Procedura rejestracji spółki typu offshore.
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.
Potrzebujemy ok. 3 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu dokumentów.
 Przygotowujesz 3 nazwy firmy. Sprawdzamy czy są dostępne. Jeśli pierwsza nazwa jest zajęta,
sprawdzamy drugą, jeśli jest zajęta druga, to kolejną.
 Prosimy o przygotowanie informacji:
o kto będzie Właścicielem firmy
o kto będzie Dyrektorem
o kto będzie Sekretarzem
 Kopie paszportów wszystkich osób. Jeśli jedna osoba jest Właścicielem, Dyrektorem i Sekretarzem
to tylko jedna kopia paszportu.
 Zaświadczenie z banku o posiadanym rachunku. Zaświadczenie w języku angielskim.
 Rachunek opłacany przez Właściciela, np. za prąd, telefon, czynsz itp. gdzie jest potwierdzone imię i
nazwisko Właściciela oraz koniecznie adres zamieszkania. Koniecznie w j. angielskim lub w j. polskim
z tłumaczeniem przysięgłym na angielski.
Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej potrzebujemy do przygotowania dokumentów
rejestracyjnych.

Etap 2. Przygotowanie dokumentów. Rejestracja spółki.
Potrzebujemy 1-2 dni na przygotowanie dokumentów do podpisania. Twoja wizyta w naszym biurze zajmie
ok. 20 minut.
Zapraszamy do naszego biura, aby podpisać dokumenty. Podpisanie dokumentów musi nastąpić w
towarzystwie autoryzowanej osoby przez Offshore Authority. W naszej firmie masz możliwość podpisania
dokumentów bez konieczności wylotu do ZEA. Przygotujemy dla Ciebie komplet dokumentów
rejestracyjnych.

Etap 3. Rejestracja spółki.
Potrzebujemy ok 14 dni roboczych na dokończenie procedury.
W skład nasze pracy wchodzi:
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Rejestracja dokumentów
Przygotowanie pieczątek
Wirtualne biuro
Adres firmy w Dubaju
Wysyłka dokumentów kurierem

Koszty
Startup*: ok 3900 USD
Przedłużenie licencji (coroczne): ok. 1975 USD
Pomoc w otwarciu konta bankowego - 1200 USD

* Startup zawiera wszelkie opłaty związane z otwarciem firmy. Nie jest potrzebna wizyta w Emiratach. Nie
zawiera ewentualnych kosztów wizyty w Emiratach. Wizyta niezbędna jest przy otwarciu konta
bankowego na terenie ZEA.

Przykład licencji

2WAYS Sp. z o.o., ul. Klaudyny 21; 01-684 Warszawa; NIP: 525-24-69-934, REGON: 142129583, Kapitał zakładowy: 50 000 zł,
Infolinia +48 22 243 43 43; Fax +48 22 379 78 45

