam DED emirátu Abú Zabí obsahuje celkovo 1105 komerčných a priemyselných činností
schválených na úplné alebo čiastočné zahraničné vlastníctvo. Za zmienku stojí zahrnutie „Onshore
a Offshore ropných a plynových polí, zariadení a služieb“ a absencia bankových a finančných
aktivít. Zoznam Abu Dhabi DED aktivít je k dispozícii tu.
DED oznámilo, že na dosiahnutie 100% zahraničného vlastníctva nebudú potrebné žiadne
dodatočné poplatky, záruky, kapitál alebo podobné kritériá. Dôležité je, že 100% zahraničné
vlastníctvo je možné tak pre nové spoločnosti, ako aj pre spoločnosti, ktoré už v SAE pôsobia.
Zahraniční investori, ktorí chcú zmeniť súčasnú štruktúru podielov svojej spoločnosti v SAE budú
musieť vzhľadom na zákon o zmene a doplnení CCL naďalej brať do úvahy svoje existujúce
dohody o akciách a podieloch. To zahŕňa rozsah, v akom sú schopní prevziať 100 % kontrolu nad
miestnymi podnikmi v SAE a ukončenie dohôd so svojimi tichými spoločníkmi v SAE v súlade so
zmluvnými dohodnutými podmienkami a príslušnými právnymi postupmi.
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Typy právnych foriem obchodných
spoločností
Prvým a hlavným krokom pri registrácii podnikania v Dubaji a celých SAE je výber typu obchodnej
spoločnosti. Podľa federálneho zákona č. 8 môžu mať obchodné organizácie jednu zo siedmich
nasledujúcich foriem:
1) Verejné akciové spoločnosti;
2) Súkromné akcionárske spoločnosti;
3) Spoločnosti s ručením obmedzeným;
4) Všeobecné partnerstvá;
5) Komanditné spoločnosti;
6) Partnerstvá obmedzené akciami;
7) Akciové spoločnosti.
ⓘ Právne formy 6 a 7 sú vo všeobecnosti využívané na založenie malých a stredných subjektov.

Otvorenie zastúpenia alebo pobočky
Pobočka v Dubaji alebo zastúpenie zahraničného subjektu v Dubaji môže byť v 100 % zahraničnom
vlastníctve. Táto obchodná výsada sa udeľuje pod podmienkou, že je vymenovaný miestny agent,
tzv. zástupca. Uvedený miestny agent resp. zástupca musí byť fyzická osoba, štátny príslušník SAE,
prípadne právnická osoba alebo spoločnosť 100% vlastnená štátnymi príslušníkmi SAE. Pokiaľ ide
o niektoré zahraničné subjekty, otvorenie vlastného zastúpenia alebo pobočky v Dubaji stojí za
zváženie.
ⓘ Postup obchodnej registrácie v emiráte Dubaj upravuje zákon o obchodných spoločnostiach.

Dubajský obchodný register: Postup
1.

Stanovenie lokálneho partnera, tzv. sponzora

•

Tento krok si vyžaduje starostlivé zváženie a závisí od charakteru služieb, ktoré obchodná
spoločnosť očakáva od konkrétneho sponzora. Či už ide o pomoc pri riešení situácií ohľadom
vládnych postupov alebo len formálne uvedené meno sponzora na licencii.

•

Výška poplatkov, ktoré je obchodná spoločnosť ochotná znášať.

ⓘ Dobré vzťahy so sponzorom pomáhajú predísť mnohým potencionálnym komplikáciám.
2.

Prostredníctvom štandardného formuláru, ktorý sa predkladá na Ministerstvo hospodárskeho
rozvoja (DED) obchodná spoločnosť získa názov a povolenie na činnosť.

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch
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3.

Prenájom obchodných priestorov. Na to, aby mohli byť obchodné spoločnosti v Dubaji
registrované, musia mať obchodné sídlo doložené nájomnou zmluvou.

4. Uzavretie spoločenskej zmluvy so sponzorom (Memorandum of Association, „MOA“) a jej
predloženie na DED. Každá právnická firma môže uzavrieť spoločenskú zmluvu, ktorá musí
definovať osobitnú dohodu a percentuálny podiel vlastníctva medzi všetkými partnermi.
5.

Predloženie „MOA“ a licenčnej prihlášky na DED spolu s požadovanými právnymi dokumentmi
a nájomnou zmluvou. V tejto fáze je potrebné uhradiť všetky poplatky. Získanie licencie trvá
približne jeden týždeň od absolvovania bodu č. 5.

Založenie spoločnosti v zóne voľného obchodu
Mnohé podniky od investovania v SAE odrádza podmienka mať za spoločníka občana SAE s 51%
obchodným podielom v spoločnosti. Z tohto dôvodu sa zóny voľného obchodu stali obľúbeným
miestom pre registráciu podnikania v SAE, keďže je tu povolené 100% zahraničné vlastníctvo.
Zóny voľného obchodu sú špeciálne ekonomické zóny zriadené s cieľom ponúkať zahraničným
investorom daňové úľavy a oslobodenie od colných poplatkov. V Dubaji a v SAE funguje 45 zón
voľného obchodu, ktoré sa riadia osobitnými pravidlami a predpismi. Tovar sa v zónach voľného
obchodu môže vyrábať, dovážať, vyvážať, preberať či meniť jeho účel bez platenia cla. Zóny voľného
obchodu sa väčšinou nachádzajú v strategických geografických lokalitách ako sú štátne hranice,
medzinárodné letiská a hlavné námorné prístavy, aby sa maximalizovali obchodné výhody.
Vláda SAE zriadila v Emirátoch viacero zón voľného obchodu, z ktorých každá je určená
na konkrétnu obchodnú činnosť. Zóny voľného obchodu v SAE ponúkajú cudzím štátnym
príslušníkom výhodu či už vo forme nízkej byrokratickej záťaže alebo možnosti komunikovať len
s jednou určenou inštitúciou a tiež obchodnú výsadu 100% vlastníctva v spoločnosti. V 45 zónach
voľného obchodu dnes pôsobí okolo 200 000 spoločností, ktoré prispievajú k rastu HDP krajiny.
Zóny voľného obchodu sa môžu odlišovať či už ide o ich zameranie, vstupné náklady alebo mieru
byrokracie, avšak základné požiadavky sú rovnaké.

Zoznam zón voľného obchodu v SAE
Všetkých sedem emirátov SAE má zóny voľného obchodu s cieľom podporiť ekonomiku v regióne
a zabezpečiť prílev zahraničných investícií a s tým spojený ekonomický rast. Free Zone Authority je
vládny orgán, ktorý registruje a vydáva obchodné licencie cudzím štátnym príslušníkom v zónach
voľného obchodu v SAE. Zoznam slobodných zón zriadených v SAE je uvedený nižšie:
1. Dubaj
•
Jebel Ali Free Zone (JAFZA)
•
Dubai Airport Free Zone (DAFZA)
•
Dubai International Financial Centre (DIFC)
•
Dubai Healthcare City (DHCC)
•
Dubai World Trade Center (DWTC)
•
Dubai South Free Zone
•
Dubai Knowledge Village
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dubai Logistics City
Dubai Media City (DMC)
Dubai Silicon Oasis (DSO)
Dubai Academic City
Dubai Biotechnology & Research Park (DuBiotech)
Dubai Car and Automotive City Free Zone (DUCAMZ)
Dubai Design District
Dubai Gold and Diamond Park
Dubai Industrial City (DIC)
Dubai International Academic City
Dubai Internet City (DIC)
Dubai Multi Commodities Centre or Jumeirah Lakes Towers Free Zone
Dubai Outsource Zone
Dubai Studio City
Dubai Techno Park
Dubai Technology and Media Free Zone
International Media Production Zone
Economic Zones World
Dubai Flower Centre
Meydan Free Zone
International Humanitarian City

2. Abú Zabí (Abu Dhabi)
•
Abu Dhabi Airport Free Zone (ADAFZ)
•
Abu Dhabi Global Markets (ADGM)
•
Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD)
•
Twofour54
•
Abu Dhabi Ports Company (ADPC) – Khalifa Port and Industrial Zone (KPIZ)
•
Industrial City of Abu Dhabi
•
Higher Corporation for Specialized Economic Zones (ZonesCorp)
•
Masdar City Free Zone
3. Šardžá (Sharjah)
•
Hamriyah Free Zone
•
Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone
•
U.S.A. Regional Trade Center (USARTC) Free Zone
•
Sharjah Publishing City Free Zone
•
Sharjah Media City Free Zone
4. Ajman
•
Ajman Free Zone
5. Fudžajra (Fujairah)
•
Fujairah Free Zone
•
International Free Zone Authority (IFZA)
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6. Ras Al Khaimah
•
Ras Al Khaimah Investment Authority (RAKIA)
•
Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ)
•
Ras Al Khaimah Media Free Zone
•
RAK Maritime City
7. Umm Al Quwain
•
Umm Al Quwain Free Trade Zone (UAQFTZ)

Výhody založenia podniku v zónach voľného obchodu SAE
Podnikanie v SAE prináša veľa výhod. Ak sa investor rozhodne založiť podnik v jednej zo zón
voľného obchodu, pramenia z toho ďalšie obchodné výsady:
•
100% zahraničné vlastníctvo
•
100% repatriácia kapitálu a ziskov
•
100% oslobodenie od dane z príjmu právnických osôb, fyzických osôb a dane z príjmov
•
100% voľný prevod finančných prostriedkov a žiadne devízové kontroly
•
Oslobodenie od všetkých dovozných a vývozných ciel
•
Nízke poplatky za náklad (dopravu)
•
Dostatok lacnej energie
•
Lacná pracovná sila a jednoduchý náborový proces
•
Efektívne komunikačné postupy a jednoduchšia administratíva (s 1 inštitúciou)
•
Liberálna vládna politika a právne normy
•
Včasný a zjednodušený imigračný proces
•
Sponzorstvo a víza pre cenovo dostupnú ale aj kvalifikovanú pracovnú silu
•
Flexibilita prevádzky - 24/7
•
Voľné kancelárie na predaj alebo prenájom
•
Hotové kancelárie, továrne a sklady
•
Zjednodušené postupy pri zakladaní spoločností a udeľovaní licencií
•
Jedinečné priemyselné zoskupenie a účelová infraštruktúra
•
3-ročné pobytové vízum v SAE
•
Žiadne obmedzenia pri zamestnávaní cudzincov

Typy subjektov, ktoré môžu byť zriadené v zónach voľného
obchodu v SAE
Nastavenie podnikania v zónach voľného obchodu v SAE prebieha hladko a bezproblémovo,
pretože vláda SAE uľahčila proces založenia spoločnosti do takej miery, aby prilákala maximum
zahraničných investorov s minimálnymi kapitálom.
Existujú tri hlavné typy subjektov, ktoré možno zriadiť v zónach voľného obchodu v SAE, a to:
•
Pobočka zahraničnej alebo miestnej spoločnosti
•
Subjekt v zóne voľného obchodu (FZE) s jediným akcionárom
•
Obchodná spoločnosť v zóne voľného obchodu s 2 až 5 akcionármi
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Typy licencií, ktoré sú dostupné vo voľných zónach obchodu SAE
Založenie podniku v zónach voľného obchodu SAE by nebolo úplné bez zaobstarania obchodnej
licencie. Žiadatelia v zónach voľného obchodu môžu získať nasledovné typy obchodných licencií:
1. Všeobecná obchodná licencia
Umožňuje investorom obchodovať so všetkými druhmi tovarov
2. Obchodná licencia
Udeľuje časovo obmedzené povolenie na vykonávanie priemyselných, obchodných alebo
konzultačných činností.
3. Licencia na poskytovanie služieb
Umožňuje pôsobenie advokátskych kancelárií, účtovných firiem a poradenských spoločností.
4. Priemyselná licencia
Povoľuje celosvetový dovoz nerastných surovín, výrobného tovaru a vývoz hotových výrobkov.
5. Licencia na skladovanie
Investori môžu využiť túto licenciu na využitie skladovacích zariadení pri prenájme na distribúciu,
balenie a skladovanie tovaru.
6. Výrobná licencia
Umožňuje žiadateľom vyrábať výrobky.

