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Od Autorów
Chcesz zostać przedsiębiorcą? Dziś świat przedsiębiorczości stoi otworem dla 
wszystkich, a rozwijaniu własnej działalności sprzyja globalizacja i postępująca 
digitalizacja kolejnych obszarów życia. Jako eksperci Admiral Tax nie mamy 
wątpliwości, że niezależność i możliwość pełnej samorealizacji to główne powody, 
dla których decydujemy się na prowadzenie własnej firmy .
 
O tym, jak dużym zainteresowaniem cieszy się praca na własny rachunek, świadczy 
chociażby stale powiększające się grono naszych klientów . Jako doradcy kancelarii 
Admiral Tax świadczymy dla przedsiębiorców usługi z zakresu księgowości 
i optymalizacji podatkowej, a także zastępujemy ich w kontaktach z urzędami. 
W niniejszym poradniku postanowiliśmy Ci przybliżyć podstawowe zagadnienia 
związane z rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.  
Tylko tutaj dowiesz się, jaką wybrać branżę, jak stworzyć odpowiedni biznesplan, jak 
wyglądają kwestie zobowiązań podatkowych wobec urzędów skarbowych, jakie 
koszty wiążą się z zatrudnieniem pracowników, a także gdzie w Europie warunki 
do prowadzenia biznesu są najbardziej korzystne. Pamiętaj jednak, że dobry 
plan to nie wszystko - decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
powinieneś zadbać o najmniejsze detale, tak, aby później oszczędzić sobie 
przykrych niespodzianek Dzięki naszym poradom z pewnością zdołasz uniknąć 
wielu kosztownych pomyłek! 
 
Mamy nadzieję, że nasz poradnik będzie dla Ciebie prawdziwą kopalnią wiedzy. 
Liczymy na to, że zgromadzone w nim informacje znacząco ułatwią Ci podjęcie 

decyzji o założeniu firmy i o 
postawieniu pierwszych kroków w 
biznesie. Zapraszamy Cię też do 
przesyłania nam wszelkich uwag i 
komentarzy, które  pomogą  nam 
w dalszym ulepszaniu niniejszego 
poradnika. Propozycje, sugestie 
bądź pytania prosimy wysyłać pod 
adresem:

bok@admiral.tax
 

Eksperci Admiral Tax 
życzą miłej lektury!
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Własna firma. 
Zaplanuj swój sukces

MisjA
Misja to prawdziwy fundament działalności Twojej firmy. Pomyśl o tym, zanim 
wystawisz swoją pierwszą fakturę. Przeanalizuj potrzeby rynku i swoich potencjalnych 
klientów. Zastanów się, gdzie chcesz być ze swoją firmą za kilka lat i zacznij działać 
już dziś. Skoncentruj się na tym, co jesteś w stanie zaoferować swoim przyszłym 
klientom i sprawdź, jak Twoje produkty lub usługi wypadną na tle konkurencji. .

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



pozyTywnE nEgATywnE

wEwnęTrznE
(cechy organizacji)

MocnE 
sTrony

słAbE 
sTrony

zEwnęTrznE
(cechy organizacji)

szAnsE zAgrożEniA

s

o

w

T

Własna firma. 
Zaplanuj swój sukces

AnAlizA swoT
Przeanalizuj mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla Twojej firmy. Stwórz 
dokładną i krytyczną analizę, dzięki czemu już na starcie zyskasz przewagę. 
Uwzględnij swoje mocne i słabe strony, zagrożenia wewnętrzne oraz zewnętrzne 
(konkurencja), a także szanse, które mogą pomóc rozwinąć Twoją firmę. Nie 
zakładaj optymistycznego scenariusza - tworząc analizę SWOT musisz przyjąć 
krytyczną postawę odnośnie oceny każdego z czynników.
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Własna firma. 
Zaplanuj swój sukces

Plan
Z przygotowanej analizy SWOT wybierz 
kilka ważnych elementów, a następnie 
wyznacz cele, aby zmaksymalizować 
swoje mocne strony, poprawić swoje 
słabości, wykorzystać swoje możliwości 
i  zminimalizować zagrożenia. Twoja 
strategia powinna dążyć do rozwoju 
firmy. W tym celu warto stworzyć 
biznesplan. Dzięki temu dokumentowi 
będziesz w stanie przewidzieć 
i  zminimalizować negatywne czynniki 
mające wpływ na Twój biznes.  
Biznesplan powinien zawierać m.in. 
analizę firmy i jej produktów, plan 
finansowy i prognozy, analizę rynku 
i konkurencji, a także opis strategii 
marketingowej.

