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АКТУАЛЬНІСТЬ

Польща гостинно приймає понад 3 000 000 українців.

Спрощено формальності товарообігу та руху капіталу з та в Україну.

Польща - це ✔найбільший ринок в Центральній Європі за обсягом ВВП,

✔зростаюча та диверсифікована економіка, ✔ інвестиції ЄС, ✔ розгалужена

транспортна інфраструктура, ✔децентралізація, ✔аутсорсинг, ✔залучення

інновацій, ✔ спрощене працевлаштування.

МІСІЯ

Це керівництво покликано ознайомити з найбільш розповсюдженими

формами підприємницької діяльності Польщі, які також є найбільш

популярними завдяки своїй ефективності. Зорієнтовано на сфери IT

(розробники ПЗ, аутсорсингові компанії, WEB), R&D (дослідження

і інновації), консалтингу, торгівлі та комерційного посередництва.

Буде корисним широкому загалу.

Рекомендації розроблені згідно нормативних актів, які діють на час

виготовлення цього керівництва і є загальними. З приводу більш детальних

консультацій запрошуємо контактувати за посиланнями, наведеними

у розділі Контакти.

НОРМАТИВИ
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Пропонуємо Вашій увазі керівництво провадження бізнесу в Польщі або

релокації підприємств до Польщі внаслідок збройного конфлікту в Україні.

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ УКРАЇНИ!



Зареєстрований офіс

Зареєстрований офіс повинен знаходитися в Польщі. Можливе створення

віртуального офісу в певних випадках.

Обов’язкові елементи:

1. Фірмове найменування і юридична адреса (місто) товариства

2. Предмет діяльності за Польською класифікацією видів діяльності (PKD)

3. Строк діяльності товариства (невизначений строк за замовчуванням)

4. Розмір статутного капіталу

5. Право засновника володіти більш ніж однією часткою

6. Кількість часток учасників, їх загальна і номінальна вартість

Зміст статуту

Реєстрація за спрощеною процедурою (S24)

За типовим (модельним) статутом можлива реєстрація за електронною

формою за наявності кваліфікованого електронного підпису та номеру

соціального страхування PESEL.

Засновники (прізвище , ім’я , номер PESEL за наявності) та їх частки

відображаються в Національному Судовому Реєстрі (KRS), який

є публічним .

В окремий реєстр вноситься інформація про кінцевих бенефіціарних

власників (CRBR).

Статутний капітал

Статутний капітал в розмірі мінімум 5000 польських злотих (1200 ЄВРО)

має бути сформованим на дату реєстрації, що декларується засновниками.

Повинен бути сформованим повністю в грошовій або натуральній формі до

реєстрації. В натуральній формі може бути внесений майном або

майновими правами, наприклад IP, набутими на час внесення.

Засновники

Один або більше засновників.

Зверніть увагу: товариство з обмеженою відповідальністю у Польщі

не може бути заснованим іншою юридичною особою з одноосібним

засновником.
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Органи управління

Органи управління, розподіл повноважень між Директором/Радою

директорів, Зборами засновників і Наглядовою Радою встановлюються

Статутом.

Загальні збори засновників товариства повинні відбуватись в Польщі.

В товариствах зі статутним капіталом, що перевищує 500 000,00 злотих,

і які створені більше ніж 25 учасниками, Наглядова рада (або

аудиторський комітет) є обов’язковими.

Можлива участь в загальних зборах, заснування Товариства через довірену

особу (PROXY, прокуранта).

Кожен директор і довірена особа повинні дати свою згоду на призначення

в письмовій формі і вказати свою адресу кореспонденції в Польщі або іншій

країні ЄС (в протилежному випадку необхідно буде уповноважити адвоката

для представництва в Польщі). Директор і довірена особа повинні мати

PESEL і довірений профіль або кваліфікований підпис.

Податок на цивільно-правові угоди (PCC) за набуття часток в Товаристві –

0,5% від вартості суми часток (частки) статутного капіталу.

