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Formy działalności w Polsce 

 

 

 jednoosobowa działalność gospodarcza 

 spółka jawna – sp.j. 

 spółka partnerska – sp.p.  

 spółka komandytowa – sp.k.  

 spółka komandytowo-akcyjna – S.K.A.  

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. z o.o. 

 spółka akcyjna – S.A. 

 oddział spółki zagranicznej 

 przedstawicielstwo spółki zagranicznej 

 

 

 



 

Proces założenia spółki z o.o. 

• Wybór nazwy 

• Sprawdzenie dostępności nazwy w KRS 

• Zebranie pozostałych informacji, takich jak adres 
rejestracji, przedmiot działalności zgodny z PKD 

• Przygotowanie umowy spółki 

Wstępny proces  

• Zawarta u notariusza 

• Koszty notariusza zależą od wielkości kapitału 
spółki (dla minimalnego kapitału PLN 5000 
wynoszą 195,20 PLN plus 19 PLN - PCC) 

Umowa Spółki  

• Minimalna wysokość to PLN 5,000 
Kapitał 

zakładowy 



 

• Przygotowanie niezbędnych dokumentów do 
KRS: 

• KRS-W3 – wniosek o rejestrację spółki; 

• KRS-WE – dane wspólników; 

• KRS-WM – zakres działalności; 

• KRS-WK – dane członków zarządu; 

• Oświadczenia członków zarządu: adresy 
członków zarządu, lista wspólników, dane 
wspólników, oświadczenie o pokryciu kapitału;  

• Umowa spółki x 2; 

• Wzory podpisów członków zarządu; 

• Umowa na korzystanie z lokalu siedziby 
spółki; 

• Rejestracja do celów podatku, ZUS i REGON 
– wszystkie wnioski powinny być złożone razem 
z wnioskiem do sądu;  

• 1000 PLN – opłata sądowa. 

Rejestracja w 
KRS 



• Uzyskanie numeru REGON; 

• Wniosek RG -1. Rejestracja w GUS 

 

• Uzyskanie numeru NIP; 

• Wniosek NIP-2; 

• Rejestracja na VAT - VAT-R; 

• Opłata za rejestrację na VAT - 170 PLN.  

Rejestracja w US 

• Pracodawca zobowiązany jest do rejestracji w 
ZUS w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia 
pierwszego pracownika. 

Rejestracja w ZUS 

Share Register  



Zakładanie spółki z o.o. przez internet 

• Założenie i aktywacja indywidualnego konta w systemie; 

• Zatwierdzenie konta przy pomocy podpisu elektronicznego; 

• Wypełnienie pól standardowej umowy spółki, oraz pozostałych danych 
wymaganych przy tradycyjnym procesie rejestracji. 

Wady systemu: 

 koszt podpisu elektronicznego - 200 PLN rocznie;   

 brak możliwości wprowadzania zmian w umowie spółki; 

 odrębna rejestracja w US (CIT i VAT), ZUS i GUS; 
 

 

 



Administracja podatkowa 

Organy rządowe 

•CIT 

•VAT 

•PIT 

•PCC 

•Akcyza 

Jednostki samorządu terytorialnego 

•Podatek od nieruchomości 

•Podatek od środków transportu 



Administracja podatkowa 

Dwuinstancyjność 

•Urząd skarbowy 

•Izba skarbowa 

Interpretacje podatkowe Ministra Finansów 



Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 

Stawka liniowa 19% 

Obowiązek podatkowy 
•Ograniczony vs. Nieograniczony 

Podstawa opodatkowania 
•Dochód a strata 

Koszty podatkowe 
•Odsetki 

•Różnice kursowe 

•NKUP 

 



Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 

Odpisy amortyzacyjne 
•Metoda liniowa 

•Jednorazowo 

Leasing 

Opodatkowanie dywidend (19%) 

Niedostateczna kapitalizacja 

Zwolnienia i ulgi podatkowe 
•SSE 

•Podatek od nieruchomości 

 



Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 

Podatek u źródła (WHT) 
•Odsetki (20%) 

•Dywidendy (19%) 

•Należności licencyjne (20%) 

•Wynagrodzenia z usługi niematerialne (20%) 

Deklaracje 
•Miesięczne zaliczki  

•CIT-8 

Ceny Transferowe 

 



Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 

Obowiązek podatkowy – miejsce zamieszkania 

Rezydenci podatkowi 

Podatek progresywny wg skali 18% i 32% 

Podatek liniowy 19% 

Zaliczki miesięczne 

Zeznanie roczne 

 
 

 



