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ODDZIAŁ FIRMY ZAGRANICZNEJ I PRZEDSTAWICIELSTWO
Oddział firmy
zagranicznej

Przedsiębiorca zagraniczny z obcego kraju może otworzyć oddział pod
warunkiem, że polski przedsiębiorca posiada takie same uprawnienia
w kraju pochodzenia przedsiębiorcy zagranicznego (zasada
wzajemności), o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę
nie stanowią inaczej. Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców z państw
UE i EOG oraz państw, które są stronami umów stowarzyszeniowych
z UE w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy tacy mogą swobodnie otwierać oddziały na
terytorium Polski.
Oddział nie posiada osobowości prawnej, stanowi integralną część
przedsiębiorstwa zagranicznego i nie może nabywać uprawnień lub
zaciągać zobowiązań w swoim imieniu, nie może pozywać i być pozwany.
Jednakże oddziały cieszą się znaczącą niezależnością w odniesieniu do
spraw zatrudnienia. Zakres działalności gospodarczej oddziału nie może
wykraczać poza zakres działalności przedsiębiorcy zagranicznego.
W odniesieniu do konkretnych branż, np. podczas otwierania oddziału
banku zagranicznego, zakładu ubezpieczeń lub spółki inwestycyjnej,
mogą mieć zastosowanie niektóre szczególne przepisy (zarówno
w Polsce, jak i Unii Europejskiej). W takich przypadkach, otwieranie
oddziału powinno być rozpatrywane w świetle tych specyficznych
przepisów (które mogą się różnić od zasad ogólnych).

Przedstawicielstwo

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą otwierać swoje przedstawicielstwa
w Polsce. Przedstawicielstwo nie stanowi odrębnego podmiotu
prawnego i jest traktowane jako część struktury organizacyjnej
i funkcjonalnej przedsiębiorstwa zagranicznego.

Wykonywanie
niektórych
czynności
przez
pracowników
przedstawicielstwa rodzi ryzyko powstania zakładu do celów
podatkowych.
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Nie może nabywać praw lub zaciągać zobowiązań, pozywać
ani być pozywanym. Przedstawicielstwo może być zakładane
przez zagranicznego przedsiębiorcę wyłącznie w celu reklamowania
i promowania działalności takiego przedsiębiorcy w Polsce.

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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