Budżet
Każda strategia potrzebuje mieć silne oparcie w konkretnych zasobach finansowych. 
To klucz do sukcesu. Starannie przygotowany budżet pomoże Ci regularnie 
weryfikować wydatki i podejmować korzystne decyzje finansowe. Niezależnie  
od tego, czy posiadasz odpowiednie środki na rozpoczęcie działalności, czy też 
zamierzasz zapewnić firmie finansowanie zewnętrzne (granty, dotacje, subwencje, 
pożyczki bankowe, ‘aniołowie biznesu’), zaplanuj szczegółowo koszty i przychody 
(cash flow). Dzięki przemyślanej strategii dotyczącej przepływów pieniężnych 
unikniesz problemów, które słono kosztują wielu przedsiębiorców. Pamiętaj, że 
najwięcej firm upada właśnie na skutek braku możliwości regulowania swoich 
zobowiązań na czas!
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Miejsce na Twoją firmę.
Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy dużo uwagi poświęcają 
kwestii lokalu, w którym ma się mieścić siedziba ich firmy. Tymczasem o wiele ważniejszą 
sprawą, niż właściwości lokalu użytkowego, jest wybór najbardziej przyjaznej jurysdykcji 
do prowadzenia  biznesu. Na miejsce rejestracji spółki zazwyczaj odruchowo wybieramy 
kraj, w którym na co dzień mieszkamy. Ponieważ jednak prawo unijne i przepisy 
dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiają  założenie 
firmy w dowolnym kraju UE, to warto w tym wypadku rozpatrzyć także inne kraje, niż 
Polska, zwłaszcza, że prowadzenie biznesu w Polsce potrafi niejednemu przedsiębiorcy 
spędzać sen z powiek. Do rozważenia zdecydowanie korzystniejszych jurysdykcji 
skłaniają m.in. rosnące w Polsce wymagania księgowe, biurokracja, niestabilne przepisy 
podatkowe i bezsilność, z jaką bardzo często przedsiębiorcy spotykają się tu w kontaktach 
z aparatem Państwa (Urząd Skarbowy, ZUS). Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej 
możemy w pełni legalnie oraz bezpiecznie prowadzić swoje interesy na terenie państw 
Wspólnoty, dzięki czemu rejestracja spółki, np. w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, jest 
dostępna dla każdego obywatela Polski. Najczęściej, bez wychodzenia z domu i bez 
konieczności inwestowania dużych kwot pieniędzy, możemy w mniej niż 24 godziny 
stać się właścicielami biznesu w prestiżowej lokalizacji - Londynie czy Dublinie. Prestiż 
to jednak nie wszystko - stabilny system prawny, bardzo niski poziom biurokracji oraz 
atrakcyjny, przyjazny system podatkowy to główne atuty prowadzenia spółki w Irlandii 
czy Wielkiej Brytanii. Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w jednym 
z tych krajów możesz, już w pierwszym roku zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Jako kancelaria Admiral Tax oferujemy także usługi rejestracji spółek 
w najpopularniejszych rajach podatkowych.
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Miejsce na Twoją firmę.

ChCesz działać w jednej z tyCh Branż? zoBaCz, 
gdzie zroBisz to najlePiej 

Branża it
Ze względu na globalny charakter usług oferowanych przez firmy IT, to właśnie w tej 
branży widać duże zainteresowanie rejestracją firmy za granicą. Spółki z branży IT, 
które wybierają prowadzenie działalności w Irlandii czy Wielkiej Brytanii,  zajmują się 
najczęściej programowaniem, wdrażaniem i dystrybucją systemów informatycznych 
(np. CRM, CMS), tworzeniem oprogramowania do wspierania pracy specjalistycznych 
branż (księgowość, logistyka, etc.), projektowaniem stron i sklepów internetowych, 
a także pisaniem i wdrażaniem integracji między systemami. Na rejestracji firmy za 
granicą przedsiębiorca może skorzystać nie tylko podatkowo, ale i wizerunkowo.   
Firmy zarejestrowane w Londynie cieszą się większym prestiżem, niż ich polskie 
odpowiedniki,  które próbują wejść na zagraniczne rynki.
 
Kraje i regiony, do 
których najczęściej 
przenoszą się firmy 
z branży IT: Anglia, 
szkocja, irlandia, 
Malta, Delaware.
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Miejsce na Twoją firmę.

Marketing
Marketing to branża, która w ostatnim czasie przeżywa bardzo dynamiczny 
rozwój. Wiele osób decyduje się na rejestrację firmy za granicą właśnie ze względu 
na możliwość prowadzenia sprzedaży i realizacji usług drogą internetową. 
Szczególnie chętnie czynią to firmy z branży marketingu internetowego, takie jak: 
agencje SEO/SEM, e-mail marketingowe, agencje PR, platformy do wysyłki SMS, 
blogerzy, specjaliści ds. social media oraz freelancerzy reprezentujący powyższe 
specjalizacje. Posiadanie irlandzkiej spółki może być kluczem, który otworzy Ci 
drzwi do dodatkowych zleceń.
 
Kraje, do których najczęściej przenoszą się firmy z branży marketing: Anglia, 
szkocja, irlandia, czechy, Delaware, panama, Hong Kong.
 

droPshiPPing
Organizacja transportu nie wiąże firmy z zakładem na terenie Polski, ponieważ 
usługi takie mogą być sprzedawane z dowolnego miejsca na świecie. Usługa 
dropshippingu idealnie pasuje zatem do tego, aby zarejestrować firmę w kraju, 
który oferuje najkorzystniejsze warunki do prowadzenia tego typu działalności.
 
Kraje, w których najczęściej rejestrowane są firmy z branży dropshipping: Anglia, 
szkocja, irlandia, Delaware, zjednoczone Emiraty Arabskie.
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Miejsce na Twoją firmę.

Branża hazardowa
Branża hazardowa, która w Polsce wciąż w dużej mierze działa  w szarej strefie, 
zmuszona była znaleźć odpowiednie miejsce do rozwoju. Jeśli zatem prowadzisz 
serwis internetowy, który czerpie przychody z reklam usług hazardowych, to możesz 
postawić na legalne prowadzenie swojej działalności w krajach, gdzie hazard nie 
jest regulowany przez mnóstwo restrykcyjnych przepisów, a system podatkowy 
jest bardzo przyjazny dla przedsiębiorcy.

