
Oddział Spółki Zagranicznej
W pytaniach i odpowiedziach (FAQ)

1. Uwagi ogólne

Spółka zagraniczna może tworzyć oddziały w Polsce na zasadach określonych w 
przepisach podatkowych. Spółka zagraniczna może również zostać zarejestrowana 
jako oddział spółki w KRS. Procedura rejestracji oddziału i rejestracji oddziału w KRS 
są niezależne

Oddział Spółki zagranicznej nie posiada osobowości prawnej. W związku z tym, 
stroną wszystkich umów jest Spółka zagraniczna – zgodnie z reprezentacją 
wynikającą z rejestracji w kraju siedziby. Wszelkie dobra i usługi są nabywane na 
rzecz Spółki – nie stanowią wyodrębnionego majątku oddziału. Jedynie prawo 
podatkowe nakazuje traktować je odrębnie. 

Siedzibą spółki jest miasto, którym posiada adres rejestracyjny. 
Oddział jest – w zasadzie – miejscem stałego prowadzenia działalności na terenie 
Polski

2. Rejestracja Oddziału – administracja skarbowa i ZUS

Rejestracja oddziału spółki jest dokonywana przez administrację skarbową w dwóch 
etapach:

I. Nadanie NIP – spółce zagranicznej –
II. Rejestracja do VAT spółki zagranicznej

Spółka zagraniczna może rozpocząć działalność w Polsce po otrzymaniu numeru NIP 
(etap I). Rejestracja do VAT – o ile spółka posiada stałe miejsce prowadzenia 
działalności w Polsce – odbywa się na tych samych zasadach jak każdego podmiotu 
polskiego. M.in. obowiązuje zwolnienie podmiotowe – do 200 tys. pln w roku, i 
zwolnienia przedmiotowe – np. usługi finansowe. 

Zatrudnianie pracowników
Spółka zagraniczna może zatrudniać w Polsce pracowników. Z dniem pierwszego 
zatrudnienia w Polsce, spółka zagraniczna staje się płatnikiem składek. Uwaga! –
wśród części urzędników funkcjonuje błędny pogląd, iż dopiero rejestracja KRS 
„umożliwia” zatrudnianie pracowników. 



 
 

3. Kto płaci Podatek VAT 

Podatnikiem VAT jest spółka zagraniczna. Oddział Spółki zagranicznej nie jest 
podatnikiem VAT. 
 
Uwaga! Faktury wystawione na oddział spółki – jeżeli posiadają NIP spółki 
zagranicznej – są prawidłowe.  
Nie należy posługiwać się numerem NIP nadanym oddziałowi spółki zagranicznej – 
nawet jeżeli widnieje w KRS. 
Spółka zagraniczna może w Polsce „odzyskiwać” VAT tj. rozlicza VAT na tych samych 
(w większości przypadków) zasadach co podmiot polski, a więc przysługuje jej 
również prawo odliczania podatku VAT związanego z działalnością w Polsce 
 
Wszystkie podatki są płatne na jedno konto, które można uzyskać na stronie  
 
https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/ 
 
po wpisaniu NIP firmy. 
 

4. Kto płaci podatek CIT – dochodowy od firmy 

Podatnikiem podatku dochodowego (CIT) jest spółka zagraniczna – ustawy 
podatkowe posługują się pojęciem „zakładu podatkowego zagranicznego podatnika”. 
Pojęcie to w dużym skrócie oznacza, że wyodrębniona i znajdująca się w Polsce 
działalność spółki zagranicznej stanowi odpowiednik osoby prawnej dla celów 
podatku dochodowego. Warunki w jakich powstaje zakład podatkowy są 
skomplikowane i zaleca się każdym przypadku, gdy istnieją wątpliwości czy dana 
spółka będzie płaciła podatki w Polsce – kontakt z doradcą podatkowym z naszej 
Kancelarii. 
 

5. Kto płaci ZUS 

Składki na ubezpieczenia społeczne są związane z nabyciem statusu płatnika składek. 
Płatnikiem składek osób zatrudnianych przez Spółkę zagraniczną z oddziałem w 
Polsce jest spółka zagraniczna.  
 
 
Spółka zagraniczna, która utworzy w Polsce oddział, może delegować swoich 
pracowników do wykonywania zadań zagranicą. Jeżeli spółka prowadzi istotną 
działalność w Polsce, możliwe jest uzyskanie dla pracowników potwierdzenie 
podlegania właściwemu ustawodawstwu (tzw. druk A1). 
 

6. Kto płaci PIT4 – podatek dochodowy od wynagrodzeń 

Podatek dochodowy od wynagrodzeń (PIT4) płaci spółka zagraniczna – wypłacający 
wynagrodzenia. 
 
Z dniem 1 stycznia 2022 wprowadzono przepisy, które w całości ewentualną 
niedopłatą podatku obarczają „podmiot wypłacający” wynagrodzenia. Oznacza to, że 
pracownik nie może być obciążony podatkiem od wynagrodzeń.  
 