Ako založiť firmu v zónach voľného obchodu SAE
Spoločnosť založená v zónach voľného obchodu nepodlieha zákonu o obchodných spoločnostiach.
Zóny voľného obchodu v SAE sú mimo jurisdikcie SAE a riadia sa pravidlami a nariadeniami
stanovenými príslušnými orgánmi zóny voľného obchodu. Tieto zóny voľného obchodu ponúkajú
vynikajúcu obchodnú príležitosť investorom z celého sveta, vytvárajú liberálne pracovné prostredie
a založenie spoločnosti je v nich skutočne jednoduché.

Postup založenia spoločnosti v slobodných zónach SAE
1. Určenie typu právnickej osoby
Rozhodnutie o type podnikateľského subjektu, ktorý má byť založený v niektorej zo zón voľného
obchodu. Minimálna výška kapitálu pre takýto subjekt závisí od konkrétnej zóny voľného obchodu,
kde bude spoločnosť založená. Napríklad, v zóne voľného obchodu „twofour54“ neexistuje
minimálna kapitálová požiadavka na založenie podniku, zatiaľ čo v „Dubai Airport Free Zone“
(DAFZ) je potrebná minimálna výška kapitálu vo výške 150 000 AED (cca. 35 000 EUR).
2. Výber obchodného názvu
Po rozhodnutí o type právnickej osoby prichádza na rad výber obchodného názvu spoločnosti.
Odporúča sa overiť si povolené obchodné názvy a konzultovať s príslušným orgánom slobodnej
zóny či už konkrétny názov nebol zaregistrovaný.

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch
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3. Žiadosť o obchodnú licenciu
Po výbere obchodného názvu a jeho registrácii na portáli orgánu zóny voľného obchodu je
potrebné podať žiadosť o obchodnú licenciu. Zoznam rôznych obchodných licencií vydávaných
orgánmi zón voľného obchodu bol uvedený vyššie. Typ obchodnej licencie závisí od primárnej
činnosti firmy. Pri predkladaní žiadosti o licenciu je potrebné predložiť podporné dokumenty.
4. Výber kancelárskych priestorov
Orgány v zóne voľného obchodu poskytujú kancelárske služby flex-desk na podporu začínajúcich
podnikov. Je možná kúpa alebo prenájom kancelárskych priestorov v zónach voľného obchodu.
Typ kancelárie závisí od počtu zamestnancov a typu obchodnej činnosti spoločnosti.
5. Získanie predbežného schválenia, registrácia firmy a získanie licencie
Po predbežnom schválení a súvisiacich obchodných schváleniach od konkrétnych orgánov,
prichádza na rad registrácia firmy na portáli a získanie licencie. Tento proces trvá len 2-4 týždne.
Po získaní licencie je podnikateľský subjekt oprávnený začať podnikať.

Dokumenty potrebné na založenie podniku v SAE
Je potrebné predložiť okrem iného niektoré dokumenty v anglickom jazyku. Musia byť osvedčené
a notársky potvrdené Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC) alebo ktorýmkoľvek
konzulárnym oddelením veľvyslanectva SAE.
Všeobecné dokumenty
•
Riadne vyplnený formulár žiadosti o licenciu
•
Vizitka kontaktnej osoby
•
Kópia podnikateľského plánu
•
Notársky overená a osvedčená spoločenská zmluva (MOA) a stanovy pridruženia (AOA)
•
Kópie cestovných pasov partnerov a obchodných manažérov
•
Originály potvrdení z banky a licencia na výkon podnikateľskej činnosti existujúcej firmy vášho
obchodného partnera (ak sa licencia vyžaduje)
Dokumenty na vydanie licencie na výkon poradenskej činnosti
•
Kópia dokladu o získaní vzdelania alebo vysokoškolský diplom, v ktorom sa uvádza predmetná
činnosť, alebo potvrdenie o skúsenostiach v odbore (je nevyhnutné predložiť aspoň jedného
z týchto dokumentov)
Dokumenty na vydanie priemyselnej licencie
•
Prípadová realizačná štúdia o uskutočniteľnosti podnikateľskej činnosti
•
Aktuálny profil spoločnosti
•
Riadne vyplnený formulár o investičnom projekte
Dokumenty pri zakladaní pobočky spoločností
•
Overená kópia osvedčenia o registrácii, osvedčenie o pridružení a zakladajúca listina a stanovy
•
Originál uznesenia dozornej rady o finančnom záväzku voči pobočke
•
Originál splnomocnenia právneho zástupcu a kópia jeho cestovného pasu
•
Bankové výpisy materskej spoločnosti za posledné 3 mesiace
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Prečo založiť firmu v zónach voľného obchodu SAE?
Spoločnosti registrované mimo zón voľného obchodu v SAE nemôžu byť vo výlučnom vlastníctve
cudzieho štátneho príslušníka (povolené je maximum 49 % zahraničné vlastníctvo, teda najmenej
51 % vlastníckeho podielu musí pripadať na štátneho príslušníka SAE). To je jeden z hlavných
dôvodov, prečo sa globálni investori pre podnikové investície rozhodujú investovať v zónach
voľného obchodu SAE. Okrem toho ponúkajú tieto zóny voľného obchodu množstvo výhod pre
začínajúce podniky. Lukratívne stimuly a široké spektrum príležitostí pre investorov robí zo zón
voľného obchodu jedny z najvyhľadávanejších miest na založenie podniku. Hlavnými dôvodmi,
prečo založiť podnik v zóne voľného obchodu sú najmä:
1. Veľ ký rozsah obchodných licencií a činností
Spoločnosť v zóne voľného obchodu môže vykonávať rôzne obchodné činnosti s veľkým počtom
licencií. Okrem poisťovacej činnosti sa spoločnosť situovaná v zóne voľného obchodu môže
venovať akejkoľvek inej obchodnej činnosti.
2. Dôvernosť
Zóny voľného obchodu sa vyznačujú najvyššou úrovňou ochrany súkromia v SAE, týka sa to
identity vlastníkov a riadiacich pracovníkov a tiež všetkých činností, ktoré neodporujú všeobecne
akceptovaným medzinárodným normám.
3. Bankový účet a sídlo
Spoločnosť v zóne voľného obchodu môže mať sídlo a bankový účet priamo v tej zóne, v ktorej je
licencovaná. Okrem toho si môžete otvoriť bankový účet kdekoľvek mimo SAE.
ⓘ Nedávno boli zavedené nové zákony pre: Investorov, vlastníkov nehnuteľností, dôchodcov,
študentov – viď časť venovaná obchodným vízam.

Výhody a nevýhody zón voľného obchodu
Zóny voľného obchodu v Spojených arabských emirátoch sú oblasti, ktoré majú osobitný daňový,
colný a dovozný režim a riadia sa vlastným rámcom nariadení (s výnimkou trestného práva SAE).
V SAE funguje 45 takýchto zón, ktoré sa nachádzajú vo všetkých siedmich emirátoch. Zóny
voľného obchodu môžeme rozdeliť na zóny voľného obchodu situované v námorných prístavoch,
na letiskách a zóny voľného obchodu nachádzajúce sa na ostatnej pevnine.
V týchto zónach platia nasledovné obchodné výsady:
•
100% zahraničné vlastníctvo podniku
•
100% oslobodenie od dovoznej a vývoznej dane
•
100% repatriácia kapitálu a ziskov
•
Oslobodenie od dane z príjmu právnických osôb do 50 rokov
•
Žiadne dane z príjmu fyzických osôb
•
Pomoc pri nábore pracovnej sily a ďalšie podporné služby, ako je napríklad pomoc pri
nadobúdaní povolenia na pobyt, získaní obchodnej licencie či pri hľadaní ubytovania.
Každá zóna voľného obchodu je zameraná na jednu alebo niekoľ ko obchodných činností
a ponúka licenciu len spoločnostiam venujúcim sa týmto konkrétnym obchodným činnostiam.
Nezávislý orgán pre zóny voľného obchodu (FZA) riadi každú zónu voľného obchodu a je agentúrou
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zodpovednou za vydávanie prevádzkových licencií a za poskytovanie pomoci spoločnostiam pri
zakladaní ich podnikania v zónach voľného obchodu.
Investori si môžu zaregistrovať novú spoločnosť ako subjekt nachádzajúci sa v zóne voľného
obchodu alebo si jednoducho zriadiť pobočku alebo zastúpenie svojej existujúcej alebo
materskej spoločnosti so sídlom v SAE alebo v zahraničí. Subjekt v zóne voľného obchodu (FZE) je
spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa riadi pravidlami a predpismi zóny voľného obchodu,
v ktorej je situovaná. S výnimkou nadobudnutia štátnej príslušnosti v SAE sa ustanovenia zákona
o obchodných spoločnostiach (CCL) nevzťahujú na subjekty v zóne voľného obchodu, keďže zóny
voľného obchodu majú osobitné ustanovenia upravujúce takéto spoločnosti.

Vízový režim SAE (nie pre účely
zamestnania)
Zlaté víza/podnikateľské víza/ 5 až 10-ročné víza
Uznesenie kabinetu č. 56 z roku 2018 o organizácii povolení na pobyt pre investorov, podnikateľov
a talentovaným profesionálom upravuje udeľovanie zlatých víz:
•
investorom
•
podnikateľom
•
talentovaným špecialistom a výskumným pracovníkom z rôznych vedeckých oblastí a iných
špecializovaných odborov
•
šikovným študentom so sľubnými vedeckými predpokladmi

Splnenie podmienok na získanie desaťročného víza
Nasledujúce skupiny sú oprávnené požiadať o 10-ročné vízum na pobyt v SAE:
1 - Investori do verejných investícií vo výške najmenej 10 miliónov AED (cca. 2 milióny 320 tisíc
EUR) Investícia môže mať mnoho foriem, napríklad:
•
Vklad vo výške najmenej 10 miliónov AED do investičného fondu v SAE
•

Založenie spoločnosti v SAE s kapitálom najmenej 10 miliónov AED

•

Partnerstvo v existujúcej alebo novej spoločnosti s hodnotou akcií najmenej 10 miliónov AED

•

Celková investícia vo výške najmenej 10 miliónov AED vo všetkých spomenutých oblastiach za
podmienky, že investícia do jednotlivých sektorov, okrem sektoru nehnuteľností, nie je nižšia
ako 60 % celkových investícií.

