Επιχειρηµατικός Οδηγός Πολωνίας 2016
Βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη γεωγραφία, τον πληθυσµό, το πολιτικό σύστηµα, τις εξωτερικές
σχέσεις, την οικονοµία της Πολωνίας και τις οικονοµικές σχέσεις Ελλάδος-Πολωνίας περιέχονται στην
Ετήσια Έκθεση του Γραφείου Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας
Βαρσοβίας.
Η
τελευταία
είναι
δηµοσιευµένη
στον
υπερσύνδεσµο
http://agora.mfa.gr/agora/images/docs/radC6C7BΕτήσια_Έκθεση_2015-2016.pdf. Στην έκθεση αναλύονται
τα βασικά µεγέθη της πολωνικής οικονοµίας και παρουσιάζονται, µεταξύ άλλων, οι κλάδοι της
παραγωγής, το προφίλ του εξωτερικού εµπορίου της χώρας, το πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων, η
αγορά εργασίας και ο τραπεζικός τοµέας.
Εκτός από την προαναφερθείσα έκθεση, πολύ χρήσιµα είναι τα ακόλουθα κείµενα, αµφότερα διαθέσιµα
στην αγγλική γλώσσα:
 Εξαιρετικά κατατοπιστικός είναι ο οδηγός Doing Business in Poland του οµίλου της Παγκόσµιας
Τράπεζας, στον οποίο µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση µέσω του υπερσυνδέσµου
www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland. Η Πολωνία καταλαµβάνει την 25η θέση
της σχετικής παγκόσµιας κατάταξης το 2016, από 28η το 2015. Αν και στην έκθεση
καταγράφονται αξιοσηµείωτες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες για τη βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, σηµαντικές αδυναµίες εξακολουθούν να εντοπίζονται σε τοµείς
όπως η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η εφαρµογή των συµβάσεων, οι οικοδοµικές
άδειες και η πληρωµή φόρων.
 Εξίσου κατατοπιστικός είναι ο οδηγός του πολωνικού οργανισµού προσέλκυσης επενδύσεων
PAIiIZ και της συµβουλευτικής εταιρείας JP Weber, στον οποίο µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση
µέσω του υπερσυνδέσµου www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=26096.
Πέραν αυτών, στους επιχειρηµατίες/επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόµενο δραστηριοποίησης στην
πολωνική αγορά, µια πρώτη εισαγωγική εικόνα προσφέρουν τα στοιχεία της ακόλουθης συνοπτικής
ανάλυσης SWOT:
Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
∆υνατά Σηµεία (Strengths)
Αδύνατα Σηµεία (Weaknesses)
- Μεγάλη εσωτερική αγορά
- Παλαιότητα δικτύου διανοµής ενέργειας
- Ευρεία γκάµα προµηθευτών
- Γραφειοκρατία, συχνές µεταβολές στη νοµοθεσία
και απουσία διευκρινιστικών διατάξεων
- Γενικά ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης εργατικού δυναµικού
- Πιθανώς αυξανόµενα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα
- Οικονοµική σταθερότητα.
- Συχνές καθυστερήσεις στην έκδοση δικαστικών
αποφάσεων
- Γεωγραφική θέση στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε.
Ευκαιρίες (Opportunities)
Απειλές (Threats)
- Αυξηµένη χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. (> 125 δισ. - Σταδιακός περιορισµός πλεονεκτήµατος χαµηλού
Ευρώ) στο διάστηµα 2014-2020
εργασιακού κόστους
- Αυξανόµενο ενδιαφέρον για ανταλλαγή
- ∆ιαφαινόµενη έλλειψη ειδικευµένου τεχνικού
τεχνογνωσίας
προσωπικού
- Υψηλό ποσοστό ξένων αναδόχων στο πλαίσιο των - Αυξηµένη ενεργειακή εξάρτηση από τον άνθρακα
διαγωνισµών προµηθειών
(ασύµβατη µε στόχευση ΕΕ σε τοµείς ενέργειας /
περιβάλλοντος / κλιµατικής αλλαγής)
- Τόνωση εσωτερικής ζήτησης λόγω αύξησης
- Συχνή εµφάνιση προβληµάτων κατά τη
αποδοχών και µείωσης ανεργίας
συνεργασία ιδιωτών-∆ηµοσίου στο πλαίσιο της
- Εκσυγχρονισµός συστήµατος επαγγελµατικής
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων έργων /
κατάρτισης
υπηρεσιών / προµηθειών.