7. Konta bankowe 

Spółka zagraniczna powinna posiadać w Polsce jedno konto, które można nazwać 
„kontem oddziału Spółki” – czyli kontem na którym – w większości – operacje 
finansowe będą związane z oddziałem w Polsce. Konto takie należy zgłosić do 
właściwego urzędu skarbowego a wyciągi z niego będą księgowane w Polsce. 
 
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Spółka zagraniczna posiadał więcej kont bankowych 
w Polsce lub zagranicą. Nie ma obowiązku ich zgłaszania w urzędzie skarbowym. 
 
Konto przypisane do działalności w Polsce – jeżeli spółka rozlicza VAT w Polsce – 
będzie zgłoszone na „białą listę” 
 
 

8. Rezydencja podatkowa firmy 

 
Spółka zagraniczna – co do zasady – jest rezydentem podatkowym kraju siedziby 
(posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w kraju w którym została 
zarejestrowana).  
 
W sytuacji, gdy spółka zagraniczna tworzy oddział w Polsce oraz opodatkowuje całą 
swoją działalność w Polsce, nie dojdzie do zaburzenia tej zasady.  
 
Zgodnie z popularną opinią, posiadanie spółki zagranicznej może spowodować 
opodatkowanie jej całych dochodów w Polsce. W praktyce nigdy do tego nie 
dochodzi – spółka zagraniczna ma obowiązek rozliczania się i opodatkowania tych 
operacji gospodarczych, które są prowadzona z poziomu oddziału spółki w Polsce.  
 

9. Rezydencja podatkowa właściciela/członka zarządu 

 
Rezydencja podatkowa osoby fizycznej jest związana z tzw. „centrum interesów 
życiowych” – związaniem z danym krajem, w którym dana osoba zamieszkuje (183 
dni w roku).  
 
 
Oznacza to, że nie można tej rezydencji stracić przez czynności konwencjonalne tj. 
nabycie nieruchomości w innym kraju lub wydzierżawienie.  
 
Wszelkie dochody osoby będącej rezydentem podatkowym w Polsce muszą być 
opodatkowane w Polsce – nie oznacza to, że musi być zapłacony podatek w Polsce. 
Polska jest związana umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma 
krajami. Każda sytuacja, gdy polski rezydent podatkowy osiąga dochodu zagranicą 
powinna być skonsultowana z naszym doradcą podatkowym.  
 
 

10. MDR 

Przepisy o obowiązkowym zgłaszaniu schematów podatkowych operują trzema 
przesłankami 

    



1) Ogólna cecha rozpoznawcza – główna korzyść - Kryterium głównej 
korzyści uważa się, jak wskazuje MF, za spełnione, jeżeli na podstawie 
istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot 
działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi 
niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny 
sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści 
podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania 
uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych 
korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z 
wykonaniem uzgodnienia. 

 

2) szczególna cecha rozpoznawcza 

3) inna szczególna cecha rozpoznawcza 

 
Aby odpowiedzieć sobie na pytanie czy nasze działanie spełnia definicję schematu 
podatkowego można posłużyć się ilustracją poniżej. 



 
 
 
 
 
 
W większości przypadków założenie spółki zagranicznej z oddziałem w Polsce nie 
będzie spełniać kryterium ogólnej cechy rozpoznawczej, ponieważ nie wiąże się z nim 
osiągnięcie jakiejkolwiek korzyści podatkowej. Oddział Spółki zagranicznej jest 
opodatkowany identycznie jak polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Ponadto – działanie poprzez oddział spółki zagranicznej jest typowym często 
powtarzalnym sposobem działania firm (w tym polskich – vide Orlen Holding Malta).  
 
Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że ze schematem MDR nie mamy do 
czynienia, gdy nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego 
(tj. przychody/koszty/aktywa podmiotu nie przekraczają równowartości w 
PLN 10 mln EUR. 
 
 



 
 
 

 

 
11. CFC 

Przepisy o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC) zakładają, że Polska może 
opodatkować dochody zagraniczne spółek zagranicznych, które pozostają pod 
kontrolą obywateli polskich.  
 
Uwaga! Przepisów o CFC nie można zastosować do dochodów osiąganych w Polsce 
przez spółki zagraniczne, ponieważ są one już opodatkowane na mocy innych 
przepisów (patrz wyżej). 
 
 

12. CRBR 

Spółka zagraniczna podlega wpisowi do rejestru beneficjentów w kraju rejestracji. 
Oddział Spółki zagranicznej nie podlega w Polsce wpisowi do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Zagranicznych. 
 
 
 

13. Podatek u źródła (WHT) a oddział spółki 

Dochody oddziału transferowane do „centrali” nie podlegają podatki u źródła. 
Stanowią o tym zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  
 
 

14. Exit tax a oddział spółki 

Majątek transferowany „w poczet” składników majątkowych użytkowanych w ramach 
działalności oddziału Spółki zagranicznej w Polsce nie podlega exit tax.  
 