Udelenie víz podlieha nasledujúcim podmienkam:
•
Investovaná suma nesmie predstavovať pôžičku.
•
Investícia by mala byť v portfóliu investora udržiavaná najmenej po dobu troch rokov.
•
Finančná solventnosť do výšky 10 miliónov AED.
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Vízum sa môže rozšíriť aj na obchodných partnerov za podmienky, že každý partner prispeje
sumou 10 miliónov AED. Dlhodobé vízum môže zahŕňať manželku/manžela a deti, ako aj jedného
výkonného riaditeľa a jedného poradcu. Investori zo zahraničia môžu požiadať o viacrázové
šesťmesačné povolenie na vstup.
2 - výnimočné talentované osoby
Do tejto skupiny patria nielen výnimočne talentovaní profesionáli z oblasti vedy ako sú lekári,
špecialisti, vedci, vynálezcovia, ale aj kreatívni umelci, pôsobiaci v oblasti kultúry a umenia. Vízum
sa vzťahuje aj na manželku/manžela a deti. Všetky kategórie musia mať platnú pracovnú zmluvu
v špeciálnej oblasti, ktorá sa v SAE pokladá za prioritnú.
Udelenie víz podlieha nasledujúcim podmienkam:
•
Vedci musia byť akreditovaní Radou vedcov Emirátov alebo držiteľmi Medaily Mohammeda
bin Rashida za vedeckú excelentnosť.
•

Tvoriví umelci z oblasti kultúry a umenia musia byť akreditovaní Ministerstvom kultúry a
mládeže.

•

Vynálezcovia musia získať hodnotný patent, ktorý má pozitívny vplyv na ekonomiku SAE.
Patenty musia byť schválené Ministerstvom hospodárstva.

•

Výnimočný talent jednotlivca musí byť zdokumentovaný patentmi alebo vedeckým výskumom
publikovaným v svetovo uznávanom časopise.

•

Vedúci pracovníci musia byť vlastníkmi poprednej a medzinárodne uznávanej spoločnosti
alebo držiteľmi vysokých akademických úspechov a pozícií.

Lekári a špecialisti musia spĺňať aspoň dve z nasledujúcich podmienok:
•
PhD. titul získaný na jednej z top 500 univerzít sveta (informácie nájdete v časti ICA)
•
ocenenie alebo osvedčenie o uznaní v oblasti práce žiadateľa
•
príspevok k významnému vedeckému výskumu v príslušnej oblasti práce
•
publikované články alebo vedecké knihy vo významných publikáciách v príslušnej oblasti
pôsobenia
•
členstvo v organizácii súvisiacej s oblasťou pôsobenia
•
titul PhD. plus 10-ročná odborná prax vo svojom odbore
•
špecializácia v oblastiach, ktoré sú v SAE vyhodnotené ako prioritné.

Nárok na 5-ročné vízum
Nasledujúce kategórie osôb sú oprávnené požiadať o 5-ročné vízum na pobyt v SAE:
1 - Investori do sektoru nehnuteľností v SAE
Udelenie víz podlieha nasledujúcim podmienkam:
•
Investor musí investovať do nehnuteľnosti, ktorej hrubá hodnota predstavuje najmenej 5
miliónov AED (cca. 1 milión 161 tisíc EUR).
•
Suma investovaná do sektoru nehnuteľností nesmie byť získaná prostredníctvom úveru.
•
Nehnuteľnosť musí zostať vo vlastníctve investora po dobu najmenej troch rokov.
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2 - Podnikatelia
•
Táto kategória zahŕňa tých, ktorí majú existujúci projekt s minimálnym kapitálom 500 000 AED
(cca. 116 tisíc EUR) alebo tých, ktorí majú súhlas akreditovaného podnikateľského inkubátora
v krajine.
•

Podnikateľ má možnosť získať šesť mesačné viac-vstupové víza s možnosťou obnovy na
ďalších šesť mesiacov. Dlhodobé vízum zahŕňa manželku/manžela a deti, partnera a troch
vedúcich pracovníkov.

3 - Excelentní študenti
•
vynikajúci študenti, ktorí dosiahli prospech minimálne 95% na verejných a súkromných
stredných školách
•

vysokoškolskí študenti zo SAE a zahraničia, ktorí dosiahli vynikajúci prospech s priemerom
najmenej 3,75 za celé ukončené štúdium (GPA)

ⓘ Dlhodobé víza získavajú takisto rodinní príslušníci vynikajúcich študentov.

Podnikateľské víza (v rámci režimu Golden Visa)
Čo sú to podnikateľské víza?
Podnikateľské vízum je súčasťou režimu zlatých víz, v rámci ktorého môžu cudzinci získať dlhodobé
víza pre seba a svojich rodinných príslušníkov. Cieľom je vytvoriť atraktívne prostredie pre podniky
a podporiť hospodársky rast SAE.

Kritériá potrebné na získanie víz
Odborníci z akejkoľvek krajiny s podnikateľskými skúsenosťami sú oprávnení požiadať
o podnikateľské vízum. Oprávneným podnikateľom je každý, kto si v určitom okamihu svojej
kariéry založil vlastný podnik a chce tak urobiť znova v SAE.
Ak chcete začať podnikať alebo vlastniť podnik, musíte:
•
byť schopný preukázať svoje skúsenosti ako podnikateľ
•
byť väčšinovým akcionárom start-upu alebo členom jeho vyššieho vedenia
•
byť ochotný presťahovať sa do SAE a legálne založiť podnik v jednom zo siedmich emirátov
•
mať podnikateľský nápad alebo podnikateľský plán, ktorý chcete uskutočniť v SAE
Okrem toho musia žiadatelia úspešne prejsť požiadavkami Federálneho úradu pre identitu
a občianstvo (ICA) vrátane absolvovania bezpečnostnej previerky a zdravotnej prehliadky.
Splnenie podmienok pre podnikateľské vízum však nezaručuje, že žiadateľ vízum dostane.
Špecializované výbory preskúmajú žiadosť a priložené dokumenty a na základe toho udelia súhlas.
Po schválení žiadosti bude žiadateľ povinný splniť požiadavky Federálneho úradu pre identitu
a občianstvo, aby mu bolo vízum udelené.
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Žiadosť o podnikateľské vízum
Žiadateľ, ktorý plánuje požiadať o podnikateľské vízum si musí svoju nomináciu nechať schváliť
inkubátorom, ktorý je podporovaný vládou SAE (v súčasnosti sú to AREA2071 v Dubaji a HUB71
v Abú Zabí).
Po schválení nominácie je žiadateľ vyzvaný, aby požiadal o vízum prostredníctvom Federálneho úradu pre identitu a občianstvo. Postup nominácie je nasledovný:
1. Žiadateľ si na webovej stránke https://business.goldenvisa.ae vytvorí nový účet.
2. Po overení účtu sa žiadateľ prihlási a požiada o nomináciu.
3. Žiadateľ odošle vyplnenú žiadosť. Preskúmanie žiadosti môže trvať až 30 dní.
Ak je nominácia žiadateľa úspešná, žiadateľ dostane odkaz, kde môže nahrať požadované
dokumenty a vyplniť žiadosť o vízum. Ak nominácia žiadateľa nebola schválená, má možnosť
uchádzať sa o vízum znova po uplynutí 90 dní od zamietnutia žiadosti.

Vydávanie víz
Po schválení nominácie bude žiadateľ vyzvaný, aby vyplnil žiadosť o vízum prostredníctvom
webovej stránky Federálneho úradu pre identitu a občianstvo. Po úspešnom vyplnení dostane
e-mail s ďalšími pokynmi na získanie víza.
Ak má žiadateľ bydlisko mimo SAE, dostane šesťmesačné vízum na vstup do SAE, aby mal
dostatok času na preskúmanie príležitostí a usadenie sa. Toto dočasné vízum musí žiadateľ ešte
pred uplynutím jeho platnosti zmeniť na povolenie na pobyt.
Ak má žiadateľ v súčasnosti bydlisko v SAE, dostane dočasné jednomesačné vízum, ktoré bude
musieť zmeniť na povolenie na pobyt ešte pred uplynutím jeho platnosti.
V oboch prípadoch môže žiadateľ rýchlo a pohodlne zmeniť svoje dočasné víza na pobytové víza
v Emirates Towers v Dubaji alebo priamo prostredníctvom Federálneho úradu pre identitu
a občianstvo.

Výhody podnikateľských víz
Po vydaní víz môže žiadateľ:
•
Vstupovať na územie SAE po dobu šiestich mesiacov neobmedzený počet krát, aby bol proces
zakladania spoločnosti čo najmenej komplikovaný.
•

Nominovať jedného až troch vedúcich zamestnancov svojho podniku na získanie pobytu.

•

Všetci držitelia víz budú môcť finančne podporovať svojich rodinných príslušníkov v súlade
s podmienkami a požiadavkami stanovenými Federálnym úradom pre identitu a občianstvo.

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch
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Vnútroštátne tendre
Na to, aby sa spoločnosť mohla zúčastniť vo vládnom tendri, musí byť vopred vybraná a zaregistrovaná. Verejné obstarávanie sa nevykonáva podľa všeobecne uznávaných medzinárodných
noriem. Opätovné verejné obstarávanie v tej istej veci je bežné, tender sa často koná tri- až štyrikrát. Ak chce subjekt predkladať ponuky na federálne projekty, dodávateľ alebo zhotoviteľ musí
byť buď štátnym príslušníkom SAE alebo spoločnosťou, v ktorej štátni príslušníci SAE vlastnia
najmenej 51% základného imania.
Federálne tendre musia byť sprevádzané ponukovým dlhopisom vo forme bezpodmienečnej
bankovej záruky vo výške 5 % hodnoty ponuky. Tieto pravidlá sa však nevzťahujú na veľké zákazky
na projekty alebo obranné kontrakty v prípade, ak neexistuje miestna spoločnosť, ktorá by mohla
poskytovať požadovaný tovar alebo služby. Spojené arabské emiráty nemajú žiadnu formálnu
požiadavku, aby isté percento vládnych tendrov bolo zadávané miestnym firmám, ale miestne
spoločnosti majú jednoznačne konkurenčnú výhodu. Za zmienku tiež stojí, že tieto zákony
a predpisy nie sú vždy rigidne dodržiavané a jednotlivé prípady sa môžu líšiť.

