BIZNES W SZWAJCARII
JAK I DLACZEGO WARTO
ZAŁOŻYĆ FIRMĘ W SZWAJCARII?

DLACZEGO SZWAJCARIA?

Szwajcaria jest uznawana za jedno z najbardziej renomowanych, stabilnych i bezpiecznych
państw - w wymiarze gospodarczym, politycznym, prawnym i społecznym.
Szwajcaria zachęca wysokim standardem życia i jednymi z najlepszych zarobków w Europie.
Rynek szwajcarski jest rynkiem wysokomarżowym, co pozwala firmom generować duże
zyski, dzięki obsłudze lokalnych klientów.
Ważny czynnik to niskie podatki CIT I VAT.
Zaletą Szwajcarii jest sektor bankowy oferujący wysokiej jakości usługi
i gwarancję bezpieczeństwa.
Szwajcaria to przynajmniej 3 języki i odpowiednio 3 różne kultury. Daje to wyjątkową okazję
to testowania rynku, którego specyfika odpowiada rynkom państw ościennych - Niemiec,
Francji, Włoch i Austrii i tym samym dostosowania oferty firmy, przed wejściem na te rynki.

ZASADY REJESTRACJI
CZY POLAK MOŻE ZAŁOŻYĆ FIRMĘ W
SZWAJCARII I CZY POTRZEBNE JEST
ZEZWOLENIE NA PRACĘ?

Polak, nie będący rezydentem Szwajcarii, może
być właścicielem firmy, ale w zarządzie firmy
musi być co najmniej jeden rezydent
Szwajcarii.

JAKIE FORMY PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI W SZWAJCARII MOŻNA
ROZWAŻYĆ?

Formami prowadzenia działalności, które
warto rozważyć są spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

KOSZTY
ILE WYNOSI KAPITAŁ MINIMALNY?

Przy zakładaniu spółki:
Sp. z o.o. jest to CHF 20.000,
a dla spółki S.A. wynosi CHF 50.000
JAKI JEST RZĄD KOSZTÓW
JEDNORAZOWYCH?

Jednorazowy koszt założenia spółki zwykle
wynosi między CHF 2.000 a 3.000 i obejmuje
głównie koszty notarialne oraz rejestru
handlowego.

PODATKI
JAK WYGLĄDAJĄ KWESTIE PODATKÓW
I VAT?

Stawki podatkowe wyglądają następująco:
CIT: 12-13% w najtańszych kantonach
VAT: 7.7% stawka podstawowa,
2.5% stawka obniżona

PRZEPISY PRAWNE
JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE RÓŻNICE W
PRZEPISACH PRAWNYCH POMIĘDZY
POLSKĄ A SZWAJCARIĄ?

Główna różnica dotyczy tzw. otoczenia
przedsiębiorcy, które jest bardziej przyjazne i
uproszczone. Przykładowo:
CIT: składamy 1 deklaracje CIT w ciągu 6 (9)
miesięcy od końca roku fiskalnego
VAT: składamy 4 deklaracje VAT w ciągu 2
miesięcy od końca kwartału
Odpowiedniki ZUS’u: składamy 1 deklaracje
na ubezpieczyciela w ciągu 1 miesiąca od
końca roku kalendarzowego.

ALTERNATYWNE
ROZWIĄZANIA

TANIEJ NA
PRÓBĘ?

ODDZIAŁ W
SZWAJCARII?

Czy trudno jest zdobyć zezwolenie na
pobyt i pracę w Szwajcarii?

Jeśli zakładanie spółki w Szwajcarii
brzmi ciekawie, ale obawiasz się
kosztów, koniecznie przeprowadź
badania rynkowe, czy produkt /
usługa ma szanse na powodzenie.

Warto rozważyć otwarcie oddziału
swojej firmy w Szwajcarii. Koszt
założenia jest niższy i wynosi od CHF
750 do 1.500.

Polacy jako członkowie Unii
Europejskiej mają uproszczoną
drogę, aby otrzymać prawo do
pobytu i pracy i pobytu w Szwajcarii.

Ograniczyć koszty i zapewnić sobie
okres testowy można poprzez
znalezienie partnera lub
dystrybutora, kupno istniejącej spółki
bez wartości na próbę
lub założenie oddziału.

Nie ma też żadnego wymaganego
minimalnego kapitału.
Poza tym nie istnieję inne różnice
pomiędzy zakładaniem i
prowadzeniem oddziału a spółki.

ZEZWOLENIE?

PŁACE I SKŁADKI
ILE WYNOSI MINIMALNE MIESIĘCZNE
WYNAGRODZENIE BRUTTO DLA PRACOWNIKA
BIUROWEGO?

Minimalne wynagrodzenie wynosi ok. CHF 4.000 na
miesiąc.
ILE WYNOSZĄ PRZECIĘTNE SKŁADKI SOCJALNE,
JAKIE PŁACI PRACODAWCA?

Przeciętne składki w przypadku standardowego
wynagrodzenia wahają się między 10% a 18%, a ich
wysokość zależy od wieku pracownika, branży oraz
specyfiki kontraktów podpisanych przez pracodawcę z
firmami ubezpieczeniowymi.

CZY TO ZNACZY, ŻE FIRM UBEZPIECZENIOWYCH
JEST WIĘCEJ? U NAS JEST TYLKO ZUS.

Tak w Szwajcarii ZUS jest rozbity na tzw.2 filary i
podpisuje się 2 umowy. Dodatkowo dochodzą
ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe, które razem z
drugim filarem ZUS’u zwykle podpisuje się u jednego
ubezpieczyciela.

PODATEK OD DYWIDENDY
CZY SZWAJCARIA POBIERA PODATEK OD DYWIDENDY Z FIRMY
SZWAJCARSKIEJ DO POLSKIEJ FIRMY MATKI?

Szwajcaria nie pobiera podatku od dywidendy wypłacanej przez firmę szwajcarską do firmy matki,
która ma siedzibę w Polsce, jeśli w chwili wypłacania tych dywidend, posiada przynajmniej 10%
udziałów (akcji) i która posiada te udziały (akcje) nieprzerwanie przez 2 lata.

JAK WYGLĄDA OPODATKOWANIE DYWIDENDY Z FIRMY
SZWAJCARSKIEJ DO POLSKICH REZYDENTÓW?

Zgodnie z DTA, Szwajcaria może pobrać do 15% od dywidendy brutto dla właścicieli nie spełniających
warunków powyżej. Dodatkowo, od strony procesu to Szwajcaria pobiera 35% podatku od źródła od
dywidendy wypłacanej przez firmę szwajcarską do osób prywatnych. Następnie właściciele
mieszkający za granica mogą się zwrócić o odzyskanie nadpłaconego podatku.

kontakt
ACTA SARL

rejestracja spółek
księgowość
podatki
płace i składki na ubezpieczenie społeczne
domicylacja i administracja
optymalizacja procesów
audyt wewnętrzny
konsulting
Robert Kubski
+41 77 988 78 87
E-mail: info@atca.ch
www.atca.ch/pl

BRILLAW Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy
kancelaria@brillaw.pl
www.brillaw.pl

