INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV – Ako založiť spoločnosť / pobočku v Poľsku
1. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v Poľsku
Spoločnosť s ručením obmedzeným (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  sp. z o.o.) je
najpopulárnejšou obchodnou spoločnosťou v Poľsku. Sp. z o.o. môže byť založená jedným
alebo viacerými spoločníkmi, avšak nemôže byť založená inou spoločnosťou s ručením
obmedzeným s jediným spoločníkom. Jej zakladateľmi môžu byť fyzické a právnické osoby.
Spoločenská zmluva musí byť vyhotovená vo forme notárskeho zápisu a mala by obsahovať
predovšetkým:
a) názov a sídlo spoločnosti;
b) určenie predmetu činnosti spoločnosti;
c) doba trvania spoločnosti – pokiaľ bola určená doba určitá (pravidlom je ale doba
neurčitá);
d) výška základného imania – minimálne 5000 PLN;
e) počet a hodnotu podielov každého spoločníka. Minimálna hodnota jedného podielu je
50 PLN.
K založeniu spoločnosti je tiež potrebné realizovať vklady do imania a vymenovať
predstavenstvo. Nákladmi na vyhotovenie spoločenskej zmluvy sú:
-

notársky poplatok, výška ktorého je závislá na výške základného imania,
poplatok za výpis spoločenskej zmluvy,
daň z občianskoprávnych činností vo výške 0,5% základného imania.

Alternatívnym riešením je registrácia spoločnosti prostredníctvom internetového portálu S24.
K tomu, aby sa založila spoločnosť cez internet, je nutné, aby všetky osoby, ktoré podpisujú
spoločenskú zmluvu alebo sa účastnia registrácie, mali aktívny účet na portáli S24 a tiež
kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý bude uznávaný v Poľsku, alebo overený profil
ePUAP. Na založenie profilu ePUAP je nutné mať číslo PESEL (poľské rodné číslo). Naviac,
založenie spoločnosti cez internet súvisí s istými obmedzeniami oproti tradičnej metóde. Táto
služba je iba v poľskom jazyku a v čase registrácie spoločnosti cez internet spoločníci sp. z o.o.
môžu vkladať peňažné prostriedky len na pokrytie základného imania.
Spoločnosť s ručením obmedzeným „v organizácii“
V období medzi uzavretím spoločenskej zmluvy a zápisom do Štátneho súdneho registra
(poľský obchodný register  KRS), je spoločnosť činná ako „spoločnosť v organizácii“ a môže
podnikať tak isto ako riadna spoločnosť s ručením obmedzeným. Dôležitým rozdielom je to, že
za záväzky sú zodpovedné osoby, ktoré konali v mene spoločnosti (napr. predstavenstvo) a tiež
spoločníci, pričom ich zodpovednosť je obmedzená do výšky nekrytého vkladu do spoločnosti.
Registrácia spoločnosti v Štátnom súdnom registri
Po založení sp. z o.o. je nutné ju zaregistrovať v Štátnom súdnom registri, a to podaním žiadosti
na okresný súd, ktorý je príslušný pre sídlo spoločnosti. Žiadosť o zápis sa podáva na úradnom
formulári, ktorý je treba vyplniť v poľštine. Na zaregistrovanie sa v praxi čaká 3-4 týždne.
Poplatok za žiadosť o zápis do registra činí 600 PLN. Pokiaľ ide o čísla NIP a REGON, tak
v Poľsku sa prideľujú automaticky počas registrácie do Štátneho súdneho registra.

Dodatočné povinnosti
Okrem registrácie spoločnosti do Štátneho súdneho registra je tiež treba založiť firemný účet
v banke a nahlásiť požadované potrebné údaje na správe sociálneho poistenia (Zakład
Ubezpieczeń Społecznych  ZUS) a daňovom úrade (čísla bankových účtov, informácie
o zvláštnom statuse spoločností, predpokladaný počet zamestnancov, miesto výkonu činnosti
a kontaktné údaje).

2. Založenie pobočky zahraničného podnikateľa v Poľsku
Pre výkon svojej činnosti na území Poľska, si môžu zahraniční podnikatelia vytvoriť pobočku.
Podnikateľ môže v Poľsku založiť aj niekoľko pobočiek. Za záväzky pobočky zodpovedá
zahraničný podnikateľ celým svojim majetkom.
Registrácia pobočky v registri podnikateľov v Štátnom súdnom registri
Založenie pobočky nevyžaduje vyhotovenie spoločenskej zmluvy a ani pokrytie základného
imania. Najprv je treba prijať rozhodnutie o vytvorení pobočky v Poľsku. Názov pobočky sa
musí skladať z originálneho názvu zahraničného podnikateľa, právnej formy preloženej do
poľštiny a dodatku „oddział w Polsce“. Dodatočne je treba uviesť osobu, ktorá bude zastupovať
pobočku.
Pobočka môže zahájiť svoju činnosť po zápise do registra podnikateľov Štátneho súdneho
registra. Zápis sa vykonáva na základe žiadosti podanej na okresnom súde, ktorý je príslušný
pre sídlo pobočky. Žiadosť o zápis sa podáva na úradnom formulári, ktorý je treba vyplniť
v poľštine. Na zaregistrovanie sa v praxi čaká 3-4 týždne a poplatok za žiadosť o zápis do
registra činí 600 PLN.
Povinnosti podnikateľa
Podnikateľ musí pre pobočku viesť samostatné účtovníctvo v poľskom jazyku.
Zahraničný podnikateľ, ktorý má v Poľsku pobočku, tam musí daňou z príjmu zdaniť príjmy,
ktoré získal na území štátu okrem prípadov, keď niečo iné vyplýva z obsahu medzinárodnej
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Čo sa týka predaja a nákupov vedených
prostredníctvom pobočky, tie sú zdanené DPH a to podľa pravidiel uvedených v predpisoch
vychádzajúcich zo Smernice VAT 2006/112.
Spracoval ZÚ Varšava v spolupráci s advokátskou kanceláriou V4Legal.