Податок з засновників

Додаткові елементи:

1. Право збільшення статутного капіталу в межах визначеного періоду

часу в межах визначеної суми без внесення змін до Статуту.

2. Додаткові вклади - доплати. Право засновників вносити і отримувати

свої вклади (доплати) без збільшення статутного капіталу і внесення

змін до статуту.

3. Авансові виплати дивідендів. Акт може передбачати можливість

виплати дивідендів наперед при виконанні встановлених Законом вимог

за рішенням органу управління.

4. Переважне право і правила викупу частки, спадкування часток

5. Правила неконкуренції між учасниками, вирішення спорів, включаючи

арбітражні умови

6. Привілеї щодо нарахування дивідендів, кількість голосів, які

припадають на одну частку, розподіл активів при ліквідації
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Реєстрація ТОВ

Юридичні послуги:

- Реєстрація з індивідуальним статутом*

- Реєстрація за модельним статутом

*Реєстрація ТОВ включає в себе консультацію щодо видів підприємницької

діяльності, складання статуту, безпосередньо підготовку документів до

реєстрації та реєстрацію, допомогу в післяреєстраційних формальностях

(подання форми керівником щодо бенефіціарів, консультування з приводу

вибору юридичної адреси тощо). На вартість юридичних послуг додатково

нараховується ПДВ 23%. Вартість нотаріальних послуг залежить від

розміру статутного капіталу.

Строки розгляду документів: 1-8 тижнів, в залежності від часу розгляду

офісом реєстрації компетентного реєструючого суду.

Українці можуть зареєструвати індивідуальну підприємницьку діяльність

у разі набуття права легального перебування в Польщі, карти Поляка, або

згідно з Спеціальним Законом від 12 березня 2022 у разі прибуття на

територію Польщі після 24 лютого 2022 і перебування протягом 18 місяців

з цієї дати, або члени родини вказаних осіб. Необхідним є отримання

індивідуального реєстраційного номеру PESEL.

Індивідуальна підприємницька діяльність може бути зареєстрована он-лайн

CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) на

сайті https://www.biznes.gov.pl/pl. Реєстрація безкоштовна, але вимагає

ідентифікацію особи через електронний кваліфікований підпис, або Profil

Zaufany, або ідентифікацію через банківський рахунок в Польщі. CEIDG

пересилає відомості до відповідного податкового офісу, Центрального

Статистичного Офісу (Główny Urząd Statystyczny), Установу Соціального

Забезпечення (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Податковий офіс

присвоює NIP (податковий ідентифікаційний номер), Центральний

Статистичний офіс присвоює REGON (статистичний ідентифікаційний

номер).

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
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Податок на прибуток (CIT)

- стандартна ставка 19%

- зменшена 9% для малих підприємств (валовий продаж до 2 000 000 євро)

- CIT сплачується самим Sp. z o.o. з доходу даний податковий рік

- авансові платежі за CIT щомісяця

- акціонери сплачують ПДФО з виплачених дивідендів (за ставкою 19%)

«Естонська СІТ» 

Підприємства сплачують податок з доходів тільки під час розподілу

прибутку і виплати дивідендів.

Умови застосування Естонського СІТ:

✔ працевлаштування принаймні трьох найманих працівників протягом

податкового року, ✔ компанія не отримує доходи в обсязі 50 і більше

відсотків з специфічних джерел (за рахунок кредитів або інших пасивних

джерел), ✔подано заяву до податкової служби щодо обрання Естонської

СІТ, ✔ учасники компанії - фізичні особи.

✔ IP BOX – ставка 5% доходів від кваліфікованих прав інтелектуальної

власності (патенти, права на корисну модель, промисловий зразок або

права на комп’ютерну програму).

✔ Зниження оподатковуваного доходу за рахунок витрат на інноваційну

і дослідницьку діяльність: зарплата працівників у сфері R&D і виплати

на соціальне страхування, витрати на придбання спеціалізованого

обладнання і матеріалів, безпосередньо пов’язаних з R&D, отримання

і обслуговування патентів, корисних моделей і промислових зразків.