Obchodné obmedzenia pre slovenské
podniky a podnikateľov
V súčasnosti neexistujú žiadne obmedzenia voľného obchodu alebo embargá týkajúce sa
slovenských podnikateľov, za zmienku však stojí uviesť nasledovné: hoci je zrejmé, že existuje
zoznam sankcionovaných osôb a subjektov, tento zoznam cirkuluje len vnútorne medzi orgánmi
SAE. Predpokladá sa však, že zahŕňa sankcie voči Iránu, Severnej Kórei a Somálsku, pokiaľ ide
o jadrové, chemické a biologické zbrane a zbrane hromadného ničenia. Okrem toho sú zakázané
styky s konkrétnymi osobami a teroristickými organizáciami.
Aby mohol zahraničný subjekt podnikať v SAE mimo územia jednej zo zón voľného obchodu,
musí mať garanta, obchodného zástupcu alebo distribútora, ktorí sú štátnymi príslušníkmi SAE.
Akonáhle si zahraničný subjekt zvolí garanta, obchodného zástupcu alebo distribútora, získavajú
tým títo štátni príslušníci SAE výhradné práva, ktoré sa však vzťahujú len na nepotravinárske
výrobky, keďže zákon o agentoch sa netýka potravinárskych výrobkov.

Aké sú dôsledky porušenia sankcií v SAE?
Informácie týkajúce sa sankčného režimu SAE nie sú ľahko dostupné. Avšak, ak je v konkrétnom
prípade zavedený sankčný režim, ustanovenia týkajúce sa všeobecného dovozu a vývozu
zakázaného tovaru sa budú uplatňovať na porušenia sankcií, pokiaľ budú zahŕňať podobné
obchodné opatrenia. Pokiaľ ide o porušenie pravidiel kontroly vývozu, potenciálne sankcie za
vývoz položiek kontrolovaných vývozom bez licencie zahŕňajú:
•
najmenej jeden rok väzenia
•
pokuta vo výške najmenej 50 000 AED (približne 11 600 EUR), ale nie viac ako 500 000 AED
(približne 116 tisíc EUR).
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Pokuta sa v prípade opakovaných priestupkov zdvojnásobuje a tovar môže byť tiež skonfiškovaný.
Okrem toho, ak predmetný obchod bude kvalifikovaný ako konkrétny trestný čin, napríklad
financovanie teroristickej organizácie, môžu byť uložené aj trestné sankcie.

Tarify a predpisy
Tarify a colné sadzby sa neustále revidujú a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vo
všeobecnosti sa na dovážaný tovar vyberá clo vo výške 5 percent (niektoré kategórie sú oslobodené,
napr. niektoré poľnohospodárske výrobky a farmaceutiká). Na luxusný tovar, ako sú napr. tabak
a tabakové výrobky sa uvaľuje clo vo výške 50 až 70 percent.
SAE však má niekoľko „zón voľného obchodu“, kde sa clá neplatia. Sú to napríklad Dubajské
medzinárodné finančné centrum (DIFC) alebo prístav Jebel Ali. Tovar však môže dovážať len
subjekt, ktorý je registrovaný v SAE. Iba spoločnosti, ktoré majú príslušnú obchodnú licenciu
SAE, môžu dovážať výrobky do krajiny. Kontrolovaný je dovoz niektorých výrobkov. Ide najmä
o alkoholické nápoje, bravčové mäso a výrobky z neho, liečivé látky, tlačoviny, ako sú časopisy
a videá, fotografický materiál a tiež strelné zbrane a pyrotechnické výrobky.
Dovoz mnohých kategórií výrobkov je zakázaný, keďže sú v rozpore s miestnymi hodnotami,
náboženským presvedčením a morálkou.
Na dovoz nasledovných tovarov je potrebné špeciálne povolenie:
•
alkohol
•
lieky
•
strelné zbrane
•
munícia a výbušniny
•
poľnohospodárske pesticídy
•
priemyselný denaturovaný alkohol
•
metylalkohol
•
metylované a medikované liehoviny
ⓘ https://www.government.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearingthe-customs-and-paying-customs-duty

Zakázaný tovar
Zakázaný tovar je akýkoľvek tovar, ktorého dovoz alebo vývoz je zakázaný podľa ustanovení
Spoločného colného práva alebo akéhokoľvek iného nariadenia alebo práva uplatniteľného
v SAE. Na druhej strane existuje tovar, ktorého dovoz alebo vývoz je obmedzený podľa ustanovení
Spoločného colného práva alebo akéhokoľvek iného nariadenia alebo práva uplatniteľného v SAE
a môže byť dovezený do SAE len so súhlasom príslušného orgánu.

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch
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Niektoré zakázané položky:
1. Všetky druhy omamných látok (berúc do úvahy kontrolu zakázaných položiek vo všeobecnosti
a omamných látok, kde sa určitý zakázaný tovar môže dovážať alebo vyvážať pod podmienkou
schválenia príslušnými orgánmi).
2. Nástroje na hazardné hry, stroje a zariadenia všetkého druhu.
3. Nylonové rybárske siete.
4. Živé ošípané.
5. Použité, repasované a vložné pneumatiky.
6. Rádioaktívny odpad a kontaminované látky.
7. Položky, ktoré sú v rozpore s islamskou vierou a verejnou morálkou.
8. E-cigarety a elektronické vodné fajky.
9. Akýkoľvek iný tovar alebo položky, ktorých dovoz je zakázaný podľa spoločného colného práva
alebo akéhokoľvek iného zákona alebo nariadenia platného v SAE.
10. Alkohol a bravčové výrobky vyžadujú špecifické licencie.

Dovoz vojenského/strelného materiálu a tovaru s dvojakým
použitím
Strategický tovar je tovar, ktorý je určený len na vojenské použitie, na dvojaké použitie alebo sú to
zbrane hromadného ničenia alebo tovar používaný na výrobu zbraní hromadného ničenia.
Tovar s dvojakým použitím sú položky, ktoré možno použiť na civilné aj vojenské účely, počínajúc
surovinami, až po súčasti a kompletné systémy. Ide tiež o tovary, ktoré sú používané na výrobu
vojenského tovaru, ako sú výrobné zariadenia a počítače.
Strategické tovary sú uvedené vo federálnom zákone č. 13 z roku 2007 o tovaroch, ktoré podliehajú
kontrole dovozu a vývozu. Ak položka nie je uvedená, ale Výbor pre tovar a materiály podliehajúce
kontrole dovozu a vývozu písomne upozorní subjekt, že výrobok bude použitý na súvisiace
strategické účely, je nutné získať povolenie na dovoz/vývoz.
Ak chce subjekt vyvážať, opätovne vyvážať alebo dočasne doviezť strategický tovar, musí najprv
získať povolenie na dovoz/vývoz od Výboru pre tovar a materiály podliehajúce kontrole dovozu
a vývozu.
Pred sprostredkovaním alebo rokovaním o akejkoľvek zmluve o vlastníctve alebo predaji
akéhokoľvek strategického tovaru musí subjekt získať povolenie, ak má vedomosť o tom, že
zmluva bude mať za následok prevoz tohto tovaru do inej krajiny.
Ak Výbor pre tovar a materiály podliehajúce kontrole dovozu a vývozu oznámi subjektu, že určitý
tovar nie je uvedený, ale má byť použitý alebo pravdepodobne bude použitý úplne alebo čiastočne
na súvisiace strategické účely, subjekt nesmie vyvážať, opätovne vyvážať, dodávať ani postúpiť
tovar na tranzit.
To isté platí, ak subjekt vie bez toho, aby bol na to upozornený, že tovar alebo technológia majú byť
použité úplne alebo čiastočne na súvisiace strategické účely.
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Pred vývozom akýchkoľvek dokumentov, ktoré obsahujú informácie o technológii strategického
tovaru, musí byť získaný súhlas. To platí pre všetky informácie, ktoré sú odosielané elektronickými
prostriedkami alebo sprístupnené na počítačoch v SAE, týkajúce sa akejkoľvek technológie pre
strategický tovar, ktoré môžu slúžiť na informovanie iných osôb mimo SAE.
Je nutné získať súhlas na vývoz technológie potrebnej na inštaláciu, prevádzku alebo údržbu
akejkoľvek komodity vyvážanej, dodanej alebo postúpenej na prepravu. Nie je potrebné získať
súhlas s komoditami, ktoré nie sú uvedené v zozname.
Ak bol subjekt Výborom pre tovar a materiály podliehajúce kontrole dovozu a vývozu informovaný,
že technológia použitá pre v zozname neuvedené položky sa má používať alebo pravdepodobne
bude použitá úplne alebo čiastočne na súvisiacu strategickú činnosť, nemôže byť sprostredkovaný,
diskutovaný ani realizovaný žiadny úkon, ktorý by pomohol uzavrieť zmluvu o nadobudnutí
alebo nakladaní s takouto technológiou. Rovnaké pravidlo platí pre publikovanie akéhokoľvek
dokumentu, ktorého obsahom je konkrétna technológia.
Ak má subjekt vedomosť alebo má opodstatnené dôvody domnievať sa, že technológia bude
použitá úplne alebo čiastočne v súvisiacej strategickej činnosti, nesmie sprostredkovať, vyjednávať
alebo vykonávať akýkoľvek úkon, ktorý by napomohol uzavretiu kontraktu.
Subjekt nesmie zverejňovať, prenášať ani poskytnúť žiadne informácie alebo dokumenty
týkajúce sa strategického tovaru bez písomného súhlasu predsedu Výboru pre tovar a materiály
podliehajúce kontrole dovozu a vývozu.
Nepatrí sem poskytovanie informácií alebo dokumentov štátu na žiadosť súdnych orgánov.
Ak subjekt poruší niektoré z pravidiel týkajúcich sa dovozu a vývozu strategického tovaru, môže
byť uväznený najmenej na jeden rok a /alebo dostane pokutu vo výške od 50 000 do 500 000 AED
(od 12 tisíc do 116 tisíc EUR) .
Ak sa subjekt opakovane dopustí priestupku, trest sa zdvojnásobí.
Ak je subjekt usvedčený, súd skonfiškuje príslušný tovar.
Ak subjekt nedostane súhlas, nezíska licenciu alebo neinformuje Výbor pre tovar a materiály
podliehajúce kontrole dovozu a vývozu alebo nadobúdateľa licencie na nakladanie so strategickým
tovarom, môže byť uväznení najmenej na jeden rok a/alebo dostane pokutu od 10 000 do 50 000
AED (cca. od 2 300 do 12 tisíc EUR). Rovnaká sankcia sa bude uplatňovať, ak subjekt neposkytne
výboru žiadne dokumenty alebo informácie, ktoré výbor požaduje v súvislosti s takýmto konaním.
Ak subjekt poruší zákaz uverejňovania, prenosu alebo zverejňovania informácií o strategickom
tovare, môže byť uväznený najmenej na jeden rok a/alebo dostanete pokutu vo výške od 50 000
do 500 000 AED (cca. od 2 300 do 12 tisíc EUR).
Rovnaká sankcia sa bude uplatňovať, ak subjekt poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce
informácie alebo odovzdá dokumenty, ktoré obsahujú nepravdivé alebo nesprávne vyhlásenia,
aby získal súhlas alebo licenciu.
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Podmienky dovozu a vývozu
Tovar by mal byť zabalený tak, aby poskytoval ochranu pred extrémnym teplom a vlhkosťou, má
byť prispôsobený skladovaniu na otvorenom priestranstve a prípadnému vykladaniu na menšie
nákladné člny.
Ministerstvo zdravotníctva SAE vyžaduje, aby sa všetok dovoz liekov uskutočňoval za teplotne
kontrolovaných podmienok 25 stupňov Celzia.
Je nevyhnutné, aby bolo na vonkajších kontajneroch uvedené označenie príjemcu a označenie
prístavu v arabčine. Je to nevyhnutné, pretože väčšina pracovníkov prístavu nevie čítať anglicky.
Etikety dovážaného tovaru/potravín musia obsahovať tieto štandardné informácie a mali by
byť v angličtine a arabčine:
•
produkt a značka
•
zložky, v zostupnom poradí podľa proporcie
•
prídavné látky s použitím ich čísel „E“ (akceptujú sa aj názvy skupín)
•
pôvod všetkých živočíšnych tukov
•
čistý obsah v metrických jednotkách
•
výroba a dátum exspirácie
•
krajina pôvodu
•
názov a adresa výrobcu
•
špeciálne pokyny na skladovanie a prípravu, ak také existujú.

