Inwestowanie w Polsce w roku 2022
Obcokrajowcy rozpoczynający działalność gospodarczą w Polsce

Osoba zagraniczna
(obcokrajowiec)

Zgodnie z Ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba zagraniczna to:
• osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,
• osoba prawna z siedzibą za granicą,
• jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej,
ale posiada zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

A. Cudzoziemcy
mogący zakładać
i prowadzić
działalność
gospodarczą na
takich samych
warunkach, jak
obywatele polscy:

• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
• obywatele państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
• obywatele państw, które nie są stronami umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym,
a
które
posiadają
swobodę
ustanowioną na mocy umów zawartych przez te państwa ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.

B. Powyższa zasada
dotyczy również
cudzoziemców,
którzy nie są
obywatelami państw
wskazanych w pkt. A,
a którzy:

• otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,
• uzyskali zezwolenie na pobyt w Polsce w ramach statusu
rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej,
• otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce na czas określony
ze względu na okoliczności, o których mowa w Ustawie
o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r.,
• posiadają status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub są
objęci dodatkową ochroną,
• otrzymali zezwolenie na pobyt tolerowany,
• otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce na czas określony
i pozostają w związku małżeńskim z obywatelem/obywatelką
Polski zamieszkałym/-łą w Polsce,
• korzystają z ochrony czasowej w Polsce,
• mają ważną Kartę Polaka,
• są członkami rodziny obywateli państw wskazanych w punkcie
a) powyżej i dołączają do nich lub przebywają z nimi w Polsce.
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C. Formy działalności
gospodarczej
dozwolone dla
cudzoziemców innych
niż wskazani powyżej
w pkt A i B:

O ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej, cudzoziemcy inni niż
wskazani powyżej w pkt A i B, mają prawo do zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej (w tym również przystępowania do poniżej
wymienionych spółek/przedsiębiorstw oraz obejmowania w nich
udziałów) jedynie w formie:
• spółki komandytowej,
• spółki komandytowo - akcyjnej,
• spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
• spółki akcyjnej.
Ponadto, przedsiębiorca zagraniczny, tj. cudzoziemiec prowadzący
działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski prowadzący
działalność gospodarczą za granicą, mogą prowadzić działalność
gospodarczą w formie oddziału lub mogą utworzyć przedstawicielstwo
w Polsce.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych aspektów
prawa podatkowego w Polsce, prosimy
o kontakt z naszym zespołem doradców.
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KADRY I PŁACE W POLSCE

DZIAŁ DS. CUSTOMER RELATION
ORTWIN-UWE JENTSCH
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami / Partner
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Warszawa
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PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
ORTWIN-UWE JENTSCH
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami / Partner
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Warszawa

e-mail: office@getsix.pl
tel.: +48 (71) 388 13 00
ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Wrocław

MARTA ROGACKA
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Poznań

DOMINIK KEMPINSKI
Konsultant
ds. relacji z klientami
Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Szczecin

NINIEJSZA PUBLIKACJA MA CHARAKTER
NIEWIĄŻĄCEJ INFORMACJI I SŁUŻY OGÓLNYM

NASZE WIODĄCE BIURA W POLSCE:

Wrocław
ul. Zwycięska 45
53-033 Wrocław
Tel.: +48 71 388 13 00
E-mail:
wroclaw@getsix.pl

Warszawa
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 00
E-mail:
warszawa@getsix.pl

Poznań
ul. Wyspiańskiego 43
60-751 Poznań
Tel.: +48 61 668 34 00
E-mail:
poznan@getsix.pl

Szczecin
ul. Storrady Świętosławy 1a
71-602 Szczecin
Tel.: +48 91 351 86 02
E-mail:
szczecin@getsix.pl

CELOM INFORMACYJNYM
Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa
prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak
również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy
opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej
staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za
prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych
informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej
podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego
doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność
autorów lub getsix® jest wyłączona. w razie potrzeby
uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt
z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność
intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega
ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające
z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować
treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.
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hlb-poland.global
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