
Łotwa
Geograficzna bliskość sprawia, że polscy przedsiębiorcy nie powinni mieć kłopotu z prowadzeniem tu swojego biznesu. Nie bez znaczenia pozostaje to, że na Łotwie są dwie duże specjalne strefy ekonomiczne: Lipaja i Rezeke oraz Wolny Port Ventspils. Firma która podejmie w nich działalność gospodarczą, jest uwolniona z VAT, ceł i opłat akcyzowych. Przysługuje jej też 100% zwolnienie z podatku od nieruchomości i do 80% z podatku dochodowego od osób prawnych.

Działalność na zasadzie samozatrudnienia (polski odpowiednik wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, która jest prowadzona przez gminy) może podjąć każdy, kto ma pozwolenie na pobyt. Poza tym polscy przedsiębiorcy mogą zakładać spółki, oddziały i przedstawicielstwa (nie posiadają prawa prowadzenia działalności gospodarczej).

Proces zakładania firmy jest na Łotwie wyjątkowo krótki i trwa jedenaście dni. Wystarczy jednak wnieść dodatkową opłatę, żeby rozpocząć działalność już w dwa, cztery dni po złożeniu dokumentów.

Minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. wynosi 2 tyS. łatów (LVL). Co najmniej 25% tej kwoty trzeba wpłacić w gotówce. Tworzenie spółki trzeba zacząć od wizyty w Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej. Przyszły przedsiębiorca musi przygotować 14 dokumentów: formularz wniosku z podpisami założycieli, umowę spółki, pierwszy protokół zebrania wspólników, dokumenty podpisane przez współwłaścicieli, potwierdzające wartość kapitału założycielskiego, informacje o wniesionych aportach rzeczowych, potwierdzenie z banku o zdeponowaniu kwoty 2 tys. LVL, statut podpisany przez współwłaścicieli, dokumenty potwierdzające adres spółki, potwierdzone notarialnie wzory podpisów osób działających w jej imieniu i upoważnionych do podpisywania dokumentów. Dodatkowo należy załączyć kopie paszportów wyżej wymienionych osób, pełnomocnictwo osoby upoważnionej do złożenia wniosku i odebrania zarejestrowanych dokumentów, potwierdzenie z banku o dokonaniu opłaty skarbowej i o wpłacie 25 LVL za publikacje, ogłoszenia w gazecie "Latvijas Vestnesis" oraz kopie paszportów właścicieli.

Podatek dochodowy od przedsiębiorstw jest jednakowy dla wszystkich firm. Stawka wynosi 15%.

Podatek dla osób fizycznych wynosi 25%. Płatnikami są rezydenci Łotwy, którzy uzyskują dochody na Łotwie bądź za granicą w danym okresie podatkowym i nierezydenci, uzyskujący dochody na Łotwie. Podobnie jak w Polsce dokumentacje podatkową trzeba w tym kraju przechowywać przez pięć lat.

Podstawowa składka VAT wynosi 18%, obniżona 9%.

Składkę na podatek socjalny w wysokości 24% wynagrodzenia brutto płaci pracodawca, a 9% pracownik.

Koszt rejestracji spółek, w których kapitał założycielski nie przekracza 5 tys. LVL, to 100 LVL. W wypadku kapitału wyższego niż 5 tys. LVL trzeba zapłacić 250 LVL.
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