Špeciálne certifikáty
Orgány na ochranu zdravia SAE vyžadujú certifikáciu islamského zabitia pre všetky zásielky
potravinových výrobkov obsahujúcich mäso a hydinu. Originálne osvedčenie o porážke a certifikát
halal výrobkov musí vydať certifikované halal stredisko.

Spôsoby kótovania a platby
Kotácie by mali byť v amerických dolároch CIF alebo CIFC (Incoterms 1990) a môžu byť požadované
vo forme proforma faktúr na uľahčenie otvorenia akreditívu (úverovej záruky). Dirham SAE je od
roku 1997 viazaný na americký dolár, pevná sadzba predstavuje 1 USD = 3,6725 AED.
Spôsoby platby cla za dovozné zásielky sú tieto:
•
hotovosť alebo šek
•
bankové potvrdenie, ak bolo clo zaplatené prostredníctvom banky
•
možnosť odpísania cla proti bankovej záruke
ⓘ Neodvolateľné akreditívy (úverové záruky) sú odporúčané až do nadviazania pevného
obchodného vzťahu.
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Požadované dokumenty
Požadované dokumenty na colné konanie:
•
Platná kópia príslušnej licencie.
•
Dodacia objednávka od prepravcu.
•
Obchodná faktúra pôvodného dodávateľa.
•
Osvedčenie o pôvode.
•
Sprievodka zásielky.
Obchodná faktúra
Nemá žiadnu predpísanú formu. Môže sa vyžadovať certifikácia príslušného orgánu. Na faktúre
musí figurovať:
•
Krajina pôvodu.
•
Úplný opis tovaru vrátane brutto a netto váhy, jednotkovej a celkovej hodnoty a podrobnosti
o balení. Všetky údaje musia zodpovedať podrobnostiam uvedeným na nákladnom liste.
•
Názov výrobcu.
Nákladný list
•
Je možné ho vyhotoviť na objednávku.
•
Má byť na ňom uvedené príslušné colné číslo, ktoré zabezpečí určenie správnej sadzby za
dopravu zasielaného tovaru
•
Musí byť vyhotovený v 2 origináloch.
•
Originály nákladných listov musia byť potvrdené odosielateľom. V prípade, že nákladné listy
nie sú potvrdené, je potrebné odovzdať celú sadu (zvyčajne tri) originály prepravcovi.
Sprievodka zásielky
•
Vyžaduje sa sprievodka zásielky, ale neexistuje žiadny predpísaný formát. Uvedené informácie
musia korešpondovať s informáciami na nákladnom liste.
Osvedčenie o pôvode
•
Osvedčenie o pôvode musí obsahovať názov a adresu výrobcu.
•
Osvedčenie o pôvode musí byť osvedčené veľvyslanectvom SAE v Rakúsku a malo by
obsahovať nasledujúce ustanovenie: Potvrdzujeme, že tovar alebo materiály sú slovenského
pôvodu. Poplatky za vydanie osvedčenia sú pomerne vysoké.
•
V čase odbavenia, v prípade originálnej obchodnej faktúry, ak osvedčenie o pôvode
a sprievodka zásielky nie sú k dispozícii, môžu byť na odbavenie použité fotokópie a záloha,
ktorá bude vrátená späť, ak originály dokumentov budú predložené do 60 dní od podania
colného prehlásenia.
Požiadavky na verejné zdravie
•
Pri príchode sa kontrolujú hospodárske zvieratá.
•
Poľnohospodárske pesticídy môže dovážať len registrovaný dovozca, ktorý je držiteľom platnej
dovoznej licencie.
•
Dovoz farmaceutických výrobkov podlieha osobitným prepravným predpisom.
•
Potraviny obsahujúce cyklamáty nemôžu byť dovážané do Abú Zabí aj napriek tomu, že
neexistujú žiadne právne predpisy, ktoré by zakazovali import týchto potravín do Dubaja.
•

Dovoz sa neodporúča.

Váhy a miery
•
Metrický systém.
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Daňový systém
Zdaňovanie
Spojené arabské emiráty nevyberajú daň z príjmu fyzických osôb. Ropným spoločnostiam
a zahraničným bankám je vyrubovaná daň z príjmu právnických osôb. Spotrebná daň sa uvaľuje
na konkrétny tovar, ktorý je zvyčajne škodlivý pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Daň
z pridanej hodnoty je uvalená na väčšinu tovarov a služieb.

Spotrebná daň
V SAE je zavedená od roku 2017. Spotrebná daň je forma nepriamej dane vyberanej na konkrétny
tovar, ktorý je zvyčajne škodlivý pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Tento tovar sa označuje
ako „tovar podliehajúci spotrebnej dani“. Pri zvažovaní či je výrobok tovarom podliehajúcim
spotrebnej dani, sa uplatňujú tieto definície:
•
Medzi sýtené nápoje patrí akýkoľvek perlivý nápoj okrem neochutenej perlivej vody. Za sýtené
nápoje sa tiež považujú akékoľvek koncentráty, prášky, gély alebo extrakty určené na výrobu
sýteného nápoja.
•

Medzi energetické nápoje patria všetky nápoje, ktoré sa reklamujú alebo predávajú ako
energetický nápoj, a ktoré obsahujú stimulačné látky poskytujúce duševnú a fyzickú stimuláciu,
také ako kofeín, taurín, ženšen a guaranu. Rovnako sem patria akékoľvek látky, ktoré majú
rovnaký alebo podobný účinok ako uvedené látky. Za energetické nápoje sú tiež považované
akékoľvek koncentráty, prášky, gély alebo extrakty určené na výrobu nápoja podporujúceho
energiu.

•

Tabak a tabakové výrobky zahŕňajú všetky položky uvedené v zozname 24 Spoločného colného
sadzobníka (GCC).

Sadzba spotrebnej dane
Sadzby spotrebnej dane v SAE sú nasledovné:
•
50% na sýtené nápoje
•
100% na tabakové výrobky
•
100% na energetické nápoje.

DPH
Počínajúc 1. januárom 2018 zaviedla vláda SAE daň z pridanej hodnoty (DPH) v štandardnej výške
5 %. Spoločnosť sa musí zaregistrovať na účely platby DPH, ak ich zdaniteľné dodávky a dovozy
prekročia povinnú hranicu registrácie vo výške 375 000 AED (cca. 87 tisíc eúr). Spoločnosť sa môže
rozhodnúť pre dobrovoľnú zaregistráciu ako platca DPH, ak sú jej dodávky a dovozy síce nižšie
ako prah povinnej registrácie platcov DPH, ale presahujú prah dobrovoľnej registrácie, a to vo
výške 187 500 AED (cca. 44 tisíc eúr). Rovnako sa spoločnosť môže zaregistrovať dobrovoľne, ak jej
výdavky prekročia prah dobrovoľnej registrácie. Druhá uvedená možnosť dobrovoľnej registrácie
je navrhnutá tak, aby umožnila začínajúcim podnikom bez obratu zaregistrovať sa ako platca
DPH.

24

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch

Položky s nulovou sadzbou DPH
DPH vo výške 0 % bude účtovaná pre nasledujúce kategórie dodávok:
•
vývoz tovaru a služieb mimo spoločný colný sadzobník (GCC);
•
medzinárodná doprava a súvisiace dodávky;
•
dodávky určitých námorných, vzdušných a pozemných dopravných prostriedkov (ako sú
lietadlá a lode);
•
určité drahé kovy investičného stupňa (napr. zlato, striebro, 99% čistoty);
•
novopostavené obytné nehnuteľnosti, ktoré sú odovzdané do užívania po prvý raz do 3 rokov
od ich postavenia;
•
poskytovanie určitých vzdelávacích služieb a poskytovanie príslušných tovarov a služieb;
•
poskytovanie určitých zdravotníckych služieb a poskytovanie príslušných tovarov a služieb;
Oslobodenie od DPH
Od DPH budú oslobodené tieto kategórie dodávok:
•
poskytovanie niektorých finančných služieb (objasnené v právnych predpisoch o DPH);
•
rezidenčné nehnuteľnosti;
•
pozemky bez vybudovanej technickej infraštruktúry;
•
miestna osobná doprava;
Audit DPH
Podľa federálneho zákona je potrebné, aby FTA vykonávala pravidelné audity DPH, aby sa
presvedčila, že podnikateľské subjekty dodržiavajú daňové zákony. Tieto audity sa často
vykonávajú na pracovisku alebo na inom mieste podnikania zainteresovanej strany podľa výberu
FTA. Oznámenie o výkone auditu alebo podobnej činnosti by FTA mala doručiť fyzickej alebo
právnickej osobe najmenej päť dní vopred.
Nižšie sú uvedené postupy auditu DPH:
1. Zúčastnená právnická alebo fyzická osoba môže podať daňové priznanie na portáli FTA podľa
časového harmonogramu.
2.

Orgány FTA môžu skontrolovať daňové priznania a iné informácie. Nemusí existovať žiaden
konkrétny dôvod na to, aby sa FTA rozhodla vykonať daňovú kontrolu u právnickej alebo
fyzickej osoby. Kontrola bude vykonávaná z akéhokoľvek dôvodu, resp. vždy, keď to FTA bude
považovať za potrebné.

3.

Zúčastnenej strane sa doručí oznámenie najmenej päť dní pred riadnym dátumom daňovej
kontroly. Bude obsahovať podrobnosti, ako je časový program daňovej kontroly, miesto
konania kontroly, dotknuté strany, dôvod (ak existuje konkrétny dôvod) atď.

4. Audítor/i a tiež daňovník sa môžu stretnúť na plánovanom mieste v plánovanom čase a proces
sa môže začať. Audítor môže požiadať o obchodné záznamy v origináloch a/alebo kópiách
a odobrať vzorky výrobkov a alternatívnych aktív, ktoré je možné získať na danom mieste
a v danom čase.
5.

Kontrolovaná strana má právo požiadať daňových audítorov o preukázanie sa profesijnými
identifikačnými kartami za účelom overenia ich kompetencie na výkon daňovej kontroly.

6. Daňová kontrola sa má vykonávať počas oficiálnych prevádzkových hodín FTA, pokiaľ sa
generálny riaditeľ výnimočne nerozhodne vykonať audit podniku mimo úradných hodín.
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7.

