
Ваша дорожня карта

Вітаємо!

Дякуємо, що звернулись до команди Дія.Бізнес. 

Ця дорожня карта допоможе вам знайти корисну інформацію з посиланнями
щодо відкриття салону краси у Варшаві.

Як юридично створити бізнес і що для цього потрібно

Перш ніж почати реєстрацію, ви можете дізнатись інформацію за лінком «Як
громадянину України відкрити бізнес у Польщі» та «Що потрібно знати перед
реєстрацією компанії».

УВАГА! Реєстрація бізнесу та ведення звітності — польською мовою.

Ви можете зареєструвати свій бізнес онлайн, зручно та швидко на порталі
Biznes.gov.pl, маючи номер PESEL і довірений профіль онлайн.

Крок №1. Створення облікового запису підприємця

Дізнайтеся з відеоінструкції
«Як створити обліковий запис підприємця на сайті Biznes.gov.pl»

В заяві на реєстрацію необхідно надати:

1. ім'я, прізвище, імена батьків, дату і місце народження

2. вид, серію та номер документа, що посвідчує особу

3. PESEL, якщо у вас є польське громадянство або він вам наданий у рамках
тимчасового прихистку у зв'язку з воєнними діями на території України

4. вказати всі громадянства

5. NIP і номер REGON, якщо вони вам надані

6. адресу проживання та інші адреси, пов'язані з передбачуваною
підприємницькою діяльністю

https://business.diia.gov.ua/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001466
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001466
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120
https://www.biznes.gov.pl/pl
https://www.youtube.com/watch?v=goIFnsbfu_U


7. назва передбачуваної діяльності — вона повинна містити ваше ім'я та
прізвище

8. коротке ім'я (скорочена назва)

9. коди PKD — зіставте їх з типом вашого бізнесу та оберіть переважний,
найбільш відповідний код

10. кількість співробітників, яких ви плануєте найняти

11. дата початку бізнесу

12. інформація про страхування в ЗУС, КРУС або за кордоном

13. дані податкової інспекції за місцем вашого проживання

Важливо! Якщо у вас немає номера PESEL, оберіть «у мене немає номера PESEL».
Якщо вам вже були надані номери NIP і REGON, ви можете надати їх, заповнивши
форму. Якщо у вас їх немає, заповнена форма також буде автоматичною заявкою
для їхнього отримання. Номери NIP і REGON будуть заповнені у вашому записі
автоматично, і ви перевірите їх в пошуковій системі CEIDG після реєстрації
компанії.

Разом із заявою на реєстрацію підприємця ви подаєте заяву про відсутність
заборони на ведення господарської діяльності та наявність права власності на
нерухоме майно, адреси якого внесені до CEIDG

Зареєструвати бізнес можна як онлайн, так і традиційно, в офлайні. 

Реєстрація бізнесу, тобто підприємницької діяльності фізичної особи, безкоштовна.
Ви не платите за подачу заяви на реєстрацію компанії або отримання запису в
CEIDG.

Крок №2. Реєстрація довіреного профілю

Вам знадобиться довірений профіль Profil zaufany — безкоштовний інструмент,
який дозволяє:

● підтвердити свою особу в електронних системах адміністрування

● підписати документ довіреним підписом

Профіль використовується лише для контактування з державною адміністрацією
— управліннями чи міністерствами.

За лінком ви можете дізнатися більше про довірений профіль Profil zaufany та
довірений підпис.

*Щоб перекласти сайт українською, натисніть на сайті правою кнопкою миші та оберіть
пункт «перекласти українською».

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany#7
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany#7


Крок №3. Ознайомлення з Класифікатором видів економічної діяльності

Зробити це можна на сайті: PKD на Biznes.gov.pl

Для виду діяльності «Салон краси», зазначеного як приклад, підходить наступний
PKD:

— перукарські та інші косметичні процедури

Код дозволено для фізичних осіб.