Składki ubezpieczenia społecznego 

Ubezpieczenie emerytalne 19.52% 

Ubezpieczenie rentowe 8% 

Ubezpieczenie zdrowotne 9% 

Ubezpieczenie chorobowe 2.45% 

Ubezpieczenie wypadkowe 0.67% - 3.33% 



Podatek od towarów i usług (VAT) 

Stawki podatku: 0%, 5%, 8%, 23% 

Miejsce opodatkowania 

Zwolnienia z VAT 
•Przedmiotowe 

•Podmiotowe 

Ograniczenia w odliczeniu VAT naliczonego 

Deklaracje VAT 

Termin zwrotu podatku VAT 

 



Pozostałe podatki 

Podatek akcyzowy 

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 

Podatek od nieruchomości 

Podatek od środków transportu 



Nowa Umowa o unikaniu 

podwójnego opodatkowania 

Polska- Czechy 



 

Nowa koncepcja zakładu usługowego 1/2 

 

Jak zmieniła się definicja zakładu na potrzeby określenia prawa do 

opodatkowania zysków przedsiębiorstwa drugiego państwa? 
 

 

Nowa Umowa wprowadza koncepcję tzw. zakładu usługowego. 

Zakład taki powstanie, gdy przedsiębiorstwo świadczy na terenie 

drugiego państwa usługi (w tym usługi doradcze i menadżerskie) 

przez okres lub okresy przekraczające łącznie sześć miesięcy w 

jakimkolwiek dwunastomiesięcznym okresie.  

 

 

 

 



 

Nowa koncepcja zakładu usługowego 2/2 

 

Jakie mogą być konsekwencje zmiany definicji zakładu? 

 

Ryzyko powstania zakładu w drugim państwie przy świadczeniu 

usług: 

• Szkoleniowych 

• Serwisowych 

• Utrzymania ruchu 

• Implementacji systemów komputerowych itp. 

W konsekwencji zmiana definicji zakładu stwarza konieczność 

opodatkowania dochodów w państwie, w którym podatnik 

świadczy usługi. 



Zmiana stawek podatku u źródła 1/2 

 

Jak zmieniły się stawki podatku u źródła? 

 

• Jednolita maksymalna stawka podatku u źródła od wypłacanych dywidend 

– 5%. Stara Umowa przewiduje 5% jedynie jeżeli odbiorcą dywidendy jest 

spółka, której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co 

najmniej 20%. W pozostałych przypadkach – 10%. 

 

• Zmniejszenie maksymalnej stawki podatku u źródła od wypłacanych 

odsetek do wysokości 5%. Stara Umowa przewiduje stawkę w wysokości 

10%. 

 

• Zwiększenie maksymalnej stawki podatku u źródła od wypłacanych 

należności licencyjnych do wysokości 10%. Stara Umowa przewiduje 

stawkę w wysokości 5%. 

 



Zmiana stawek podatku u źródła 2/2 

 

Jakie mogą być konsekwencje zmiany stawek podatku u 

źródła? 

 

• Zmniejszenie przeszkód w przepływie kapitału. 

 

• Pobudzenie rynku. 

 

• „Treaty shopping” w odniesieniu do należności licencyjnych. 



Nowa definicja „należności licencyjnych” 1/2 

Jak zmieni się definicja „należności licencyjnych”? 

Po zmianie, zakresem definicji objęte będą należności uzyskiwane w związku z  

korzystaniem lub prawem do korzystania z: 

• praw autorskich,  

• filmów lub taśm transmitowanych w radiu lub telewizji,  

• patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub 

procesu produkcyjnego a także urządzenia przemysłowego, handlowego lub 

naukowego  

• lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie 

przemysłowej, handlowej lub naukowej. 

 

 



Nowa definicja „należności licencyjnych”2/2 

Jakie będą konsekwencje zmiany definicji „należności licencyjnych”? 

• wątpliwości co do objęcia starą definicją należności licencyjnych programu 

komputerowego 

• stara definicja wzorowana na art. 12 Modelowej Konwencji OECD => należności 

licencyjne oznaczały należności uzyskiwane „z tytułu użytkowania lub prawa do 

użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub 

naukowego (…)” 

• Problem stanowiło uznanie programu komputerowego za dzieło literackie, 

artystyczne lub naukowe  

• Rezygnacja z tego wyliczenia => należności licencyjne obejmują należności 

uzyskiwane w związku z  korzystaniem lub prawem do korzystania z praw 

autorskich 

 

 

 



Podatek u źródła od odsetek od pożyczek 

i kredytów bankowych 

Jakie zmiany nastąpią w zakresie zwolnień z podatku u źródła w 

odniesieniu do odsetek? 