Daňovník alebo druhá osoba, ktorá je predmetom daňovej kontroly sa v spojení s jeho
zákonnými zástupcami a daňovými agentmi, odporúča, aby sa zúčastnili a pomohli audítorom
pri plnení ich úlohy.

8. Ak sa vo výsledkoch kontroly zistí niečo podozrivé, čo môže mať vplyv na daňové priznanie,
orgán môže nariadiť opätovný audit za účelom vykonania širšej analýzy.
9. Kontrolovaná osoba má právo požiadať o kópiu oznámenia a súvisiace dokumenty a byť
prítomná počas kontrol, ktoré sa vykonávajú mimo úradných miest.

Ostatné dane
Daň z príjmu
Spojené arabské emiráty nevyberajú daň z príjmu fyzických osôb.
Daň z príjmov právnických osôb
Spojené arabské emiráty vyberajú daň z príjmu právnických osôb len od ropných spoločností
a zahraničných bánk. Daň z príjmu právnických osôb sa doposiaľ neuplatňovala v iných odvetviach.
Spoločnosti registrované v zónach voľného obchodu sú na určitý čas oslobodené od dane z príjmu
právnických osôb a tento čas môže byť predĺžený. Uplatňujú sa tu pravidlá a predpisy nezávislých
zón voľného obchodu. Viac informácií sa nachádza v „podnikateľskej zložke“.
Dvojité zdanenie
Spojené arabské emiráty majú uzavretých 94 dohôd s inými štátmi za účelom zabránenia dvojitého
zdanenia investícií v zahraničí. Cieľom dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia je:
•
podporovať ciele zamerané na rozvoj krajiny a diverzifikovať zdroje národného príjmu
•
eliminovať dvojité zdanenie, ako aj dodatočné nepriame dane a daňové úniky
•
odstrániť všetky prekážky súvisiace s cezhraničnými obchodnými a investičnými tokmi
•
poskytnúť ochranu daňovníkov pred dvojitým zdanením, či už priamym alebo nepriamym
•
podporovať výmenu tovarov a služieb a voľný pohyb kapitálu
Dane v turistických zariadeniach
Reštaurácie, hotely, hotelové apartmány, rezorty a pod. si môžu účtovať jednu alebo viaceré
z nasledujúcich daní:
•
10% daň z ceny izby
•
10% servisný poplatok
•
10% obecné/miestne poplatky
•
mestská daň (v rozmedzí od 6 do 10 %)
•
6% turistický poplatok
V Dubaji hotely účtujú poplatok „Tourism Dirham Fee“ za izbu za noc obsadenosti (maximálne na
30 po sebe nasledujúcich nocí) v rozmedzí od 7 do 20 AED v závislosti od kategórie ubytovacieho
zariadenia. V máji 2016 bolo oznámené, že hotely v Abú Zabí budú účtovať nový dodatočný
poplatok vo výške 4 percentá z účtu za pobyt v hoteli a 15 AED za noc za izbu. V destinácii Ras Al
Khaimah si hotely účtujú 15 AED za izbu za noc.
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Právna úprava
S ohľadom na veľký záujem medzinárodných investorov o obchodné príležitosti na Blízkom
východe a v severnej Afrike, najmä v politicky stabilných krajinách Perzského zálivu s výrazným
hospodárskym rastom, je dôležitá efektivita poradenstva pri urovnávaní sporov. V štátoch
Perzského zálivu a najmä v SAE pôsobia mnohé silné a stabilné inštitúcie, ktoré sú v prípade
riešenia sporov schopné nastoliť spravodlivosť. Existujú tu mnohé formálne a alternatívne postupy
riešenia sporov, ktoré sú k dispozícii zahraničným aj domácim investorom.
V jednotlivých emirátoch a aj na federálnej úrovni majú súdy SAE skúsenosť s riešením sporov,
ktorých sa zúčastňujú zahraničné subjekty. Strany sporu by si mali byť vedomé výhod využívania
súdov SAE, ktoré často rýchlo a efektívne vyhodnocujú dôkazy a prijímajú rozhodnutia, čo má
dopad na objem vynaložených nákladov. Poskytujú tiež vysokú mieru súkromia, pretože súdne
vypočutia nie sú všeobecne verejné a v uverejňovaných rozhodnutiach súdu sporové strany nie
sú menované.
Pre mnohých investorov existuje možnosť vedenia súdneho sporu v anglickom jazyku v súlade
so zvykovým anglosaským právom (common law), ktoré je ale menej prívetivé a uprednostňuje
ústne vypočutia pred písomnou výmenou názorov (v súdnych procesoch v SAE sa využívajú obe).
Súdy Medzinárodného finančného centra v Dubaji (DIFC) sú založené na anglosaskom zvykovom
práve, pričom skúsení sudcovia pochádzajú z rôznych jurisdikcií anglosaského zvykového práva
vrátane Spojeného kráľovstva, Austrálie, Malajzie a Singapuru a sú doplnení kvalifikovanými
sudcami zo SAE. Súdne pojednávania sa vedú v angličtine a riadia sa anglickým systémom
verejných vypočutí. DIFC je súdom prvého stupňa, ktorý sa dá prirovnať k anglickému vrchnému
súdu, pričom nadriadený mu je odvolací súd a špecializovaný súdny tribunál pre nízke pohľadávky,
ktorý prejednáva nároky v hodnote do 500 000 AED.
Existuje mnoho spôsobov, prostredníctvom ktorých súdy DIFC vykonávajú kontrolu nad svojou
jurisdikciou. Napríklad strany, ktoré vznikli fyzicky v rámci DIFC (buď priamo alebo prostredníctvom
pobočky) automaticky patria do právomoci súdov DIFC, hoci sa môžu proti tomu odvolať vo svojich
zmluvách. Platí tiež, že strany, ktoré nemajú sídlo v DIFC sa môžu prihlásiť do jurisdikcie DIFC za
istých podmienok.
Súdy DIFC sú určené ako sídlo pre rozhodcovské konania vykonávané podľa pravidiel DIFC - Medzinárodného arbitrážneho súdu so sídlom v Londýne (London Court of International Arbitration Centre), (DIFC-LCIA) a špecializovaného Námorného arbitrážneho centra v SAE a od roku 2018 prebiehajú rozhodcovské konania podľa pravidiel Medzinárodného arbitrážneho centra v Dubaji pokiaľ
ide o výmenu písomných názorov. Tieto súdy pôsobia aj ako sídlo pre rozhodcovské konania podľa
pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory. Samozrejme, strany sa môžu odhlásiť z jurisdikcie DIFC
vo svojich rozhodcovských konaniach a niektoré tak aj urobia. Súdy DIFC sú však súdmi SAE, ktoré
sú zmluvnými stranami Newyorského dohovoru a rozhodcovský zákon DIFC stanovuje, že akékoľvek rozhodcovské rozhodnutie, bez ohľadu na štát alebo jurisdikciu, v ktorej bolo vykonané, môže
byť uznané a vykonané súdmi DIFC. Výsledné rozhodnutie môže byť vykonané kdekoľvek v Dubaji
a Spojených arabských emirátoch.
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Súdy DIFC môžu tiež uznávať a vykonávať rozsudky zahraničných súdov. Uzavreté memorandá
o porozumení medzi DIFC a rôznymi medzinárodnými súdmi, vrátane Federálneho súdu
južného okresu New Yorku, Najvyššieho súdu v Anglicku, Singapurského najvyššieho súdu
a Ľudového súdu v Šanghaji uľahčujú proces uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí obojsmerne
a umožňujú (podľa pravidiel zahraničnej jurisdikcie) preniesť rozsudok súdu DIFC na výkon proti
zahraničnému majetku.
SAE sú súčasťou širšej siete jurisdikcií predovšetkým prostredníctvom Rady pre spoluprácu
v Perzskom zálive. Dohovor GCC z roku 1996 ustanovuje za určitých okolností automatické
vzájomné a recipročné vykonávanie konečných rozsudkov súdov Bahrajnu, Saudskej Arábie,
Ománu, Kataru, Kuvajtu a SAE. Dohovor z Rijádu z roku 1983 sa vzťahuje na 20 krajín a umožňuje
uznávanie a výkon rozsudkov.
Súdy DIFC sú teda vyhľadávaným miestom pre súdne spory a stali sa často používanou inštitúciou
pre početné rozhodcovské konania založené len na niekoľkých pravidlách. Úrad DIFC pre riešenie
sporov tiež ponúka osobám, ktoré nevyznávajú islám, vrátane cudzincov s bydliskom v Dubaji
alebo v Ras Al Khaimah, možnosť zaregistrovať závet v špecializovanom registri Wills and Probate.
Táto možnosť poskytuje osobe, ktorá zostavuje závet veľký stupeň testamentárnej slobody,
podobne ako je tomu v anglosaskom zvykovom práve, keďže po smrti závetcu sa s majetkom
v Dubaji alebo v Ras Al Khaimahu, na ktorý sa vzťahuje registrovaný závet, nenakladá v súlade
s pravidlami práva šariá.
DIFC však nie je jediným súdom, ktorý uplatňuje anglosaské zvykové právo a využíva anglický jazyk.
Napríklad Abu Dhabi Global Markets Courts (ADGM) sídlia vo finančnej voľnej zóne a nedávno
tu prišlo k vypočutiu prvého prípadu. Budúcnosť súdov je rastúca a sľubná: ICC nedávno otvoril
administratívne sídlo v ADGM a je pravdepodobné, že sa stane predvoleným (ale nie povinným)
sídlom pre rozhodcovské konania podľa pravidiel ADGM-ICC.
Je dôležité, aby zahraniční investori a podniky, ktoré chcú obchodovať so svojimi náprotivkami
v SAE chápali, že SAE sú právnym štátom. Spory rozhodujú buď súdy jednotlivých emirátov alebo
federálne súdy, prípadne doplnkové súdy vo voľných finančných zónach. Profesionálne súdnictvo
rozhoduje spory spravodlivo, súdny proces je transparentný a zbavený korupcie. V prípade sporov
v zóne voľného obchodu sú tieto takisto postúpené regulačnému sprostredkovateľskému orgánu,
ak nie sú podľa typu nároku pod záštitou dubajských súdov alebo DIFC.