Цей клас включає:

● миття, стрижку та укладання, розчісування, сушіння, фарбування,
випрямлення волосся

● завивку та аналогічні дії, що виконуються для чоловіків та жінок

● гоління та підрівнювання бороди

● масаж обличчя, манікюр та педикюр, макіяж тощо

● інші косметичні процедури, не класифіковані в інших рубриках

Цей клас не включає:

● виробництво перук (див. 3299Z)

● діяльність салонів татуювання та пірсингу (див. 9609Z)

Додаткова інформація

Під час реєстрації бізнесу вам можуть бути корисні ці сайти:

● CEIDG для підприємців — на цій сторінці ви знайдете поради щодо
реєстрації, зміни даних тощо, а також завантажити найновіші форми,
інструкції та шаблони.

● Електронний довідник кодів PKD — сайт Головного статистичного
управління Польщі, де крім кодів PKD можна знайти дані про воєводства
Польщі, останні дослідження, регіональну статистику тощо.

● Дозвільна документація Ліцензії — на цьому сайті можна перевірити, чи
потрібні вам додаткові ліцензії, дозволи чи записи у реєстрі регульованої
діяльності.

Перш ніж відкрити салон краси в Польщі, радимо детально ознайомитись із
вимогами чинного законодавства.

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155
https://katowice.stat.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116


Звертаємо увагу на те, що обране підприємцем приміщення для даного виду
підприємницької діяльності має бути схвалене санепідемстанцією.

Після реєстрації бізнесу та облаштування майбутнього салону краси в цей орган
подається письмова заява. Термін подання документів — до двох тижнів після
відкриття. У заяві слід вказати технічні характеристики приміщення, де
розташовано салон краси.

Вимоги польської санепідемстанції до б’юті-закладів однакові, незалежно від
громадянства їхнього власника:

● заздалегідь забезпечується вільний доступ до холодної та гарячої води

● обов'язкова наявність місць для зберігання дезінфекційних препаратів та
обладнання

Що треба знати про систему оподаткування

За лінком ви можете детально прочитати, як обрати оптимальну форму
оподаткування доходів від підприємницької діяльності — система оподаткування
в Польщі.

Ви можете обрати одну з трьох форм оподаткування доходів бізнесу:

1. На загальних умовах, згідно зі шкалою податку, ставка податку 17% і 32%.
Детальніше за лінком — шкала податку.

Ставки в межах податкової шкали
Платники податків, оподатковувані на загальних принципах, сплачують податок за
шкалою податку. При визначенні суми податку за шкалою податку враховується
сума, яка зменшує податок. З 2022 року ця сума становить 5100 злотих.

Перевірте, яким буде податок для конкретної бази:

База для розрахунку податку в злотих Податок становить:

до 120 тис. 17% мінус 5100 злотих

понад 120 тис. 15 300 злотих + 32% від надлишку понад
120 тис. зл.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00172
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00172
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00264


2. За фіксованою ставкою (19%). Детальніше за лінком — фіксована ставка.

Єдиний податок означає, що дохід підприємця від підприємницької діяльності
оподатковується за ставкою 19% незалежно від його розміру. Його не можна
поєднувати з доходами з інших джерел. 

Що таке єдина ставка податку?
У разі оподаткування доходів від підприємницької діяльності за єдиною ставкою
одержаний дохід оподатковується за ставкою 19%. Незалежно від суми
отриманого доходу, ставка податку завжди однакова.

Пам'ятайте! Якщо ви фізична особа та отримуєте дохід від підприємницької
діяльності:

● можна використовувати різні форми податку на прибуток з ПДФО

● ви не зобов’язані постійно оподатковувати свій бізнес однаково — ви
можете обрати іншу форму оподаткування за умови, що ви робите це вчасно

3. Одноразова виплата за зареєстрованими доходами. Детальніше за лінком
— єдиний внесок.

Одноразова сума зареєстрованих доходів є спрощеною формою оподаткування
господарської діяльності. Ставки податку залежать від виду бізнесу і коливаються
від 2% до 17%. 

Що таке одноразове оподаткування?
Базою одноразового оподаткування облікових доходів є дохід, отриманий після
врахування відповідних відрахувань.

Ви не включаєте витрати, які не підлягають оподаткуванню, до свого податкового
розрахунку. Завдяки цьому обчислення податку значно простіше, ніж за
загальними принципами. Тому одноразова виплата може бути вигідною для
підприємців, які не несуть великих витрат, пов’язаних із веденням
підприємницької діяльності.