15. Dane na fakturze 

Oddział Spółki zagranicznej powinien na fakturze wystawianej w związku z 
działalnością w Polsce umieszczać dane identyczne jak polski podmiot. Przykład 
 
   XYZ LTD oddział w Polsce  
   27 Old Gloucester Street  
   WC1N 3AX London  
   NIP (polski) 1234567890 
 
 
Można jednak używać w miejsce adresu angielskiego (siedziby) – adresy miejsca 
stałego prowadzenia działalności w Polsce.  
 
 
 
 

16. Cesje umów – leasingi – finansowanie zewnętrzne 



 
Spółka zagraniczna z oddziałem w Polsce może być podmiotem wszelkich umów. Nie 
ma więc przeszkód, żeby korzystała z finansowania zewnętrznego czy leasingów. Nie 
mniej, należy mieć na uwadze, że sektor bankowy w Polsce oczekuje od podmiotów 
pozytywnych wyników finansowych. W każdej takiej sprawie decyduje bank – na 
podstawie swoich kryteriów. 
 
 

17. Dane finansowe – sprawozdania finansowe 

Spółka zagraniczna prowadząc oddział w Polsce posiada identyczną dokumentację 
rachunkową jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 
Po zakończeniu każdego roku obrachunkowego sporządzane jest sprawozdanie 
finansowe. W zależności czy spółka zagraniczna zarejestrowana oddział w KRS, 
sprawozdanie jest publikowane w KRS. 
 
 

18. VAT EU 

Spółka zagraniczna z oddziałem w Polsce może być podatnikiem zarejestrowanym w 
systemie unijnego podatku od towarów i usług (VIES).  
 
Zasady rejestracja są tożsame jak w przypadku podmiotu krajowego, przy czym – 
jeżeli spółka zagraniczna nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności na 
terenie Polski- rejestruje się w II US Warszawa. 
 

19. Umowy z pracownikami  

 
Spółka zagraniczna z oddziałem w Polsce zawiera umowy z 
pracownikami/zleceniobiorcami/wykonującymi dzieło na zasadach i w zakresie 
polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.  
 
 

20. Zasady podlegania VAT w PL 

 
Spółka zagraniczna z oddziałem w Polsce podlega pod „polski” VAT wg tych samych 
zasad jako polski podmiot. 
 
Spółka zagraniczna może korzystać ze zwolnienia podmiotowego – 200 tys. obrotu w 
skali roku (w proporcji do okresu prowadzenia w danym roku działalności). 
Spółka zagraniczna może również korzystać ze zwolnienia przedmiotowego tj. np. 
usług szkoleniowych, medycznych i finansowych z VAT (bez względu na kwotę 
obrotu). 
 
 

21. Biała lista  

Spółka zagraniczna, która zarejestrowała się do VAT w Polsce będzie na „białej liście”. 
Na białej liście mogą występować tylko rachunki bankowe z polskich instytucji 
bankowych. 



 
Nie ma przeszkód, żeby spółka zagraniczna posiadał inne konta bankowe i za ich 
pomocą operowała również wobec kontrahentów z Polski. Nie mniej skutki zapłaty na 
rachunek spoza białej listy będą różne w zależności jakiej transakcji dotyczą.  
 
 
 

22. Wykreślenie z rejestru czynny podatników VAT 

 
Zwykle najczęstszym powodem wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT jest 
nieskładanie przez 3 kolejne miesiące odpowiednich dokumentów elektronicznych w 
urzędzie skarbowym. Należy mieć na uwadze, że polski fiskus nie traktuje tzw. 
dokumentów zerowych (gdzie nie wykazano sprzedaży opodatkowanej podatkiem 
VAT) jako pełnoprawnych dokumentów.  
 
Po wykreśleniu z rejestru VAT może nastąpić przywrócenie do rejestru podatników 
czynnych VAT, co nie rodzi konsekwencji dla dokonanych transakcji.  
 
 

23. Przedmiot działalności PL i UK 

Przepisy określają jasno, iż przedmiot działalności oddziału spółki zagranicznej musi 
być tożsamy z przedmiotem działalności spółki „matki”. Oznacza to w praktyce, że w 
zakresie działalności podawanym w oficjalnych dokumentach oddział Spółki 
zagranicznej nie może podawać innych kodów PKD niż tożsame z zarejestrowanymi w 
odpowiednim urzędzie zagranicznym. 
 
Należy jednak stwierdzić, że faktycznie wykonywana działalność przez spółkę 
zagraniczną oraz jej oddział w Polsce mogą się różnić. Nie ma żadnych przepisów, 
które – poza przypadkami rejestracji działalności – wymagałyby zgodności w zakresie 
faktycznie wykonywanej działalności z wpisem w zagranicznym lub krajowym organie 
rejestracyjnym.  
 


