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Відкриття 
представництва 
або компанії             
у Польщі
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Огляд основних правил, що мають 

бути враховані 
1. Корпоративні питання 

1.1. Юридична особа – компанія з обмеженою відповідальністю (spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością або sp.z o.o.)  

• Є найбільш розповсюдженою організаційно-правовою формою для ведення бізнесу та

найкращим варіантом для ведення бізнесу в розглядуваних сферах. Більш як 80% компаній

створюються саме в цій формі.

• Як правило, акціонери не несуть відповідальність власними активами за зобов’язаннями

компанії.

• Загалом, відсутні обмеження для українців володіти акціями чи створювати sp.z o.o. (можуть

бути потрібні дозволи в разі участі в існуючій sp.z o.o., яка володіє нерухомістю).

• Створення: підписання Статуту (у нотаріуса або за спрощеною онлайн формою) + реєстрація

компанії в Національному Судовому Реєстрі (НСР); в разі створення онлайн потрібен

польський персональний номер (PESEL); акціонери відображаються в НСР; існує спеціальний

реєстр про кінцевих бенефіціарних власників.

• Мінімальний статутний капітал – 5 000 злотих з мінімальною вартістю 1 акції 50 злотих (одна

особа може володіти всіма акціями).

• Дозволяються як вклади у грошовій формі, так і вклади в натуральній формі (можуть

розглядатися за наявності активів або інших прав, що можуть передаватись, наприклад,

права інтелектуальної власності); незалежно від внесення вкладів в натуральній формі,

польська компанія може придбавати активи на підставі цивільного договору, наприклад,

договору купівлі-продажу.

• Зареєстрований офіс (юридична адреса) має бути в Польщі (в певній мірі допускаються

віртуальні офіси). Як мінімум річні загальні збори акціонерів мають відбуватися в Польщі.

• Більшість формальностей (включаючи створення та участь у річних зборах акціонерів)

можуть здійснюватись за довіреністю.

• Витрати на створення компанії: послуги нотаріуса – від 200 злотих (залежить від розміру

статутного капіталу), судовий збір та інші офіційні збори (до 1 000 злотих), податок на цивільні

угоди (0,5% від статутного капіталу), юридичні послуги від 2 000 до 6 000 злотих (залежить від

узгодженого обсягу послуг та складності процесу). Можливим є придбання вже створених

компаній.

• Строк на створення компанії – 15-45 днів.

• Щорічні витрати: щомісячні витрати на бухгалтера, підготовку фінансової звітності,

щомісячне нарахування заробітної плати, аудит фінансової звітності (якщо досягнуто певних

обсягів).

• Банківські рахунки в польських банках, як правило, відкриваються за 2 тижні (однак, кожен

випадок оцінюється окремо, зокрема питання щодо кінцевих бенефіціарних власників).

1.2 Приватний підприємець, зареєстрований у Польщі (приватне 

підприємництво)  

Громадяни України можуть зареєструватися в якості приватних підприємців на тих самих умовах, що 

і громадяни Польщі. Умовами для такої реєстрації є законне перебування в Польщі та отримання 

польського персонального номеру (PESEL). Реєстрація здійснюється в CEIDG (Centralna Ewidencja i 

Informacja o Działalności Gospodarczej). Також можливо зареєструватись підприємцем через інтернет 

(www.biznes.gov.pl/pl). Подання реєстраційної заяви є безкоштовним. CEIDG проінформує відповідні 
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податкові, статистичні та соціальні органи. Після цього, податкові органи нададуть податковий номер 

(NIP), а статистичні органи – статистичний номер (REGON). 

2. Податкові питання 

2.1. Компанія з обмеженою відповідальністю (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością або sp.z o.o.) 

Податок на прибуток (ПнП) 

• Стандартна ставка ПнП – 19%

• 9% для компаній з оборотом до 2 000 000 євро

• ПнП сплачується самостійно з прибутку за відповідний податковий рік. Авансові внести

сплачуються щомісячно

• Також є можливість скористатися «Естонською моделлю» ПнП та сплачувати податок лише

при розподілі прибутку акціонерам

• Подвійне оподаткування: спочатку податок платить компанія з прибутку, а потім акціонери

платять податок з доходу фізичних осіб з отриманих дивідендів (за ставкою 19%).

