Portugalia
Założenie firmy w Portugalii wymaga zgromadzenia ogromnej liczby dokumentów ale w odróżnieniu od innych krajów Unii przedsiębiorca może liczyć tu na spore ułatwienia.

Firmę można zarejestrować nie wychodząc z jednego budynku. W Portugalii działają bowiem Centra Formalności dla Przedsiębiorców (CFP). To państwowe punkty, w których załatwia się formalności związane z założeniem firmy. Co więcej, usługi "sklepu obywatelskiego" nic nie kosztują.

Rejestracje firmy można podzielić na siedem etapów. Pierwszy to złożenie w Gabinecie Krajowego Rejestru Osób Prawnych podania o zaświadczenie o dopuszczalności firmy lub nazwy osoby prawnej (29,93 euro) i o tymczasową kartę z numerem identyfikacyjnym osoby prawnej (9,98 euro). Następnie przedsiębiorca udaje się do Biura Notarialnego. Przedstawia wymagane dokumenty: zaświadczenie o dopuszczalności firmy, tymczasową kartę z numerem identyfikacyjnym osoby prawnej, kserokopie dokumentów tożsamości, potwierdzenie wniesienia opłaty SISA (podatek od zakupu nieruchomości). Trzeci etap sprowadza się do spisania jawnego aktu notarialnego. Czwarty polega na zadeklarowaniu początku działalności (w Gabinecie Głównego Urzędu Podatkowego). W Gabinecie Rejestru Handlowego przedsiębiorcy składają podanie o wpis do Rejestru Handlowego i wpis do Krajowego Rejestru Osób Prawnych. Podanie o rejestrację musi złożyć jeden ze wspólników, dyrektor lub prawny przedstawiciel spółki. Dwa ostatnie etapy to wpis firmy do ZUS-u i do Kartoteki Handlowej lub Przemysłowej.

W wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej procedura jest uproszczona. Najpierw trzeba zarejestrować się w urzędzie finansowym, właściwym ze względu na okręg administracyjny. Wypełnia się w tym celu krótki formularz - zgłoszenie rozpoczęcia działalności i przedstawia zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej.

Dochody osób prawnych są opodatkowane sławką 25%. Spółka musi także płacić podatek lokalny - około 3,4% w zależności od gminy. Gdy spółka nie prowadzi działalności handlowej, przemysłowej lub rolniczej, stawka wynosi 20% dochodu.

W wypadku jednoosobowej firmy, przy dochodach do 4,2 tys. euro stawka podatku wynosi 12%, od 4,2 tys. do 6,4 tys. euro - 14%, od 6,4 tys. do 15,9 tys. euro - 24%, od 15,9 tys. do 36,7 tys. euro - 34%, od 36,7 tys. do 53 tys. euro - 38% i powyżej 53 tys. euro - 40%.

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi 19%. Osoby prowadzące własną działalność wybierają model ubezpieczenia społecznego spośród dwóch opcji: system składek obowiązkowych - 23,7% podstawy lub system rozszerzony - 32% podstawy. Przedsiębiorca sam decyduje o wysokości podstawy.
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