- Συναλλαγµατικός κίνδυνος (διατήρηση Ζλότυ)
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Οι βασικές πτυχές της πολωνικής νοµοθεσίας αναφορικά µε την έναρξη και άσκηση επιχειρηµατικής
δραστηριότητας (εργασιακές σχέσεις, διαφήµιση, λογιστικά πρότυπα, δίκαιο ανταγωνισµού, απασχόληση
αλλοδαπών, εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µορφές επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης,
προστασία βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας, προστασία προσωπικών δεδοµένων, φορολογική
νοµοθεσία κ.ά.), παρουσιάζονται διεξοδικά (στην αγγλική γλώσσα) σε ειδική ενότητα του ιστοτόπου του
πολωνικού οργανισµού προσέλκυσης επενδύσεων PAIiIZ (www.paiz.gov.pl/polish_law). Λεπτοµερή
στοιχεία σχετικά µε τη φορολογία (εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων και ΦΠΑ) και τις
ασφαλιστικές εισφορές περιέχονται στις ενότητες www.paiz.gov.pl/polish_law/taxation και
www.paiz.gov.pl/polish_law/labour_regulations αντίστοιχα.
Από τον προαναφερθέντα οδηγό “Doing Business in Poland” του οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας,
παρατίθεται σύνοψη των απαιτούµενων διαδικασιών για την ίδρυση επιχείρησης µε την πιο
συνηθισµένη µορφή (βλ. www.paiz.gov.pl/polish_law/forms_of_doing_business), δηλαδή µε τη µορφή της
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Limited Liability Company / Sp z.o.o.), µε αρχικό κεφάλαιο 5.000
Ζλότυ.
Α/Α
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Α/Α
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Απαιτούµενος
Κόστος
Χρόνος
Συµβολαιογραφική πράξη σύστασης της 1 ηµέρα
∆ε
µπορεί
να
εταιρείας (ή εναλλακτικά διαδικασία που
υπερβαίνει τα 10.000
προϋποθέτει προηγούµενη διαδικτυακή
Ζλότυ
και
εγγραφή)
περιλαµβάνει: Τέλος
επικύρωσης
(1.010
Για τη διεκπεραίωση του συνόλου των
Ζλότυ + 0,4% του
ενεργειών που απαιτούνται για τη σύσταση
ποσού του µετοχ.
της εταιρείας, ένα δικηγορικό γραφείο χρεώνει
κεφαλαίου
που
συνήθως από 5.000 – 25.000 Ζλότυ.
υπερβαίνει τα 60.000
Ζλότυ) + 23% ΦΠΑ.
Επίσης, 0,5% φόρος
συναλλαγών αστικού
δικαίου
(υπολογιζόµενος επί
µετ. κεφαλαίου).
Απαιτούµενος
∆ιαδικασία
Κόστος
Χρόνος
Άνοιγµα
εταιρικού
τραπεζικού 1 ηµέρα
0
λογαριασµού και κατάθεση αρχικού
κεφαλαίου
Για το άνοιγµα του λογαριασµού χρειάζεται η
ιδρυτική πράξη και πιστοποιητικό REGON.
Καθώς το τελευταίο χορηγείται στην
επιχείρηση µετά την εγγραφή της στο
δικαστικό µητρώο, οι περισσότερες τράπεζες
είτε απαιτούν όλα τα δικαιολογητικά εκ των
προτέρων είτε ανοίγουν τον λογαριασµό
αρκούµενες
στην
ιδρυτική
πράξη,
προχωρώντας,
όµως,
στην
πλήρη
ενεργοποίηση του λογαριασµού µετά την
προσκόµιση
του
συνόλου
των
δικαιολογητικών.