• Nowa Umowa wprowadza zwolnienia odsetek wypłacanych z tytułu jakichkolwiek 

pożyczek lub kredytów udzielonych przez bank 

Jakie będą konsekwencje zmiany w zakresie zwolnień z podatku u źródła 

w odniesieniu do odsetek? 

• Zwolnienie z podatku u źródła w odniesieniu do odsetek zgodne jest ze 

stanowiskiem Komisji Europejskiej, przyczynia się bowiem do likwidacji 

transgranicznych przeszkód w przepływie kapitału i wpływa na pobudzenie 

rynku. 

• Wprowadzenie zwolnienia  ułatwi dostęp do pożyczek lub kredytów udzielanych 

przez czeskie banki spółkom polskim oraz przez polskie banki spółkom czeskim.  

 

 



Korekta zysku przedsiębiorstw 

powiązanych 

Jakie zmiany nastąpią w zakresie korekty  zysku przedsiębiorstw 

powiązanych (tzw. korekta wtórna)? 

• Stara Umowa przewiduje jedynie, że jedno z umawiających się państw może 

opodatkować zyski, których przedsiębiorstwo w tym państwie nie osiągnęło z 

powodu ustalenia pomiędzy podmiotami powiązanymi warunków innych niż 

ustaliłyby między sobą podmioty niezależne. 

• Nowa Umowa wprowadza dodatkowo zasadę, zgodnie z którą w przypadku 

opodatkowania takiego zysku przez jedno państwo, drugie państwo powinno 

dokonać korekty podatku wymierzonego w tym drugim państwie, jeżeli uzna, że 

suma skorygowanych zysków odpowiada zyskom jakie by osiągnięto w 

przypadku transakcji dokonanych na warunkach rynkowych. 



Likwidacja tzw. klauzuli tax sparing 1/2  

Co oznacza klauzula zaliczenia fikcyjnego, tzw. tax sparing w Umowie? 

• Klauzula tax sparing w swoim zamierzeniu stanowi podatkową zachętę dla 

inwestycji zagranicznych. 

• Klauzula ta zezwala na zaliczenie na poczet podatku należnego w Polsce kwoty 

daniny, która nigdy nie została zapłacona w Czechach. 

 



Likwidacja tzw. klauzuli tax sparing 2/2 
Jakie są cele i konsekwencje zlikwidowania klauzuli tax sparing? 

• Zgodnie ze stanowiskiem rządu klauzula ta nie jest skutecznym narzędziem 

promowania rozwoju gospodarczego w państwie źródła. Zachęca ona do 

inwestycji krótkoterminowych i zniechęca do inwestycji długoterminowych. 

• Stosowanie klauzuli tax sparing zmniejsza wpływy budżetowe.  

• Jej likwidacja sprawi, iż ulgi przyznane w państwie źródła będą przyczyniały się 

do zwiększenia wpływów budżetowych w państwie rezydencji. 

• Likwidacja klauzuli tax sparing spowoduje brak możliwości obniżenia realnego 

opodatkowania dywidend wypłacanych przez czeską spółkę wspólnikowi z 

Polski – tzw. agresywne planowanie podatkowe. 

 



Nowa klauzula wymiany informacji 

Jakie zmiany nastąpią w zakresie wymiany informacji? 

• Nowa Umowa wprowadza tzw. klauzulę pełnej wymiany informacji. 

Co oznacza wprowadzenie klauzuli pełnej wymiany informacji? 

• Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów każda ze Stron Umowy może 

wystąpić do drugiego Państwa o informacje, które mogą mieć istotne 

znaczenie dla stosowania Umowy albo dla wykonywania lub wdrażania 

wewnętrznego opodatkowania dotyczącego podatków. 

• Każda ze Stron zobowiązana jest do użycia wszelkich środków w celu 

udzielania tych informacji, nawet jeżeli druga Strona nie potrzebuje tych 

informacji dla własnych celów podatkowych. 

• Żadna ze Stron nie może stosować ograniczeń w tym zakresie tylko dlatego, że 

druga Strona nie ma wewnętrznego interesu w odniesieniu do takiej informacji  

lub dlatego, iż taka informacja jest posiadaniu banku, innej instytucji 

finansowej, przedstawiciela, agenta lub powiernika albo dotyczy relacji 

właścicielskich w danym podmiocie. 

• Wprowadzona klauzula umożliwi a jednocześnie zobowiąże oba Państwa do 

ścisłej współpracy w zakresie wymiany informacji. 

 



Thank you for your attention 

Radomir Graj, tax director 

radomir.graj@accace.com 

www.accace.com 