Податок на додану вартість (ПДВ) 

• Принципи ПДВ базуються на законодавстві ЄС.

• Діяльність, що оподатковується ПДВ: постачання товарів та послуг на території Польщі,

експорт, імпорт товарів, постачання та придбання товарів всередині ЄС.

• ПДВ реєстрація є обов’язковою, якщо річний обсяг продажів досягає 200 000 злотих. ПДВ

реєстрація також обов’язкова в разі постачання товарів в ЄС.

• Стандартна ставка ПДВ – 23%. Також є знижені ставки в розмірі 8%, 5% та 0%. Деякі операції

звільнені від ПДВ.

• ПДВ звітність подається один раз на місяць до 25 числа, наступного за звітним місяця. Яе

правило, ПДВ підлягає сплаті під час подання звітності.

2.2. Приватний підприємець 

Податок з доходів фізичних осіб  

• Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, можуть підлягати

оподаткуванню 3 способами: за прогресивною ставкою, за фіксованою ставкою та

податком із зареєстрованого доходу (податок з обороту):

Прогресивна ставка Фіксована 

ставка 

Податок з обороту 

Ставка 17 %; 32% після 

досягнення бази 

оподаткування суми в 

розмірі 120 000 злотих 

19% Від 2% до 17% залежно 

від виду діяльності 

База 

оподаткування 

Чистий прибуток 

(загальні доходи мінус 

витрати) 

Чистий 

прибуток 

(загальні 

доходи мінус 

витрати) 

Загальні доходи 

• При обранні способу оподаткування за прогресивною ставкою можливо скористатися

неоподатковуваним мінімумом в розмірі 30 000 злотих та звільненням від оподаткування для

середнього класу  (річний прибуток від 68 412 до 133 692 злотих)
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• Платники податків, які обрали оподаткування за прогресивною або фіксованою ставкою

мають право вираховувати витрати з отриманих доходів

• Податок з обороту може сплачуватись лише при здійсненні певних видів діяльності. Ставка

податку становить 17% для самозайнятих осібу у сфері права, фінансів та перекладачів, 15%

для рекламних послуг, послуг з маркетингових досліджень та публічних опитувань, 14% для

архітекторів та інженерів, 12% для ІТ спеціалістів, від 3 до 8,5% для послуг з кетерингу, 5,5%

для діяльності з виробництва, будівництва або транспортування товарів, 3% для послуг в

сфері комерційної діяльності. При обранні податку з обороту витрати не враховуються при

визначенні об’єкту оподаткування.

• Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, повинні самостійно

розраховувати та сплачувати авансові податкові внески та податки.

Внески на соціальне та медичне страхування 

• Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, повинні сплачувати:

• фіксовану суму соціальних внесків незалежно від прибутку.

База оподаткування для цілей соціальних внесків та, відповідно, їх розмір залежать

від прогнозованої середньомісячної заробітної плати за відповідний рік (база для

розрахунку дорівнює 60% прогнозованої середньомісячної заробітної плати), яка не

може бути менше 1 124, 23 на місяць або 1 211, 29 злотих на місяць, не враховуючи

внесок на випадок тимчасової непрацездатності.

Також є пільга для починаючого бізнесу. Перші 6 місяців внески не сплачуються.

Наступні 24 місяці сплачуються пільгові внески, які є меншими за звичайні (285,71

злотих на місяць або 263, 59 злотих на місяць, не враховуючи внесок на випадок

тимчасової непрацездатності)

• внесок на медичне страхування, який залежить від обраної системи оподаткування:

o прогресивна ставка – 9% від прибутку, але не менше 270 злотих на місяць

o фіксована ставка – 4,9% від прибутку, однак не менше, аніж 9% мінімальної

заробітної плати та не менше 270 злотих на місяць

o податок з обороту – 9% від суми, розрахованої наступним чином:

- 60% середньомісячної заробітної плати (приблизно 305 злотих / місяць),

якщо річний дохід не перевищує 60 000 злотих

- середньомісячна заробітна плата (приблизно 508 злотих / місяць), якщо

річний дохід перевищує 60 000 злотих, однак не перевищує 300 000 злотих

- 180% середньомісячної заробітної плати (приблизно 916 злотих / місяць),

якщо річний дохід перевищує 300 000 злотих .