Kraje, w których rejestrowane są firmy z branży hazardowej: Anglia, szkocja, irlandia, 
wyspa Man, Antyle Holenderskie, wyspy Marshalla, cypr, Malta, gibraltar.
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Miejsce na Twoją firmę.

transPort Międzynarodowy i sPedyCja
Wśród firm transportowych dominują dwa kierunki migracji. Pierwszym z nich 
jest Wielka Brytania, a drugim - jej terytoria zależne, w których można założyć 
spółki typu offshore. Spółki offshore nie płacą podatku dochodowego od zysków 
osiągniętych poza granicami państw, w których zostały zarejestrowane, co pozwala 
międzynarodowym firmom redukować podatki prawie do zera.
 
Kraje, do których przenoszą się firmy z branży transport międzynarodowy i spedycja: 
Anglia, szkocja, irlandia, czechy, panama, zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Hong Kong.
 

kryPtowaluty
Zarabianie na kryptowalutach 
wiąże się z zapłatą w Polsce 
19% podatku dochodowego, 
jeśli prowadzisz działalność 
gospodarczą. Jednak inwestorzy 
chętnie zakładają firmy będące 
tak zwanym cash-boxem, 
w  którym agregują zyski bez 
obowiązku ponoszenia kosztów 
podatkowych. Jest to możliwe 
dzięki posiadaniu spółek 
offshore, które nie płacą podatku 
od zysku osiągniętego poza 
krajem ich rejestracji. Dowiedz 
się więcej na temat optymalizacji 
opodatkowania kryptowalut.
 
Kraje, do których  przenoszą 
się firmy z branży kryptowaluty: 
Anglia, szkocja, irlandia, 
Malta, cypr, panama, wyspy 
Marshalla, zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Hong Kong.
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Miejsce na Twoją firmę.

transPort do 3,5 tony
Możliwość rejestracji samochodów na 
spółki zagraniczne i parkowania ich w 
Polsce umożliwiło przedsiębiorcom 
z branży transportowej przeniesienie 
biznesu lub jego części do krajów, 
gdzie płacą niższe podatki.
Kraje, do których przenoszą się firmy 
z branży transportowej: Anglia, 
szkocja, czechy, litwa, łotwa.
 

doradztwo i Consulting
Firmy oferujące usługi i dobra 
niematerialne szczególnie chętnie przenoszą się za granicę. Brak obowiązku 
posiadania zakładu na terenie Polski dodatkowo ułatwia założenie działalności w  
kraju o lepszym systemie podatkowym. irmy za granicą bardzo często zakładane są 
przez osoby zajmujące się: doradztwem finansowym, doradztwem strategicznym, 
doradztwem marketingowym, usprawnianiem procesów sprzedażowych 
i obsługi klienta, coachingiem, motywacją, audytem, doradztwem personalnym 
i pokrewnymi dziedzinami wymagającymi specjalistycznej wiedzy.
Kraje, w których rejestrowane są firmy z branży doradztwo i consulting: Anglia, 
szkocja, irlandia, czechy.

PlatforMy do e-handlu
Możliwość dystrybucji usług i towarów drogą internetową ułatwiła wielu 
przedsiębiorcom przeniesienie firmy za granicę. Chodzi tu szczególnie o portale, 
na których można nabyć usługi bądź towary niematerialne, takie jak e-booki, 
szkolenia internetowe, płatne treści eksperckie, oprogramowanie, licencje, klucze 
do gier i wiele podobnych.
Kraje i regiony, do których przenoszą się platformy e-handlowe: Anglia, szkocja, 
irlandia, wyspa Man, czechy, Delaware, wyoming, Malta, Hong Kong, 
zjednoczone Emiraty Arabskie
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Jaki rodzaj działalności wybrać?
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z o.o. czy bardziej 
skomplikowane formy prawne? - pytania o najbardziej odpowiednią formę 
działalności gospodarczej zadaje sobie każdy początkujący przedsiębiorca W końcu 
wybór rodzaju działalności będzie miał istotny wpływ na dalsze losy Twojego 
biznesu. Najpopularniejszą formą działalności w Polsce jest jednoosobowa 
działalność gospodarcza, ale wiąże się ona ze sporym ryzykiem - jeśli Twój biznes 
nie pójdzie po Twojej myśli, to odpowiesz za to przed wierzycielami całym swoim 
majątkiem. Bezpieczną zatem alternatywą dla osób, które nie chcą ryzykować 
bezpieczeństwa swojego i najbliższych, jest spółka z o.o.. Ale w Polsce otwarcie 
takiej spółki wiąże się z szeregiem ograniczeń - musisz wnieść w całości kapitał (min. 
5000 PLN), spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
zgodnie z ustawą o rachunkowości, umowa spółki musi zostać zawarta w formie 
aktu notarialnego, a w przypadku, gdy jest tylko jeden właściciel, to płaci on składki 
do ZUS w takiej samej wysokości, jak osoby prowadzące działalność gospodarczą 
wspólnie?. Poza tym w Polsce, na zakończenie roku podatkowego, spółka musi 
sporządzić sprawozdanie finansowe,  (rachunek zysków i strat), bilans oraz 
informację dodatkową. Wszystkie te dokumenty przedsiębiorca musi przedłożyć 
w urzędzie skarbowym oraz sądzie rejestrowym, a sporządzenie ich oraz sama 
księgowość są bardziej kosztowne, niż rozliczanie działalności. 
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Jaki rodzaj działalności wybrać?