Пільгове оподаткування ІТ сектору та R+D:

ІІ. Оподаткування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
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Податок з доходів фізичних осіб (PIT)

Фізична особа, яка веде господарську діяльність, може оподатковуватися 

одним з трьох способів - прогресивний, фіксований і єдиний податок.

Податок на додану вартість (VAT)

Оподатковується ПДВ: операції з поставки товарів і послуг, продажі та

придбання товарів на території Польщі, річний обсяг яких > 200 000 злотих,

експорт товарів, імпорт товарів. Реєстрація платником ПДВ в таких

випадках є обов'язковою. Стандартна ставка ПДВ в Польщі становить 23%.

Пільгові ставки і звільнення від ПДВ: 8% — пасажирський трансфер,

готельний сервіс, ліки; 5% — певні продукти харчування; 0% — продукція

експорту, соціально важливі послуги (банківські, медичні, поштові).

Вибір оподаткування за прогресивною шкалою дозволяє скористатися

безподатковою сумою 30 000 злотих, що відповідає 3600 злотих податку.

Зменшено ставку податку на доходи за прогресивною шкалою до 12% і

скасовано пільги середнього класу з 01.01.2022.

Платники прогресивної або фіксованої ставки податку мають можливість

відраховувати податкові витрати зі свого валового доходу.

Єдиний податок може бути обраний щодо певних видів діяльності. Платник

податків не може вирахувати витрати з валового доходу, який і підлягає

оподаткуванню.

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ

Українські компанії у разі здійснення діяльності в Польщі, в тому числі

через представництва або філії, сплачують CIT 20%як правило та повинні

реєструватись платниками ПДВ і сплачувати ПДВ незалежно від суми.

Оподаткування українських компаній
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Виплати на соціальне страхування

Щомісячними обов'язками роботодавця є підготовка та подання звітів та

нарахування та сплати внесків на соціальне забезпечення з валової

заробітної плати працівника. Внески на соціальне забезпечення в частині

вираховуються з заробітної плати, в частині є додатковими навантаженням

на роботодавця (вони збільшують загальну вартість працевлаштування).

ІІІ. Виплати за найманих осіб

Податок з доходів фізичних осіб (PIT)

Мінімальна ставка заробітної плати на місяць в 2022 році - 3010 злотих.

Щомісячними зобов'язаннями роботодавця є розрахунок та сплата авансів

ПДФО. Після закінчення року роботодавець зобов'язаний оформити ПДФО-

11 (річний звіт про прибутки та збитки) та ПДФО-4Р (річні декларації про

податкові аванси з ПДФО).

Працівники оподатковуються за прогресивним оподаткуванням – 12%; 32%

після перевищення податкового порогу (в даний час 120 000 злотих).

Податкова шкала дозволяє скористатися безподатковою сумою (30 000

злотих) що відповідає 3600 злотих податку.
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Фізична особа - підприємець зобов'язана платити:

внески на соціальне забезпечення одноразово.

Підставою для нарахування внесків на соціальне забезпечення, а отже,

і суми внесків, є прогнозована середньомісячна заробітна плата (СЗП)

за даний рік (в 2022 році 1124,23 злотих/за місяць або 1211,28

злотих/місяць без страхового внеску через втрату працездатності).

Фізичні особи, які провадять підприємницьку діяльність, не мають

платити соціальне забезпечення за перші шість місяців своєї

діяльності. Протягом наступних 24 місяців вони можуть сплачувати так

звані «пільгові внески», які значно нижчі за звичайні внески (у сумі

285,71 злотих/місяць або 263,59 злотих/місяць без внеску через втрату

працездатності).