• Приватні підприємці, які мають найманих працівників, повинні сплачувати авансові внески

з податку з доходів фізичних осіб та внески на соціальне страхування у зв’язку із виплатою

заробітної плати працівникам (біль детально див. п. 3.2. цього путівника)

ПДВ 

Такі самі правила, як для юридичних осіб. 

3. Трудові відносини 

3.1 Юридичні питання 

• Трудові відносини можуть бути оформлені (а) на невизначений термін, (б) на визначений

термін та (в) на випробувальний термін.

• Допускається виконання робіт / надання послуг на підставі цивільно-правових договорів, до

яких не застосовується польське трудове законодавство. Однак, у більшості випадків

рекомендованим є трудовий договір.

• Припинення трудових відносин можливе на підставі згоди сторін або повідомлення про

звільнення.
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• Роботодавець може бути зобов’язаним створити та брати участь у пенсійних планах

працівника.

• В залежності від кількості працівників роботодавець може бути зобов’язаний запровадити

більш детальні внутрішні правила роботи (наприклад, стосовно виконання роботи,

винагород, представництва працівників, повідомлення про порушення).

• У зв’язку з війною в Україні, для українців, які перебувають в Польщі на законній підставі,

дещо спрощені деякі трудові питання. Дозволи на працевлаштування не завжди потрібні,

однак це залежить від ситуації та конкретної фізичної особи.

• Мінімальна заробітна плата працівників до вирахування податків  становить 3 010 польських

злотих на місяць.

3.2. Податкові питання 

Податок з доходів фізичних осіб 

• Роботодавці зобов’язані щомісячно нараховувати та сплачувати аванси з податку з доходів

фізичних осіб. Після завершення року роботодавці мають готувати річний звіт щодо

прибутку та річну декларацію щодо авансів з податку з доходів фізичних осіб.

• Працівники оподатковуються за прогресивною шкалою 17 %; 32% після досягнення бази

оподаткування суми в розмірі 120 000 злотих. Ця шкала дозволяє скористатися

неоподатковуваною сумою в розмірі 30 000 злотих та звільненням для середнього класу

(при річному доході від 68 412 до 133 692 злотих).

Внески на соціальне страхування 

• Роботодавці зобов’язані щомісячно сплачувати внески на соціальне страхування, а також

готувати та подавати відповідні звіти та розрахунки.

• Базою нарахування внесків на соціальне страхування є заробітна плата працівника до

вирахування податків.

• Певна сума внесків на соціальне страхування сплачується працівниками (шляхом

утримання роботодавцем з суми заробітної плати працівників до вирахування податків).

Водночас, сума внесків на соціальне страхування, що підлягає сплаті роботодавцем, не

утримується із заробітної плати працівників, а сплачується роботодавцем за свій рахунок,

що збільшує витрати роботодавця на працевлаштування.

• Ставки внесків на соціальне страхування є наступними:

Тип страхування Внесок роботодавця, % Внесок працівника, % 

Пенсійне страхування 

1 рівня 

9,76 9,76 

Пенсійне страхування 

2 рівня 

6,50 1,50 

Внесок на випадок 

тимчасової 

непрацездатності 

Не застосовується 2,45 

Внесок на випадок 

нещасного випадку 

до 3,3 

ставка діференційована  та 

залежить від кількості 

застрахованих осіб та сфери 

діяльності роботодавця 

Не застосовується 
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• Максимальна річна сума для розрахунку внесків на пенсійне страхування становить 177 660

злотих.

4. Регуляторні питання 

• В деяких випадках для ведення бізнесу в Польщі необхідно отримувати спеціальні дозволи

та володіти необхідною кваліфікацією. Приклади: алкоголь, ліки, табачні вироби, діяльність з

працевлаштування, тощо.

• Щодо більшості видів бізнесу, для яких підготовлено цей документ, не вимагається

спеціальних дозволів або ліцензій або необхідність бути внесеними до реєстру щодо

регульованої діяльності. Водночас, для роздрібної торгівлі може бути необхідним отримувати

ліцензії на продаж алкоголю, продаж безрецептурних ліків, володіння складом для

лікарських засобів, для закладу аптеки, продаж товарів для тварин. Дозволи видаються після

перевірки підприємця на предмет можливості ведення бізнесу та наявності технічної та

організаційної можливості для ведення конкретної діяльності. Підприємець має виконувати

передбачені законодавством умови для ведення своєї діяльності. Наприклад, послуги в сфері

краси мають надаватись у приміщеннях, які відповідають відповідним санітарним вимогам.