Alternatywą jest rejestracja spółki za granicą. Prowadzenie spółki limited 
(odpowiednika sp. z o. o.) w Wielkiej Brytanii czy Irlandii jest dużo łatwiejsze niż 
działalność w Polsce. Przede wszystkim nie  musisz wnosić pełnej kwoty udziałów 
- w  obu tych krajach deklarujesz jedynie kapitał zakładowy, co w porównaniu 
do Polski, gdzie od razu należy wpłacić cały kapitał zakładowy firmy, jest dużym 
ułatwieniem. Poza tym setki polskich przedsiębiorców decydują się na prowadzenie 
działalności w Irlandii czy Wielkiej Brytanii z uwagi na zdecydowanie mniejszą 
biurokrację, korzystniejszy system podatkowy pozwalający w ogóle nie płacić 
podatków do pewnego poziomu zarobków (16 500 euro w Irlandii), a także z powodu 
większego bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w obrębie tych jurysdykcji. Dzięki 
przyjaznym warunkom dla biznesu panującym w Irlandii i Wielkiej Brytanii, Ty 
możesz w pełni skupić się na tym, co najważniejsze - na rozwijaniu swojej oferty 
dóbr i/lub usług, a także na poszerzaniu grona ich odbiorców. Kwestie podatkowe 
i kontakty z  urzędami możesz w takim wypadku zostawić profesjonalistom - 
wyspecjalizowanym biurom księgowym, takim jak Admiral Tax.
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Finanse

konto Bankowe
Jedną z pierwszych decyzji, jakie trzeba podjąć po rejestracji spółki, jest wybór 
odpowiedniego konta bankowego. Musisz wziąć tutaj pod uwagę kilka czynników: 
ofertę banków, ilość rachunków, które będą Ci  niezbędne do prowadzenia 
działalności, a także dodatkowe funkcje, takie jak np. automatyzacja płatności 
i przelewów, dostęp do rachunku przez wiele osób, zaawansowane raportowanie 
czy też dostęp do kont walutowych. 
 
Firmowe konto bankowe powinno być 
wygodne w obsłudze, a bank, w którym 
masz rachunek, powinien dysponować 
skuteczną i sprawną obsługą klienta. 
Jest to warunek konieczny do tego, 
żeby prowadzenie Twoich interesów 
przebiegało sprawnie i efektywnie. 
Oprócz jakości liczy się również cena, 
dlatego warto wybrać firmowe konto 
bankowe dla spółki, które nie będzie 
generowało dużych kosztów.

Spółki nie mają obowiązku posiadać 
konta w kraju rejestracji, dlatego 
warto przyjrzeć się ofertom banków 
zagranicznych. Polskie przepisy nie 
gwarantują pełnego bezpieczeństwa 
funduszy gromadzonych na kontach 
bankowych, narażając je np. na ryzyko zbyt 
pochopnego zablokowania, chociażby na 
skutek pomyłki urzędniczej. Rozsądnym 
krokiem jest zatem przeniesienie konta 
bankowego do lokalizacji, w której ryzyko 
takie  jest minimalne. Aby jednak wybrać 
odpowiednią lokalizację, musisz dokładnie 
określić profil swojej działalności oraz 
związane z nią potrzeby 
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Finanse

księgowość
 
Prowadzenie działalności gospodarczej jest procesem niezwykle złożonym, dlatego 
też po założeniu własnej firmy dobrze jest sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 
lepiej prowadzić sprawy związane z rozliczeniami samodzielnie, czy też skorzystać 
z usług biura księgowego. Wiele kancelarii świadczy usługi już na etapie rejestracji, 
bazując na swojej wiedzy, a także optymalizując rozwiązania prawne pod kątem 
oczekiwań i planowanej działalności przyszłego przedsiębiorcy
 
Na rynku działa wiele firm, które zajmują się kompleksową obsługą osób chcących 
prowadzić własną działalność gospodarczą za granicą. Oferta obejmuje zazwyczaj 
rejestrację nowej spółki, złożenie aplikacji o przyznanie numeru VAT, rejestrację spółki 
jako pracodawcy, wypełnienie wszystkich dokumentów, ustalenie z  urzędnikiem 
(w asyście tłumacza) wszystkich spraw związanych z ubezpieczeniem oraz emeryturą, 
złożenie aplikacji o przyznanie certyfikatu rezydencji podatkowej dla osoby i dla 
firm, a także konsultacje księgowe oraz opracowanie modelu księgowego.
 
Korzystając z takiego rozwiązania można zaoszczędzić sporo czasu, jak i pieniędzy. 
Te z kolei mogą być przeznaczone na rozwój nowo powstałej działalności 
gospodarczej, poprzez inwestycje w środki trwałe czy działania marketingowe.

Każdy przedsiębiorca powinien się więc zastanowić na wstępie, w jaki sposób chce 
prowadzić swoją księgowość i z jakich usług najlepiej w jego wypadku skorzystać.