Platobné zvyklosti
Čo sa týka platobných zvyklostí, jednoznačný návod neexistuje. Platobné zvyklosti závisia od
miesta, kde je vaša firma registrovaná, pretože len niektoré oblasti sú v systéme ochrany miezd
(WPS). I keď v reálnom živote môže prísť k omeškaniu platieb, včasné nezaplatenie je zákonom
hodnotené ako závažný trestný čin.
Podľa nového zákona musia spoločnosti vyplácať mzdy do 10 dní od registrovaného výplatného
dňa podľa systému ochrany miezd (WPS). Ak spoločnosť neuhradí platbu, ministerstvo jej prestane
udeľovať akékoľvek ďalšie pracovné povolenia a to už od 16. dňa omeškania.
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Prijatie nového zákona má prispievať k stabilite na trhu práce, chrániť zamestnancov a zároveň
chrániť záujmy vlastníkov spoločností. Mzdy vyplácané včas sú súčasťou ochrany pracovných práv.
Zákon rozlišuje dve situácie a s tým súvisiace postihy. Po prvé, ak spoločnosť nevypláca mzdy
mesiac po dátume splatnosti a po druhé, ak spoločnosť úplne zastaví vyplácanie miezd. Táto
situácia nastáva ak spoločnosť nevypláca mzdy dva a viac mesiacov po dátume splatnosti druhého
mesiaca.
Ak sa spoločnosť omešká s vyplatením mzdy o mesiac od dátumu splatnosti, štátny orgán
informuje súdne orgány a iné príslušné osoby, aby proti spoločnosti prijali všetky potrebné
represívne opatrenia. Štátne orgány takisto pozastavia činnosť ostatných spoločností, ktoré sú
vlastnené tým istým zamestnávateľom a pozastavia akékoľvek budúce projekty toho istého
vlastníka.
Ak spoločnosť naďalej nevypláca mzdy, štátny orgán prijme potrebné opatrenia na využitie
bankovej záruky spoločnosti a poškodení pracovníci môžu odísť pracovať do iných spoločností.
Ak spoločnosť nevyplatí mzdy ani 60 dní od dátumu splatnosti, bude nasledovať postih v podobe
úradnej pokuty, ako dodatok registrovaných pokút za nevyplatenia miezd po mesiaci od dátumu
splatnosti, ako je uvedené v prvom scenári.
Úradná pokuta predstavuje 5 000 AED (cca. 1 162 EUR) na pracovníka, maximálne však do výšky 50
000 AED (cca. 11 620 EUR) a to v prípadoch, keď viacerí pracovníci podajú sťažnosť za nevyplatenie
miezd za obdobie dlhšie ako 60 dní.
Ak spoločnosť bezodkladne vyplatí mzdy počas prvého mesiaca, ministerstvo zruší pozastavenie
platnosti pracovných povolení. Pozastavenie platnosti bude trvať 60 dní, ak spoločnosť nevyplatí
mzdy za obdobie dlhšie ako sú dva mesiace.
Na druhej strane, ak štátny orgán odhalí omeškanie výplaty miezd zo strany spoločnosti, ktorá
zamestnáva menej ako 100 zamestnancov, uplatňujú sa súčasne platné predpisy, ktoré zahŕňajú
pozastavenie platnosti pracovných povolení, pokuty a súdne odporúčania, ak spoločnosť nezaplatí
mzdy do 60 dní. Ak spoločnosť takéto porušenia zopakuje v priebehu jedného roka, ministerstvo
uplatní sankcie, ktoré sa vzťahujú na spoločnosti zamestnávajúce viac ako 100 pracovníkov.
Zákon hovorí, že štátny orgán nebude ďalej spolupracovať a poskytovať služby spoločnostiam,
ktoré sa nezaregistrovali v systéme WPS.

Pracovno-právne normy
Federálny zákon č. 8 z roku 1980, tiež známy ako Zákon o práci, upravuje pracovné práva
zamestnancov v súkromnom sektore. Tento zákon sa obšírne venuje otázkam práce
a zamestnanosti. Ministerstvo ľudských zdrojov a emiratizácie (MoHRE), bývalé Ministerstvo práce,
je zodpovedné za dohľad nad vzťahmi medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a ochranu práv
pracovníkov v súkromnom sektore.
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Medzi kľúčové ustanovenia pracovného práva patria najmä:
Pracovný čas
Článok 65 Zákona o práci SAE ustanovuje bežný pracovný čas pre súkromný sektor na 8 hodín
denne alebo 48 hodín týždenne. Pracovný čas sa môže zvýšiť na 9 hodín denne pre spoločnosti,
hotely a kaviarne následne po jeho schválení Ministerstvom ľudských zdrojov a emiratizácie.
Vládne subjekty nepodliehajú pracovnému právu a pracovný čas je tu stanovený na 7 hodín
denne. Pracovný čas dlhší ako 7 hodín denne je zakázaný v náročných, respektíve v rizikových
povolaniach. Bežný pracovný čas sa počas posvätného mesiaca Ramadán skracuje o dve hodiny
denne.
Nadčasy
Za prácu nadčas sa považuje, ak si povaha zamestnania vyžaduje prácu nad rámec bežného
pracovného času. Práca nadčas oprávňuje zamestnanca na vyplatenie mzdy, ktorá sa rovná mzde
za bežný pracovný čas plus na vyplatenie odmeny vo výške 25 % tejto mzdy. Odmena sa zvyšuje
na 50 percent, ak sa nadčas uskutočňuje medzi 21:00 a 04:00.
Dni pracovného voľna
Piatok je oficiálnym dňom pracovného pokoja pre všetkých pracovníkov s výnimkou pracovníkov,
ktorí sú platení dennou mzdou. Ak to okolnosti vyžadujú, zamestnanec môže v tento deň pracovať
nadčas, v tom prípade bude mať nárok na mzdu rovnajúcu sa mzde za bežný pracovný čas
zvýšenú o nie menej ako 50 % zo sumy mzdy.
Štátne sviatky
Zamestnanci majú nárok na platenú dovolenku počas nasledujúcich štátnych sviatkov:
•
Nový rok Hijri – 1 deň
•
Gregoriánsky Nový rok – 1 deň
•
Eid Al Fitr – 2 dni
•
Deň Waqfaa Eid Al Adha – 3 dni
•
Deň narodenia proroka Mohameda – 1 deň
•
Isra a Miraj alebo Deň vzostupu – 1 deň
•
Deň mučeníka – 1 deň
•
Národný deň – 1 deň
Dovolenky
Zamestnanci majú nárok na dovolenku:
•
2 dni v mesiaci, ak odpracovali šesť mesiacov, ale nie jeden rok
•
30 dní, ak odpracovali jeden rok
Práceneschopnosť
Zamestnanci majú v prípade choroby nárok na najviac 90 dní voľna v roku, za podmienok
stanovených zákonom. Počas prvých 15 dní dostanú plnú mzdu, počas nasledujúcich 30 dní
polovičnú mzdu a počas zvyšných 45 dní žiadnu mzdu.

30

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch

Špeciálna dovolenka
Zamestnancom môže byť poskytnuté osobné neplatené voľno na vykonanie posvätnej púte
Hádž. Toto voľno nesmie presiahnuť 30 dní a môže byť udelené len raz počas celého obdobia
zamestnania. Zamestnanci nemajú nárok na platené voľno počas skúšobnej doby.
Materská dovolenka, voľno v súvislosti so starostlivosťou o dieťa
Pracujúce ženy majú nárok na 45 dní plnej mzdy počas materskej dovolenky za predpokladu,
že bez prerušenia odpracovali najmenej jeden rok. Výška dávky počas materskej dovolenky
predstavuje polovicu zo mzdy v prípade, že odpracované obdobie trvalo menej ako jeden rok.
Na konci materskej dovolenky má žena možnosť predĺžiť si materskú dovolenku bez mzdy a to
maximálne o 10 dní.
Počas prvých 18 mesiacov po pôrode sa zamestnankyniam, ktoré dojčia svoje dieťa, poskytujú dve
platené prestávky denne, ktoré nepresahujú viac ako 30 minút za účelom starostlivosti o dieťa.
Pracujúcim otcom zákon neposkytuje rodičovskú dovolenku.
Skrátenie pracovného času
Stavební a priemyselní pracovníci nesmú pracovať počas najhorúcejších hodín dňa v letnom období.
Ak sa odhalí, že zamestnanci určitej firmy pracovali v týchto hodinách, táto firma dostane pokutu
5 000 AED (1 162 EUR) za pracovníka, pričom maximálna výška pokuty môže dosiahnuť 50 000
AED (cca. 11 620 EUR).
ⓘ Zamestnanci majú taktiež právo pracovať o 2 hodiny menej denne počas svätého mesiaca
Ramadán.
Minimálna mzda
V pracovnom práve SAE nie je stanovená minimálna mzda, avšak vo všeobecnosti zákony uvádzajú,
že mzdy musia pokrývať základné potreby zamestnancov. V článku 63 zákona sa uvádza, že index
minimálnej mzdy a životných nákladov sa určuje buď vo všeobecnosti alebo pre konkrétnu oblasť
či konkrétne povolanie zákonom a po odsúhlasení vládou.
Systém ochrany miezd (WPS)
Systém ochrany miezd (WPS) je dôležitým mechanizmom, ktorý zabezpečuje ochranu práv
pracovníkov a pomáha vytvárať atmosféru dôvery medzi organizáciami a ich zamestnancami.
V rámci tohto mechanizmu sú mzdy zamestnancov prevedené na ich účty v bankách alebo
finančných inštitúciách, ktoré majú autorizáciu Centrálnej banky SAE na poskytovanie tejto služby.
V prípade akýchkoľvek obáv alebo sťažností týkajúcich sa miezd sa zamestnanci môžu obrátiť
na Ministerstvo ľudských zdrojov a emiratizácie alebo podať sťažnosť prostredníctvom platformy
eNetwasal.
Výhody ukončenia pracovného pomeru
Ak zamestnanec dá výpoveď z vlastnej vôle pred uplynutím jedného roka od začiatku zamestnania,
nemá nárok na žiadnu odmenu. Pracovník má nárok na odmenu za určitú časť roka za predpokladu,
že nepretržitý pracovný pomer trval dlhšie ako jeden rok.
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Výška odmeny sa po ukončení pracovného pomeru počíta z poslednej mzdy, na ktorú mal
zamestnanec nárok z bežného platu. Preto nebude zahŕňať príspevky na bývanie, dopravu, služby,
zariadenie, atď.
Ak zamestnanec dlhuje zamestnávateľovi akékoľvek peniaze, zamestnávateľ môže túto sumu
odpočítať z odmeny zamestnanca.
Výpočet odmien
1. Zmluva na dobu určitú
V prípade, že zamestnávateľ ukončí pracovnú zmluvu na dobu určitú, výpočet bude takýto:
•
Ak zamestnanec odpracoval menej ako 1 rok, nemá nárok na žiadnu odmenu, respektíve
odškodné.
•
Ak zamestnanec odpracoval viac ako 1 rok, ale menej ako 5 rokov, má nárok na odmenu,
respektíve odškodné vo výške 21-dňovej mzdy za každý rok práce.
•
Ak zamestnanec odpracoval viac ako 5 rokov, má nárok na odmenu, resp. odškodné vo výške
30-dňovej mzdy za každý rok práce.
2. Zmluva na dobu neurčitú
V prípade, že zamestnávateľ ukončí neobmedzenú pracovnú zmluvu, výpočet bude takýto:
•
Ak zamestnanec odpracoval menej ako 1 rok, nemá nárok na žiadnu odmenu, resp. odškodné.
•
Ak zamestnanec odpracoval viac ako 1 rok, ale menej ako 5 rokov, má nárok na odškodné vo
výške 21-dňovej pracovnej mzdy za každý z prvých piatich odpracovaných rokov.
•
Ak zamestnanec odpracoval viac ako 5 rokov, má nárok na odškodné vo výške 30-dňovej
pracovnej mzdy za každý ďalší rok, s tým, že celá kompenzácia nepresiahne výšku dvojročnej
mzdy.
V prípade, že zamestnanec so zmluvou na dobu neurčitú dá výpoveď, výpočet bude takýto:
•
Ak zamestnanec dá výpoveď pred ukončením 1 roka pracovného pomeru, nemá nárok na
žiadnu prémiu.
•
Ak zamestnanec odpracoval od 1 do 3 rokov, má nárok na prémiu vo výške jednej tretiny (1/3)
základnej 21-dňovej pracovnej mzdy.
•
Ak zamestnanec odpracoval od 3 do 5 rokov, má nárok na prémiu vo výške dvoch tretín (2/3)
základnej 21-dňovej pracovnej mzdy.
•
Ak zamestnanec odpracoval viac ako 5 rokov, má nárok na prémiu vo výške plnej 21-dňovej
pracovnej mzdy.
•
Všetky otázky, spory alebo sťažnosti vopred podané regulačnému orgánu zóny voľného
obchodu sú prešetrované Ministerstvom ľudských zdrojov a emiratizácie.
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Právne otázky
Obchodné príležitosti v Spojených arabských emirátoch lákajú medzinárodné spoločnosti, ale
mnohí majú obavy z im neznámeho právneho systému. Ide tu najmä o dostupnosť právneho
postihu v prípade ukončenia obchodného vzťahu.

