Procedura rejestracji spółki typu FZE, FZC.
Różne rodzaje spółek

100% własności firmy
Brak audytów
Brak podatków osobistych

Offshore Free Zone
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
TAK

Spółka lokalna
NIE
NIE
TAK

Brak cła i innych podatków korporacyjnych

TAK

Depozyt bankowy lub posiadanie kapitału

NIE

NIE
Zależne od
licencji

NIE
Zależne od
licencji

NIE

NIE

TAK

NIE
NIE

TAK
TAK

TAK
TAK

Możliwość bezpośredniego oferowania usług i towarów dla
mieszkańców ZEA
Możliwość zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
Możliwość uzyskania wizy rezydenta

Etap 1. Sprawdzenie nazwy i przygotowanie informacji i dokumentów.
Etap 2. Wizyta w ZEA. Potrzebujemy jedną wizytę na min 1 dzień roboczy.
Etap 3. Odbiór dokumentów spółki i rozpoczęcie działalności.

Główne typy licencji (na podstawie jednej ze FZ - AFZA)
Commercial License
Licencja pozwala na import, eksport, sprzedaż, dystrybucję i przechowywanie towarów określonych w
licencji. Jeśli produkty mają być sprzedawane na rynek ZEA wówczas posiadacz licencji musi to zrobić za
pośrednictwem lokalnego dystrybutora lub lokalnego agenta.
General Trading License
Licencja ta pozwoli posiadaczowi na import, eksport, sprzedaż, dystrybucję i przechowywanie wszelkich
towarów z wyjątkiem zabronione. Jeżeli produkty mają być sprzedawane na rynku ZEA wówczas posiadacz
licencji musi zrobić poprzez lokalne dystrybutora lub lokalnego agenta.
Service Licence
Licencja ta pozwala posiadaczowi na wykonywanie usług, które są określone w licencji
Industrial Licence
Licencja ta pozwoli posiadaczowi na import surowców do celów produkcji, przetwarzania i / lub montaż
określonych produktów. Gotowe produkty mogą być wywiezione poza terytorium ZEA. Jeśli wykończone
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Produkty są sprzedawane na rynku ZEA wówczas posiadacz licencji musi to zrobić za pośrednictwem
lokalnego dystrybutora lub lokalnego agenta.
National Industrial Licence
Przedsiębiorstwa posiadające Nationa Industria Licence mogą korzystać ze zwolnień podatkowych odnośnie
produktów importowanych do krajów Zatoki Perskiej. Licencja ta zapewnia taki sam status jak lokalne
przedsiębiorstwa położone nad Zatoką Perską. National Industria Licence wydawana jest na następujących
warunkach:
Firma jest zarejestrowana i produkująca w którymś z krajów AGCC (Arabian Gulf Cooperation Council Bahrajn, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie).
Co najmniej 51% własności lub udziałów ma obywatel kraju Zatoki Perskiej
Co najmniej 40% produktów jest produkowane w danej Free Zone.
Firma z National Industrial Licence może importować surowce na potrzeby produkcji, przetwórstwa i / lub
montażu określonych produktów. Gotowe produkty mogą być wysłane poza terytorium ZEA. Działalność
musi być zgodna z Krajowym Certyfikatem Produkcji Przemysłowej, wydanym przez Ministerstwo Finansów
i Przemysłu.

Opłaty *
6,015 USD - Commercial Licence (pojedyncza działalność) - w cenie roczna obsługa biurowa oraz
P.O. Box
7,440 USD - General Trading Licence - w cenie roczna obsługa biurowa oraz P.O. Box
7,685 USD - E-commerce Licence - dla typowej działalności online
Dodatkowe opłaty (tylko w start-up, czyli koszty pojedyncze)
8,500 USD - opłata agencyjna
1,370 USD - depozyt zwrotny (zabezpieczenie usług biurowych)
Jeśli inwestor chce uzyskać wizę rezydenta (mocno rekomendujemy tę opcję)
550 USD - wiza inwestorska - opłata
1000 USD - opłata agencyjna
* Opłaty w innych strefach mogą być inne. Powyższe przygotowane są na przykładzie AFZA.
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