KSIĘGOWOŚĆ Samodzielnie Firma księgowa

Koszty

• Niskie koszty zewnętrzne 
prowadzenia księgowości

• Ciągłe szkolenie i samodzielne 
zdobywanie wiedzy 

• Koszty na średnim lub wysokim 
poziomie, w zależności od 
rodzaju działalności

Czas
• Mniej czasu na prowadzenie 

działalności gospodarczej

• Czas poświęca się jedynie 
na przesyłanie faktur i 
dokumentów do biura 
księgowego

Ryzyko
• Odpowiedzialność prawna za 

błędy w księgowości

• Brak osobistego ryzyka. Za 
wszelkie błędy w księgowaniu 
odpowiada biuro rachunkowe
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Podatki - zobowiązania przedsiębiorcy
Podatki są nieodłącznym elementem 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zarządzając firmą najczęściej mamy do 
czynienia z podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych, podatkiem od 
zysków kapitałowych, podatkiem 
dochodowym od osób prawnych, 
podatkiem VAT oraz opłatami 
skarbowymi.
 
Należy mieć na uwadze, że nie  
w każdym kraju rok podatkowy pokrywa 
się z rokiem kalendarzowym. Różne są 
także w poszczególnych państwach 
stawki podatkowe. 
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Podatki - zobowiązania przedsiębiorcy

Cit (Podatek doChodowy od osóB PrawnyCh)
Jeśli podejmiesz decyzję o rejestracji spółki, to musisz się liczyć z koniecznością 
odprowadzenia podatku od zysków (CIT). W Polsce stawka podatkowa wynosi 
19%, dlatego znacznie atrakcyjniejszym kierunkiem dla przedsiębiorców jest w tym 
względzie Irlandia, gdzie obowiązuje  stawka 12,5%. To tutaj zarejestrowane są 
światowe korporacje, takie jak Facebook, Apple czy Google, ale także wiele małych 
i średnich przedsiębiorstw, które wybrały ten kraj ze względu na niskie podatki oraz 
przyjazne podejście do przedsiębiorców.

Vat (Podatek od towarów i usług)
Kolejnym podatkiem, który może Ci uprzykrzyć życie, jest podatek VAT. Polski 
ustawodawca zakłada obowiązek rejestracji do VAT w przypadku przekroczenia 
rocznego obrotu w wysokości 200 tysięcy PLN. Dla porównania firmy w Wielkiej 
Brytanii są zobowiązane do rejestracji w VAT po przekroczeniu 85 000 funtów 
w ciągu 12 miesięcy.
 
VAT w Unii Europejskiej jest regulowany przede wszystkim przez przepisy prawa 
wspólnotowego - m.in. przez dyrektywę w sprawie podatku od wartości dodanej. 
Jednakże przepisy te mogą być stosowane odmiennie w zależności od państwa 
członkowskiego, dlatego  stawki VAT nie są zharmonizowane. Ich wysokość waha 
się między 17 a 27 procent.
Najniższy, 17-procentowy VAT, obowiązuje w Luksemburgu. Kolejne miejsce 
w rankingu zajmuje Malta – z 18-procentową stawką podstawową. Natomiast wśród 
innych krajów, gdzie VAT wynosi mniej niż 20 %, znajdują się również: Rumunia 
(19%), Niemcy (19%) oraz Cypr (19 %).

kwota wolna od Podatku
Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik 
odprowadzający podatek według skali podatkowej, nie musi go płacić.
 
Polska wypada bardzo słabo w porównaniu z innymi europejskimi państwami pod 
względem kwoty wolnej od podatku. W Irlandii nie zapłacisz  żadnego podatku, 
jeśli nie przekroczysz  16 500 euro dochodu rocznie, a w Wielkiej Brytanii z podatku 
dochodowego   zwolniony jest dochód w wysokości 12 500 GBP.
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Podatki - zobowiązania przedsiębiorcy
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Pracownicy
Jednym z większych kamieni milowych 
w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej  jest decyzja o zatrudnieniu 
pierwszego pracownika. Zobowiązania 
wynikające z tytułu pensji oraz 
podatków dla państwa odstraszają wielu 
przedsiębiorców, którzy tkwią przez to 
w pułapce braku rozwoju.
Do celów porównawczych weźmy 
miesięczną pensję pracownika 
w wysokości 6000 PLN w Polsce i €1500 
w Irlandii. W analizie pominiemy koszty 
życia i lokalizację – zakładamy bowiem, 
że pracownik może pracować zdalnie 
z dowolnego miejsca na świecie.
Pracownik zatrudniony w Polsce z kwoty 
brutto w wysokości 6000 PLN otrzyma 
co miesiąc na rękę 4247,43 PLN (71% 
kwoty brutto). Resztę tej sumy w ciągu 
roku pochłonie ZUS (9871,20 PLN), 
składka zdrowotna (5590,92 PLN) oraz 
zaliczka na podatek dochodowy (5568 
PLN).!
W Irlandii, zarabiając miesięczną pensję 
€1,500 brutto (w przeliczeniu przyjmując 
około 6,000 PLN), pracownik otrzyma 
na rękę 5,807 PLN (97% kwoty brutto), po 
opłaceniu rocznie 2,315 PLN na USC.
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Pracownicy
Jednym z większych kamieni milowych w trakcie prowadzenia działalności 
gospodarczej  jest decyzja o zatrudnieniu pierwszego pracownika. Zobowiązania 
wynikające z tytułu pensji oraz podatków dla państwa odstraszają wielu 
przedsiębiorców, którzy tkwią przez to w pułapce braku rozwoju.
Do celów porównawczych weźmy miesięczną pensję pracownika w wysokości 
6000 PLN w Polsce i €1500 w Irlandii. W analizie pominiemy koszty życia i lokalizację 
– zakładamy bowiem, że pracownik może pracować zdalnie z dowolnego miejsca 
na świecie.
Pracownik zatrudniony w Polsce z kwoty brutto w wysokości 6000 PLN otrzyma 
co miesiąc na rękę 4247,43 PLN (71% kwoty brutto). Resztę tej sumy w ciągu roku 
pochłonie ZUS (9871,20 PLN), składka zdrowotna (5590,92 PLN) oraz zaliczka na 
podatek dochodowy (5568 PLN).!
W Irlandii, zarabiając miesięczną pensję €1,500 brutto (w przeliczeniu przyjmując 
około 6,000 PLN), pracownik otrzyma na rękę 5,807 PLN (97% kwoty brutto), po 
opłaceniu rocznie 2,315 PLN na USC.
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Pracownicy
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Pracownicy
Zatrudniając osobę w Polsce i wypłacając jej pensję rzędu 6000 PLN brutto 
miesięcznie, pracodawca wyda rocznie 86839,20 PLN, podczas gdy pracownik 
otrzyma na rękę w ciągu roku 50969,16 PLN.
 