Keďže investície do SAE vzrástli, SAE prispôsobili právnu legislatívu, aby slúžila medzinárodným
aj miestnym spoločnostiam. V súvislosti s konaním EXPO Dubai 2020 sa príťažlivosť SAE pre
zahraničných investorov veľmi pravdepodobne ešte zvýši.

Právny systém
SAE sa skladá zo siedmich emirátov, z ktorých sa každý riadi predovšetkým federálnou ústavou
SAE. Niektoré legislatívne právomoci boli prenesené na jednotlivé emiráty na základe ustanovení
ústavy.
SAE majú svoj vlastný systém občianskeho práva a primárnymi zdrojmi práva sú zákonné predpisy
prijaté Najvyššou radou federácie. Zákonné predpisy upravujú občianske a obchodné vzťahy
v SAE.
Miestne súdy aplikujú islamské právo Šaría v tých prípadoch, keď konkrétna vec nie je upravená
kodifikovaným zákonom. Tento právny systém je pre medzinárodné subjekty cudzí a neznámy.
Je dôležité aby tí, ktorí podnikajú a investujú v SAE predkladali návrhy zmlúv takým spôsobom,
ktorý im prípadne umožní využiť početné dostupné možnosti v prípade nutnosti riešenia sporov.

Súdne konanie
Pre zmluvy uzatvorené, vykonávané alebo určené na plnenie v SAE sú predvoleným orgánom
riešenia sporov miestne súdy. Miestne súdne konania v SAE sa vedú v arabčine s požiadavkou, aby
všetky súdne dokumenty boli preložené do arabčiny tlmočníkom, ktorý má licenciu Ministerstva
spravodlivosti.
Hoci teoreticky sa súdne konania konajú na verejnosti, veľmi zriedka dôjde k ústnemu prednesu.
Namiesto toho sudca preskúma podstatu prípadu čítaním dôverných podaní a dokumentov
poskytnutých stranami.
V určitých prípadoch, keď sú požadované špecifické technické znalosti súd vymenuje znalca,
ktorý pomôže pri overovaní faktov a stanovení problémov. Na rozdiel od systému anglosaského
práva majú strany spravidla veľmi malý vplyv na identitu znalca aj keď sa môžu kriticky angažovať
v súvislosti s mandátom znalca a za určitých okolností môžu spochybniť jeho vymenovanie.
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Existujú určité aspekty súdnych konaní, na ktoré medzinárodné podniky nemusia byť zvyknuté.
Dôkazné bremeno je na strane, ktorá spor predkladá a rozhodnutia sa vo všeobecnosti prijímajú
podľa uváženia sudcu, ktorý nie je viazaný predchádzajúcimi rozhodnutiami súdu, hoci ho
v niektorých prípadoch môžu ovplyvniť.
Neexistuje koncept rokovaní alebo korešpondencia „bez predsudkov“. Rokovania o urovnaní
zvyčajne nie sú zdokumentované, pretože akákoľvek korešpondencia vypracovaná na účely
dosiahnutia urovnania sa môže predložiť na súd a je možné ju použiť.

Arbitráž
Zahraniční investori tradične uprednostňujú, aby sa ich spory riešili prostredníctvom arbitráže
a nie miestnymi súdmi.
Arbitráž nie je v regióne novinkou a je uznávanou koncepciou v arabskom svete najneskôr od
roku 1877, keď Osmani publikovali „Medjella“ ako prvý pokus o kodifikáciu práva šaría, ktoré
stanovilo, že spory budú riešené zákonom menovanými rozhodcami.
Vláda SAE pracuje na novom rozhodcovskom zákone už niekoľko rokov, ale ešte nie je uzákonený.
Rozhodcovské konania sa v súčasnosti riadia Občianskym súdnym poriadkom.
V SAE existujú tri zriadené rozhodcovské centrá: Medzinárodné arbitrážne centrum v Dubaji (DIAC),
Obchodné arbitrážne centrum v Abú Zabí a arbitrážne centrum DIFC-LCIA, ktoré prevádzkuje
Medzinárodné finančné centrum v Dubaji (DIFC) a Londýnsky súd pre medzinárodnú arbitráž
(LCIA).
SAE podpísali Newyorský dohovor o uznávaní a výkone zahraničných rozhodcovských rozhodnutí
z roku 1958, čo znamená, že rozhodnutia vydané inde vo svete by sa mali relatívne jednoducho
vymáhať v SAE. Znamená to tiež, že rozsudky vydané v SAE sú vymáhateľné v ktorejkoľvek inej
krajine dohovoru.

DIFC
V roku 2004 vláda SAE, v snahe podporiť ďalšie investície do regiónu, povolila každému zo siedmich
emirátov zriadiť medzinárodné finančné centrum na svojom území. Hoci mnohé emiráty využili
túto príležitosť, všeobecne sa uznáva, že súčasným lídrom na trhu v tejto oblasti je Dubaj a DIFC.
Vytvorenie DIFC je významný krokom vpred pre medzinárodné súdne spory, ktoré sa odohrávajú
v regióne, pretože právny a regulačný systém DIFC sa ukázal ako atraktívny a prístupný pre
medzinárodné aj miestne podnikanie. DIFC sa podarilo vytvoriť moderný súd a v spolupráci
s LCIA tiež vlastné rozhodcovské pravidlá. DIFC je často označované ako „offshore“ centrum,
napriek tomu, že sa nachádza v centre Dubaja.
Orgán pre riešenie sporov (DSB) bol vytvorený v roku 2014 a nesie celkovú zodpovednosť za súdy
DIFC, rozhodcovský inštitút a iné tribunály alebo pomocné orgány, od ktorých sa môže vyžadovať,
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aby vykonávali funkcie DSB. Vytvorením DSB sa z DIFC stal významný konkurent, respektíve
alternatíva voči tradičným rozhodcovským centrám v Londýne, Paríži či Singapure.
V prípade medzi Banyan Tree Corporate a Meydan Group v roku 2013 súd DIFC potvrdil, že má
právomoc vykonať rozhodcovské rozhodnutie dubajskej DIAC aj keď strany a spor nemajú žiadnu
súvislosť s DIFC a rozhodnutie ešte nebolo ratifikované dubajskými súdmi.
Hlavným lákadlom súdov DIFC pre medzinárodné spoločnosti je, že používajú zásady anglosaského
zvykového práva, spravujú ho medzinárodne uznávaní sudcovia a takisto, že konania sa konajú
v angličtine.
Postup súdov DIFC je blízky podnikateľom zo Spojeného kráľovstva, keďže je založený na pravidlách
občianskoprávneho konania zvykového práva (common law). Medzinárodných klientov zase
priťahuje aj existencia nákladovo efektívnych procesov urovnávania sporov.
Ide o výrazné zlepšenie právnej štruktúry dostupnej zahraničným spoločnostiam, čo zase poskytuje
väčšiu transparentnosť a istotu pre podnikateľské a obchodné transakcie. Spoločnosti si teraz
môžu pre seba vybrať ako rozhodné právo, právo DIFC a súdy DIFC, ktoré aplikujú medzinárodne
uznávané postupy a normy. Takisto si môžu zvoliť miesto na riešenie sporov, nezávisle od toho, kde
sa nachádzajú. Náklady sú často veľmi vysoké a závisia výlučne od sporu, ktorý má byť vyriešený.
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Závery a potenciálne synergie medzi
Slovenskom a SAE
Podnikateľských možností a obchodných príležitostí je samozrejme veľké množstvo. Je dôležité,
aby sa dialóg viedol primerane a aby ponuka zodpovedala dopytu.

Uvádzame niektoré z príležitostí:
•
IT&TECH - SAE sú v svetovej špičke, čo sa týka dovozu inovácií a „adoptovania“ novátorskej
idey, počínajúc konceptom až po jej uvedenie na trh. Vláda poskytuje akceleračné stimuly pre
nízkonákladové inovatívne nápady.
•

hotelierstvo a gastronómia - akákoľvek infraštruktúra/personál/systémy, ktoré majú pridanú
hodnotu sú vítané.

•

podobne aeronautika/letectvo – obe oblasti sú dobre financované a aktívne hľadajú spoluprácu/
JVS/Akvizície

•

nerastné suroviny a stavebný materiál - akékoľvek výrobné riešenie, ktoré prichádza
s konkurenčnou výhodou bude obrovským prínosom pre sektor stavebníctva, ktorý sa aktuálne
zameriava na identifikáciu primeranejších sadzieb, ako boli v minulosti.

•

ľudský kapitál – je tu stály dopyt po vyškolených odborníkoch z Európy.

•

agropotravinárstvo/FMCG – rastúci dopyt po konkurenčných výrobkoch a miestnych zdrojoch
potravín a produktoch orientovaných na zdravie.

•

ekologické inovačné riešenia

36

DUBAJ EXPO BIZNIS MANUÁL: Podnikajte v Emirátoch

Referencie
https://www.tamimi.com/wp-content/uploads/2020/09/Al-Tamimi-Company-Doing-Business-inDubai-October-2020.pdf
https://www.pwc.de/de/internationale-maerkte/assets/doing-business-in-the-uae.pdf
https://invest.dubai.ae/business-setup-recommendation
https://www.freezonesgateway.ae/en/dubai-free-zones?sc_camp=EAF2D8B328C543ECA32A954
D27B8DF8B&gclid=EAIaIQobChMI8vXouePa8gIVW-PmCh1stAWUEAAYASAAEgJDlvD_BwE
https://www.vz.ae/
https://www.difccourts.ae/
https://eservices.dubaided.gov.ae/Pages/Anon/GstHme.aspx?dedqs=BvvMKRMxIgc =
https://www.mohre.gov.ae/en/home.aspx
https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/types-of-visa/business-visa
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