внесок медичного страхування, який залежить від обраної форми

оподаткування і дорівнює:

• прогресивне оподаткування - 9% доходу,

• податок з фіксованою ставкою - 4,9% від доходу, але не менше 9% від

мінімальної заробітної плати,

• єдиний податок на зареєстрований дохід - 9% від бази:

- 60% СЗП (305 злотих/місяць) - якщо річний дохід не вище 60 000

злотих,

- 100% СЗП (508 злотих/місяць) – якщо річний дохід вище 60 000

злотих і не перевищував 300 000 злотих,

- 180% СЗП (916 злотих/місяць) - якщо річний дохід вище 300 000

злотих.

У разі прогресивного оподаткування та податку з фіксованою ставкою -

мінімальна сума внеску на охорону здоров'я 270 злотих/місяць.

Приватні підприємці, які мають працівників, несуть відповідальність за

сплату авансів ПДФО та соціальних внесків щодо заробітної плати

працівників.

V. Регуляторна діяльність

В деяких випадках діяльність підприємців в Польщі потребує дозволів або

ліцензій, наприклад фармацевтична, діяльність з продажу алкоголю.

Певні види діяльності можуть здійснюватися лише юридичними особами –

не дозволені для фізичних осіб – підприємців.

Детальна інформація - https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116

ІV. Внески на соціальне страхування фізичною особою - підприємцем 
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VII. Інтелектуальна власність (IP)

Ввезення до Польщі як країни Євросоюзу носіїв або передача прав на

торгівельні марки, промислові зразки або корисні моделі та комп’ютерні

програми може вимагати окремої перевірки та реєстрації прав IP, в тому

числі під час митних формальностей та подальшої реалізації товарів в ЄС.

Реєстрація прав на торгівельні марки, корисні моделі та промислові зразки

можлива в Офісі інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO).

Незареєстроване право охороняється, але зареєстроване має пріоритет

з часу подання заявки на реєстрацію IP. Пільги для компаній

з оподаткування IP витрат – розділ ІІ.

VIII. Корисні посилання:

Міграційна служба    www.gov.pl/web/udsc

Соціальне страхування    www.zus.pl

Бізнес-омбудсмен    rzecznikmsp.gov.pl

Спілка банків в Польщі    www.zbp.pl

Пошук видів підприємницької діяльності    biznes.gov.pl

Реєстр юридичних осіб    ems.ms.gov.pl/krs

Реєстр фізичних осіб – підприємців    ceidg.gov.pl

Перевірка реєстрації ПДВ (VAT)    podatki.gov.pl

VI. Підтримка Урядом Польщі українців

Українці, що перетнули кордон Польщі після 24 лютого 2022 мають право

перебувати в Польщі протягом 18 місяців, а також мають право

зареєструвати приватну підприємницьку діяльність з рівними

можливостями, як і польські громадяни, та працевлаштуватися в Польщі,

за винятком певних посад державної служби.

Українці за загальними правилами мають спрощену процедуру «тесту ринку

праці», що прискорює оформлення дозволу на працю і отримання візи

з метою працевлаштування в Польщі. Як правило, найкращим способом

працевлаштування є оформлення тривалого дозволу на працевлаштування

і візи тривалого перебування D («воєводської візи»), що дозволяє

продовжити візу на перебування з метою працевлаштування в Польщі без

перерви на 3 місяці і виїзду за межі країни. Продовження візи можливе до

завершення дії візи за дійсного дозволу на працевлаштування.

in fo@morawski .eu
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керуючий партнер 
Адам Моравськи

консультант - адвокат з України
Юлія Шевцова

Про нас:

Спрямованість: розробка проектів 

та підтримка інвестицій - юридичні 

консультації та бізнес-консалтинг 

по всьому світу

Допомога компаніям з фінансового, 

фінансово-технологічного сектору 

виробництва, нерухомості, 

роздрібної торгівлі та послуг, 

а також міжнародним 

консалтинговим фірмам

Допомога в управлінні проектами 

нерухомості,

особливо щодо комерційної 

нерухомості

Ділові переговори та переговори 

з регуляторами та державними 

установами