Osoba zatrudniona w Irlandii za równowartość 6,000 PLN będzie natomiast rocznie 
kosztować pracodawcę 75,060 PLN, a otrzyma na rękę w ciągu roku równowartość 
69685 PLN. To jest aż o 37% więcej netto niż w Polsce! Co więcej, przy takiej pensji 
pracownika, pracodawca zatrudniający gow Irlandii oszczędzi rocznie prawie 
12000 PLN, w stosunku co musiałby za niego zapłacić w Polsce. 

Każdy kraj na świecie ma swój system ubezpieczeń społecznych, jednak generalnie  
obejmują one:
• zasiłki z ubezpieczenia społecznego, uzależnione od wniesionego wkładu do 

lokalnego funduszu ubezpieczeniowego,
• pomoc socjalną, gdy ubezpieczenie społeczne nie wystarcza,
• emeryturę wypłacaną zwykle z funduszy państwowych agencji, często 

powiązaną z innymi funduszami emerytalnymi,
• opiekę zdrowotną obejmującą lekarstwa, pobyty w szpitalu oraz zasiłki 

chorobowe.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracownik powinien odprowadzać w kraju, 
w którym pracuje. Warto pamiętać, że to pracodawca jest płatnikiem składek.
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Marketing i sprzedaż
Celem każdej działalności gospodarczej jest generowanie i maksymalizacja zysków, 
a to, jak wiemy, nie może się udać bez znaczącego zainteresowania klientów. 
Zdobycie zaufania odbiorców naszych dóbr i usług jest zatem kluczowe dla 
powodzenia każdego biznesu, a zaufanie to można rozwijać jedynie ciągłą troską o 
klienta, dbałością o kontakty z nim i oferowanie mu swoich produktów w najlepszym 
wydaniu i w najlepszej cenie.    Jeśli zatem zależy Ci na ciągłym rozwoju i zdobywaniu 
rynku, to musisz, poprzez regularną komunikację z konsumentem, dbać o jego 
zaufanie i zdobywać go poprzez konsekwentne budowanie wizerunku marki.  
  

wizerunek
Firma, która obok zaufania  chce jednocześnie zdobyć popularność, musi wystawić 
się na publiczną ocenę. Branie udziału w różnego rodzaju plebiscytach, eventach 
czy konkursach sprawi, że klient nie tylko Cię zauważy, ale też że będzie miał 
szansę na interakcję z Tobą. . Konsumenci szanują te marki, które są nastawione na 
bezpośrednią z nimi komunikację, a przecież ,udział w różnorodnych eventach to 
nic innego, jak jawne zaproszenie do interakcji. Zwykle przynosi to pozytywny skutek 
i przekłada się na późniejsze 
wybory konsumenckie, 
a dodatkowo w plebiscytach 
czy konkursach nie chodzi 
o wyrażanie negatywnych 
opinii czy emocji,  tylko 
o artykułowanie swojego 
poparcia. Głosuje się zawsze 
na tego, kto jest wart, by 
oddać na niego swój głos.
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Marketing i sprzedaż

oBeCność w sieCi
Rozwój nowych technologii wymusza na przedsiębiorcach pojawienie się w sieci, 
lecz jednocześnie daje im jeszcze większe pole manewru, jeśli chodzi o dotarcie do 
ostatecznego konsumenta oraz pozycjonowanie oferty firmy. Z każdym rokiem takie 
nośniki informacji jak telewizja, radio czy prasa tracą na znaczeniu na rzecz portali 
internetowych oraz różnych form reklamowych online. Ponieważ więc trend ten 
jest już nie do zatrzymania, a  przepaść między mediami tradycyjnymi i Internetem 
stale się zwiększa, to inwestowanie w nowe technologie będzie dla Twojej firmy 
przysłowiowym być albo nie być. .
 