∆ιαδικασία
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Α/Α
3

Α/Α
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Απαιτούµενος
Κόστος
Χρόνος
Εγγραφή στο εθνικό δικαστικό µητρώο 4 εβδοµάδες
500 Ζλότυ για την
(KRS)
εγγραφή και 100 Ζλότυ
Χορήγηση στατιστικού µητρώου (REGON)
για τη δηµοσίευση
Χορήγηση ΑΦΜ (NIP)
Εγγραφή στην Υπηρεσία Κοινωνικής
Ασφάλισης (ZUS)
Απαιτούµενος
∆ιαδικασία
Κόστος
Χρόνος
Εγγραφή στο µητρώο ΦΠΑ
7 ηµέρες
0
Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την (ταυτόχρονα
πραγµατοποίηση της πρώτης συναλλαγής µε διαδικασία
στην οποία επιβάλλεται ΦΠΑ. Η επιχείρηση 3)
καλείται να υποβάλει, στην Εφορία,
πληροφορίες σχετικά µε την εταιρική της
ταυτότητα, τη νοµική της µορφή, το REGON
της,
την
ηµεροµηνία
έναρξης
της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τη
διεύθυνση της έδρας της. Εάν η επιχείρηση
σχεδιάζει
να
πραγµατοποιήσει
και
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εκτός των
συναλλαγών εντός Πολωνίας, θα πρέπει να
γίνει ανάλογη συµπληρωµατική εγγραφή στο
µητρώο (ως “EU VAT taxpayer”).
∆ιαδικασία

Επιχειρηµατική πρακτική
Από τις καταγεγραµµένες εµπειρίες αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων και τη συνεργασία τους µε
πολωνικές ή άλλες επιχειρήσεις έχουν προκύψει ορισµένες παρατηρήσεις, που ενδέχεται να φανούν
χρήσιµες στους Έλληνες επιχειρηµατίες που επιθυµούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στην πολωνική
αγορά.
Έλεγχος στοιχείων και φερεγγυότητας εταιρείας:
 Κρίνεται σκόπιµο να ελέγχει ο ενδιαφερόµενος εάν ο υποψήφιος συνεργάτης (επιχείρηση) είναι
εγγεγραµµένος στο στατιστικό µητρώο (αριθµός REGON), στο φορολογικό µητρώο (αριθµός NIP)
και στο δικαστικό µητρώο KRS, αν και το τελευταίο δεν είναι υποχρεωτικό για τις ατοµικές
επιχειρήσεις.
 Στους ιστοτόπους αρκετών πολωνικών επιχειρήσεων αναφέρονται οι παραπάνω αριθµοί.
Έλεγχος των προαναφερθέντων στοιχείων µπορεί να γίνει µέσω του υπερσυνδέσµου
https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx (ειδική µηχανή αναζήτηση της πολωνικής
στατιστικής υπηρεσίας) ή µέσω της υποβολής σχετικού αιτήµατος στο Γραφείο µας.
 Επαλήθευση της εγκυρότητας του ΑΦΜ που χορηγείται από οποιοδήποτε κράτος-µέλος της ΕΕ
είναι δυνατό να γίνει µέσω του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέµενης
αξίας (VIES) της Ευρ. Επιτροπής (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=el).
 Όσον αφορά τον έλεγχο της φερεγγυότητας µιας επιχείρησης, εκτός των πληροφοριών που
ενδεχοµένως µπορούν να δοθούν από πλευράς Γραφείου, υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν
σχετικές υπηρεσίες έναντι σχετικά µικρού αντιτίµου.
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Σύναψη συµβολαίου:
 Η συµφωνία συνεργασίας κρίνεται σκόπιµο να προβλέπει όλους τους όρους της συναλλαγής
(συµπεριλ. δυνατότητας παραποµπής ενδεχόµενης διαφοράς σε διαιτησία), όπως:
o Όρους παράδοσης και πληρωµής (άνοιγµα τραπεζικής πίστωσης).
o Χαρακτηριστικά των προϊόντων (συχνά χρησιµοποιούνται οι προδιαγραφές της UNECE).
o Πιστοποιήσεις.
 Υπό την αιγίδα του Πολωνικού Επιµελητηρίου Εµπορίου (KIG) λειτουργεί ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο
(www.sakig.pl), στο οποίο δύνανται να προσφεύγουν οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον έχει
συµπεριληφθεί στο συµβόλαιό τους σχετική ρήτρα.
 Προπληρωµή εµπορευµάτων (σε περίπτωση µη ύπαρξης πίστωσης) και ασφάλισή τους.
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