Надання деяких юридичних / консультаційних послуг також вимагає наявності професійної

кваліфікації або ліцензій, зокрема в частині професійної таємниці та фінансових послуг. Для

більш детальної інформації звертайтесь до сайту польських державних органів -

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116.

• Українські компанії та польські компанії, що контролюються українцями, як правило, мають

отримувати спеціальний дозвіл на придбання нерухомості.

• Для певних видів діяльності (особливо - ІТ) особлива увага приділяється дотриманню правил

захисту особистих даних (GDPR).

5. Іміграційні питання для персоналу 

• Іноземним громадянам, які не є громадянами держав ЄС, як правило, необхідно отримувати

дозволи на працевлаштування. У зв’язку з війною в Україні, українці, які були вимушені

покинути України з 24 лютого 2022 року, можуть  бути прийняті на роботу без отримання

дозволу на працевлаштування. Перебування в Польщі на законній підставі є умовою для

прийняття українців на роботу за спрощеною процедурою.

• На сьогоднішній день, відсутні спеціальні правила щодо переїзду сімей українців. Це

можливо за стандартними правилами для українців при перетині кордону.

6. Інтелектуальна власність 

Передача прав інтелектуальної власності та ноу-хау з України до Польщі відбувається на підставі 

цивільно-правових договорів. Додатково необхідний аналіз з точки зору українського 

законодавства. Передача прав інтелектуальної власності можлива в обмін на акції шляхом 

здійснення майнового внеску до капіталу польської компанії або на підставі відповідного договору. 

Авторські та суміжні права 

Рекомендується проведення попереднього правового аналізу стосовно права власності, обсягу та 

можливих обмежень.  

Торгові марки 

Рекомендується проведення попереднього правового аналізу стосовно території та товарів / послуг, 

що покриваються торговою маркою.  

Можливо буде необхідно реєструвати нові торгові марки, що покривають Польщу або ЄС. 

Патенти 

Рекомендується проведення попереднього правового аналізу стосовно території, пільгового періоду 

новизни та пріоритетності.  

Можливо знадобиться подача нової заявки. 
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7. Важливі контакти 

• Іміграційна служба: відділ для іноземців (Urząd do spraw cudzoziemców) 

www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

• Установа Соціального Страхування (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) www.zus.pl

• Професійні організації для юристів та бухгалтерів:

• Адвокати - www.nra.pl

• Юридичні радники - www.kirp.pl

• Податкові радники - www.kidp.pl

• Бухгалтери - www.skwp.pl

• Агенти з нерухомості (для оренди офісу та проживання працівників):  Warsaw society of real

estate agents www.wspon.org.pl

• Бізнес омбудсмен (Biuro rzecznika Małych i średnich przedsiębiorców) www.rzecznikmsp.gov.pl

• Банківські установи - Union of Polish Banks (Polish: Związek Banków Polskich) www.zbp.pl

• Волонтери  www.ocalenie.org.pl  Fundacja Ukraina www.fundacjaukraina.eu

8. Наші контакти 

Польща 

• Корпоративні питання: ALTO Legal Orczykowski sp.k., www.altoadvisory.pl/uslugi/legal

• Податкові питання : ALTO Tax Sp. z o.o., www.altoadvisory.pl/uslugi/tax

• Питання ведення бухгалтерського обліку та нарахування заробітної плати: ALTO

Accounting Sp. z o.o., www.altoadvisory.pl/uslugi/accounting 

• Питання інтелектуальної власності: Hasik Rheims & Partners, www.hrp.pl

Україна 

Всі юридичні та податкові питання: Юридична група LCF, www.lcf.ua   

http://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow
http://www.zus.pl/
http://www.nra.pl/
http://www.kirp.pl/
http://www.kidp.pl/
http://www.skwp.pl/
http://www.wspon.org.pl/
http://www.zbp.pl/
http://www.fundacjaukraina.eu/
http://www.altoadvisory.pl/uslugi/legal
http://www.altoadvisory.pl/uslugi/tax
http://www.altoadvisory.pl/uslugi/accounting
http://www.hrp.pl/
http://www.lcf.ua/