Prawidłowo realizowana strategia marketingowa i sprzedażowa obejmuje:
• Spójny przekaz dotyczący marki
• Obecność firmy na portalach społecznościowych, blogach, forach etc.
• Pozycjonowanie własnej strony internetowej
• Prowadzenie dialogu z klientami poprzez rzetelną i prawdziwą komunikację
• Reklamę wizerunkową i sprzedażową na portalach o dużym zasięgu
• Oferowanie klientom wartości dodanej - raportów, newsletterów itp.
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Ucz się na cudzych błędach
Najczęstsze błędy popełniane przez młodych właścicieli firm:
 

wszystko na twojej głowie
Ważne jest, aby właściciel firmy rozpoczynał nowe przedsięwzięcie z zapałem 
i entuzjazmem. Poza tym równie istotna jest u przedsiębiorcy  realna ocena swoich 
możliwości, dlatego pamiętaj, że nie musisz znać się na wszystkim! Skup się na tym, w czym 
jesteś dobry, a pozostałe zadania wyznacz swoim pracownikom/współpracownikom. 
Podział zadań wpłynie  korzystnie zarówno na Twój biznes, jak i na życie prywatne. 
Pamiętaj, Twój czas jest ograniczony - znajdź balans, pamiętaj o delegowaniu zadań!
 

wyznaCzanie nierealnyCh Celów
Zarabianie pieniędzy to główny motywator do założenia własnej 
firmy. Jednak ustalanie nierealistycznych celów finansowych 
i oczekiwanie dużych zwrotów z inwestycji w ciągu pierwszego 
roku działalności jest ryzykowne, jeśli nie nierealne.
Twoje cele powinny być sprecyzowane, mierzalne, osiągalne, 
realistyczne i rozłożone w czasie. Może minąć trochę czasu, zanim 
zaczniesz widzieć konkretne zyski. Daj sobie czas na rozwój - będzie 
to wymagało cierpliwości, wytrwałości i odrobiny szczęścia.

Brak konsekwenCji
Jeśli komunikacja, którą kierujesz do swoich klientów jest 
niespójna, może się to źle odbić na Twojej firmie. Pamiętaj, 
że każdy nowy i powracający klient powinien otrzymać ten 
sam, uczciwy i jasny przekaz.
 

niePrawidłowa oCena konkurenCji
Jak mówi stare powiedzenie, trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów 
jeszcze bliżej. Nawet jeśli w Twojej ofercie znajduje się najlepszy 
produkt lub usługa, to zawsze będziesz miał konkurentów, którzy 
będą chcieli osłabić Twoją pozycję na rynku. Nie zakładaj, że twoi 
konkurenci nie będą mieli odpowiedzi na twój pomysł na biznes. 
W zamian za to regularnie sprawdzaj i śledź działania konkurencji - 
analizując   przy tym swój biznesplan i zmieniając go, w zależności 
od tego, co się dzieje na rynku.
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Case study - jak zaoszczędzić kilkadziesiąt 
tysięcy dzięki spółce w Irlandii

Rosnące wymagania wobec polskiego przedsiębiorcy związane z uszczelnianiem 
systemu podatkowego, połączone z wciąż relatywnie wysokimi stawkami podatkowymi 
oraz niską kwotą wolną od podatku, stanowią dla niego przesłankę do poszukiwania 
bardziej przyjaznej dla prowadzenia biznesu jurysdykcji. Postanowiliśmy porównać 
koszty prowadzenia działalności w Irlandii oraz w Polsce, aby lepiej zobrazować jak 
bardzo opresyjny jest polski system podatkowy dla początkującego przedsiębiorcy.
Dla celów naszego porównania założyliśmy spółkę z o.o. w Polsce i spółkę limited 
w  Irlandii. . Minimalny kapitał zakładowy w Polsce wynosi 5000 PLN i należy go 
wpłacić przed rejestracją spółki w KRS. Irlandzka spółka LTD może mieć kapitał 
zakładowy w wysokości nawet 250 euro, a udziały są deklarowane, co oznacza, 
że nie ma konieczności wnoszenia ich ‘fizycznie’ do spółki! Jest to pierwsza 
zasadnicza różnica przemawiająca tu na korzyść Irlandii, ale też i nie ostatnia. Sam 
proces rejestracji spółki w Irlandii można załatwić bez wychodzenia z domu, w 24 
godziny, dzięki pomocy profesjonalnego agenta księgowego, który załatwi za 
przedsiębiorcę wszelkie formalności.

Gdy już przejdziemy przez procedurę założenia spółki w każdym z krajów 
i rozpoczniemy właściwą działalność, będziemy musieli rozwiązać kwestię 
ubezpieczenia społecznego oraz podatków. Roczny koszt ZUS dla przedsiębiorcy 
w Polsce wynosi 15 803 PLN, podczas gdy kwota ubezpieczenia w Irlandii zależna 
jest od osiąganego dochodu.
 
