Otwarcie firmy w Szwajcarii

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez szwajcarską firmę jest świetnym rozwiązaniem
z uwagi na finanse, podatki, przejrzysty system prawny i prestiż jakim cieszą się szwajcarskie
przedsiębiorstwa.

Szwajcarski system prawny działa jak najlepszy szwajcarski zegarek – począwszy od założenia
firmy, przez przejęcie przedsiębiorstwa, opodatkowanie, a skończywszy na pomnażaniu
zysków. Większość zagranicznych przedsiębiorców wybiera w Szwajcarii spółkę akcyjną, czyli
Schweizer AG
jako odpowiednią formę prowadzenia biznesu. Wystarczy 1 akcjonariusz do otwarcia spółki
akcyjnej. Kapitał zakładowy takiej spółki wynosi 100.000 franków szwajcarskich, co odpowiada
ok. 66.000 Euro. Do przejęcia akcji nie jest potrzebny ani udział notariusza, ani zgoda
pozostałych akcjonariuszy. W szwajcarskim prawie występuje pojęcie tzw. anonimowego
przenoszenia udziałów w spółce, co zapewnia
anonimowość
nowym wspólnikom przystępującym do spółki. W parze z tym idzie brak obowiązku
publikowania danych wspólników, więc mogą być oni naprawdę całkowicie anonimowi.
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Inną popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Szwajcarii jest spółka za
ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), do założenia której wystarcza kapitał o wartości
20.000 franków szwajcarskich (ok. 13.200 Euro), a także zwolniona z obowiązku zebrania
kapitału zakładowego spółka kolektywna, której to formie prawnej odpowiada w Polsce spółka
cywilna. O ile w GmbH występuje ograniczenie odpowiedzialności do wysokości wkładu, to w
spółce kolektywnej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Podobnie w firmie
jednoosobowej, którą także zna szwajcarskie prawo.

Firmę w Szwajcarii warto otworzyć także ze względu na niskie podatki. Wysoka elastyczność
podatkowa w Szwajcarii przejawia się tym, iż wysokość należnego do zapłacenia podatku
można ustalić drogą negocjacji z urzędnikami skarbowymi. W Szwajcarii bowiem wysokość
ostatecznego podatku zależna jest od kantonu, a te rywalizując o pozyskanie inwestorów są w
stanie zniżyć obciążenia podatkowe wobec podatników. Już wybierając odpowiedni kanton (np.
Zug) opodatkowanie przedsiębiorstwa wyniesie ustawowe 15%. Szwajcarskie firmy mogą
nabywać aktywa poza granicami kraju, a to poważny argument przemawiający za tym, aby
polscy przedsiębiorcy zakładali firmy w Szwajcarii.

Opracowanie własne. Wszystkie prawa do artykułu zastrzeżone.
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