
Irlandia
W Irlandii zainteresowanie prowadzeniem biznesu przez Polaków jest duże, gdyż nie trzeba się starać o pozwolenie na prowadzenie działalności. Przed l maja 2004r. procedura ta trwała nawet rok.

Obecnie rejestracja w wypadku jednoosobowej działalności trwa około 7 dni, spółki - do 14 dni. Dodatkowo Irlandia kusi niskimi podatkami i wsparciem rozwoju nowych technologii.

Jedyne utrudnienie, z jakim może się zetknąć polski przedsiębiorca, polega na tym, że gdy jest to spółka, na miejscu musi przebywać dwóch dyrektorów - rezydentów (powyżej 83 dni). W innym przypadku trzeba wykupić ubezpieczenie na wypadek zwinięcia działalności. Koszt dwuletniej polisy dochodzi do 2 tys. euro.

Polskie firmy, organizując swoją działalność w Irlandii, czasem wykupują już istniejące spółki. Operację przeprowadzają kancelarie prawne, a jej koszt wynosi około 2 tys. euro. Formalności związane z rejestracją jednoosobowej działalności są ograniczone do minimum (rejestracja w Urzędzie Skarbowym i w Urzędzie Rejestracji: CRO).

Poza samozatrudnieniem, najpopularniejszą formą przedsiębiorstwa w Irlandii jest spółka akcyjna, a także spółka akcyjna z odpowiedzialnością ograniczoną gwarancją udziału kapitałowego. W pierwszym wypadku odpowiedzialność jest ograniczona do sumy udziałów. W drugim od sumy, jaką udziałowcy zobowiązali się wnieść do wkładu kapitałowego w razie zakończenia działalności spółki.

Firmy zarejestrowane w Irlandii muszą przeprowadzać badania bilansu przez audytora. Mała firma może być z tego obowiązku zwolniona, jeżeli udowodni, że jej obroty nie przekraczają 317 tys. euro, suma bilansowa l mln 904 tys. euro, a średnie zatrudnienie 50 osób.

Zanim polska firma zacznie działalność, musi spełnić kilka warunków: zarejestrować strukturę i nazwę firmy (zaproponowaną nazwę warto sprawdzić w Rejestrze Spółek i Biurze Rejestracyjnym Spółek), wybrać systemy rachunkowe, otworzyć konto w banku, a także załatwić ubezpieczenie. O rozpoczęciu działalności trzeba powiadomić urząd skarbowy.

Osoby fizyczne, których przewidywany roczny obrót nie przekroczy 127 tys. euro, wypełniają formularz STR. Powyżej tej sumy: TR1. Osoby zakładające spółki wypełniają formularz TR2. Formularze (dostępne pod adresem www.revenue.ie) są niezbędne m.in do określania podatku dochodowego.

Irlandia ma jedne z najkorzystniejszych stawek podatkowych na świecie. Zyski od sprzedaży wytwarzanych towarów i świadczonych usług są opodatkowane stawką w wysokości 12,5 proc. Specjalne stawki podatku dochodowego od osób prawnych obejmują produkcję towarów, niektóre usługi komputerowe, np. rozwój oprzyrządowania, przetwarzanie danych i powiązane z tym usługi techniczne oraz konsultingowe, naprawę statków, samolotów i silników samolotowych lub komponentów, produkcję filmową, hodowlę ryb, przetwórstwo mięsne, klonowanie roślin, niektóre usługi związane z transportem morskim.

W Irlandii obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa. Dochody osób fizycznych opodatkowane są od 20 do 42%.

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 21%.

Opieka społeczna w Irlandii opłacana jest ze składek ubezpieczenia - Pay Related Social Insurance. Pracodawca zobowiązany jest płacić wg następującej skali: przy wynagrodzeniu tygodniowym do 356 euro - 8,5%, przy wyższym - 12%. Pracownicy z kolei płacą 4%, od tygodniowego wynagrodzenia powyżej 127 euro i 2%, od tygodniowego wynagrodzenia powyżej 356 euro.
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