•	 dochód	do	12	012	euro	rocznie	– stawka 0,50% podstawy opodatkowania 

dochodu przed odliczeniem składek społecznych
•	 dochód	od	 12	012,01	 euro	do	 18	 772,00	euro	– stawka 2,50% podstawy 

opodatkowania
•	 dochód	od	18	772,01	euro	do	70	044,00	euro – stawka 5,00% podstawy 

opodatkowania
•	 dochód	powyżej	70	044	euro – stawka 8% podstawy opodatkowania
•	 dodatkowa	zwyżka	3%	obowiązuje przedsiębiorców, którzy osiągają dochód 

powyżej 100 000 euro/rok
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Case study - jak zaoszczędzić kilkadziesiąt 
tysięcy dzięki spółce w Irlandii

Warto zwrócić uwagę, że podatku Universal Social Charge nie muszą płacić osoby, 
których łączny dochód ze wszystkich źródeł nie przekroczył 13 000 euro rocznie.
Na potrzeby naszego przykładu zakładamy, że zysk spółki w roku podatkowym 
wyniósł 60 000 PLN (14 400 euro), a kurs euro wynosi 4,2 zł. Oto, jak przy takich 
założeniach prezentują się podstawowe wyliczenia:
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Case study - jak zaoszczędzić kilkadziesiąt 
tysięcy dzięki spółce w Irlandii

Jak widać, prowadząc tą samą działalność w Irlandii, zaoszczędziliśmy około 15 
000 złotych. Kwota ta może jeszcze wzrosnąć dzięki wykorzystaniu wysokiej kwoty 
wolnej od podatku, bo przypomnijmy, że na Zielonej Wyspie dochody do 16 500 euro 
są zwolnione od podatku dochodowego). Dzięki zatem usługom profesjonalnych 
doradców podatków rzeczywista kwota należnej daniny na rzecz systemu ubezpieczeń 
społecznych może zostać drastycznie zmniejszona, ! A wszystko to całkowicie 
legalnie, z wykorzystaniem obowiązujących przepisów podatkowych. 
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Case study - jak zaoszczędzić kilkadziesiąt 
tysięcy dzięki spółce w Irlandii

rząd nastawiony na wsPieranie Biznesu
Irlandzki rząd jest nastawiony pro-biznesowo i robi wszystko, aby ułatwić firmom 
stabilny rozwój, ograniczając ilość zmian legislacyjnych, stale upraszczając system 
podatkowy oraz wprowadzając szereg ułatwień proceduralnych, takich jak np. 
zarządzanie i rozliczanie firmy przez Internet.

inwestyCje zagraniCzne
Oprócz dbania o rodzimy biznes, rząd Irlandii stworzył także bardzo proste i atrakcyjne 
procedury dla inwestorów zagranicznych, w tym z Polski. Z punktu widzenia 
polskich przedsiębiorców najważniejsza jest możliwość zakładania spółek przez nie-
rezydentów irlandzkich, czyli przez osoby które na co dzień nie mieszkają w Irlandii 
oraz nie legitymują się irlandzkim obywatelstwem. Obydwa fakty nie przeszkadzają 
jednak w uzyskaniu certyfikatu rezydencji podatkowej dla irlandzkiej spółki.

zaraBiasz w PolsCe PłaCisz Podatek w irlandii
Spółki zarejestrowane w Irlandii, które osiągają zyski zarówno w Irlandii, jak i poza 
nią  płacą podatek w Irlandii wg lokalnych stawek. Dzieje się tak ponieważ certyfikat 
rezydencji podatkowej spółki 
zależny jest od miejsca jej 
siedziby, a nie rezydencji jej 
dyrektorów i właścicieli. Obecnie 
podatek CIT w Irlandii wynosi 
jedynie 12.5% oraz 25% od 
zysków z operacji finansowych.
Dodatkowo każdy z dyrektorów 
może opodatkować swoje 
wynagrodzenie tylko w Irlandii, 
a nie w Polsce, co wynika 
z  Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania między Polską, 
a Irlandią.
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Case study - jak zaoszczędzić kilkadziesiąt 
tysięcy dzięki spółce w Irlandii

więKszość przEDsiębiorców DziAłAjącycH w polscE 
wybiErA spółKę liMiTED

Większość zakładanych w Irlandii firm to spółki limited będące odpowiednikiem 
polskiej spółki z o.o.. Najważniejszymi powodami, dla których inwestorzy wybierają 
tę formę działalności są:
• 250 euro minimalnego kapitału zakładowego
• niskie koszty rejestracji firmy
• niskie koszty księgowości firmy
• przyjazne przepisy dot. prowadzenia spółki limited
• Możliwość założenia firmy przez polskiego inwestora przez internet
• Możliwość rozliczenia firmy i kontaktu z urzędami przez polskiego inwestora 

przez internet

inne korzyśCi dla irlandzkiCh firM działająCyCh w PolsCe
Przedsiębiorcom rejestrującym firmy terytorium Irlandii oferuje się możliwość 
odkładania środków na tamtejszą emeryturę, wypłacaną niezależnie od miejsca 
zamieszkania osoby pobierającej to świadczenie, a także  niewielkie składki 
na ubezpieczenia społeczne. Urzędy są przyjaźnie nastawione do prywatnej 
przedsiębiorczości, a firmy inwestujące w rozwój nowych technologii mogą liczyć 
na dodatkowe wsparcie. Inna korzyść to niskie, pozapłacowe koszty zatrudniania 
pracowników. Cudzoziemcy pochodzący z krajów Unii Europejskiej mają prawo 
do łatwego zakupu nieruchomości. Całości pozytywnego obrazu Irlandii jako 
środowiska przyjaznego biznesowi dopełnia jej stabilna sytuacja polityczna 
i gospodarcza, oraz fakt, iż nie należąc do UK, nie będzie narażona na ewentualne 
negatywne skutki Brexitu.

załóż swoją Pierwszą sPółkę w irlandii już dziś
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