Що треба знати про касовий апарат

За лінком ви можете дізнатися, кому і коли необхідно мати
касовий апарат, які обов’язки пов’язані з його наявністю,
які існують типи касових апаратів, у чому відмінності —
касовий апарат на підприємстві.

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00253
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00263
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00243


Що треба знати про перехід на єдиний податок

● Що потрібно знати й хто може скористатися послугою — детально за лінком
«вибір єдиного податку».

● Що потрібно знати про оновлення даних приватного підприємця —
детально за лінком «зміна даних  через CEIDG».

Оподаткування найманих працівників (приклад)

Внески та податки Спосіб розрахунку Злотий

Базовий оклад - база для нарахування
внесків на соціальне страхування

відповідно до
трудового договору

3500

Пенсійний внесок, що
фінансується працівниками

9,76% х 3500 зл 341,60

Пенсійний внесок по інвалідності, що
фінансується працівниками

1,50% х 3500 злотих 52,5

Внесок на страхування на хворобу, що
фінансується працівником

2,45% х 3500 злотих 85,75

Основа ставки внеску на медичне
страхування

пункт 1-2-3-4 3020,15

Внесок на медичне страхування стягується
роботодавцем.

9% х 3020,15 зл 271,81

База для розрахунку авансового внеску
з податку на прибуток
(після заокруглення)

пункт 1-2-3-4- витрати,
які не підлягають
оподаткуванню
(250 злотих)

2770

Авансовий внесок з податку на прибуток (17% х 7) - 425 зл 46

Розмір заробітної плати, що підлягає
виплаті працівнику

пункт 1-2-3-4-6-8 2702,34

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-zmienic-zasady-placenia-podatkow-i-prowadzenia-ksiegowosci/proc_637-podatek-liniowy-oswiadczenie
http://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-dokonac-zmian-dotyczacych-wspolnikow-w-spolce/proc_737-zmiana-danych-w-ceidg


Компоненти заробітної плати
фінансуються роботодавцем

Спосіб розрахунку Сума

базовий оклад - база для нарахування
внесків на соціальне страхування

відповідно до
трудового договору

3500 зл

пенсійний внесок 9,76% х 3500 зл 341,60 зл

пенсійний внесок по інвалідності 6,50 х 3500 зл 227,50 зл

страховий внесок від нещасних випадків 1,67% х 3500 зл 58,45 зл

внесок до Фонду праці 2, 45 х 3500 зл 85,75 зл

внесок до фонду гарантованих виплат
працівникам

0,10 х 3500 зл 3,50 злотих

загальні внески на соціальне страхування -
разом

пункт 2+3+4+5+6 715,80 зл

Загальні витрати роботодавця пункт 1+2+3+4+5+6 4216,80 зл

Які документи потрібні для оформлення кадрів:

● заповнена анкета для претендента на роботу

● довідки з роботи з попередніх місць роботи або інші документи, що
підтверджують досвід роботи

● документи, що підтверджують професійну кваліфікацію, необхідну для
виконання запропонованої роботи

● свідоцтво про закінчення вищої, професійної освіти, яку має працівник, —
для її підтвердження

● направлення на медичний огляд та медична довідка про відсутність
протипоказань для роботи на займаній посаді

● інші документи, якщо обов'язок їх подання випливає з окремих
нормативних актів

● письмове підтвердження того, що працівник ознайомився з трудовим
розпорядком, інформацією про обов’язки працівника, змістом правил і
правил охорони праці, обсягом інформації, на яку поширюється професійна
таємниця

● сертифікат про проходження необхідного навчання з охорони праці

● особиста анкета для співробітника

● заява працівника-батька про намір або невикористання батьківських прав,
прав працівника, який доглядає за дитиною до 4 років, прав працівника,
який доглядає за дитиною до 14 років



● заява працівника з вимогою виплатити заробітну плату готівкою

● інформація про рівне ставлення

● медичні довідки про періодичні та контрольні огляди

● договір про неконкуренцію, якщо він укладений

● документи, пов’язані з дорученням майна працівнику, підвищенням
професійної кваліфікації, нагородами

● документи, пов’язані з оформленням та використанням відпустки з
вагітності та пологів, з догляду за дитиною

● документи, пов’язані з поєднанням відпустки з догляду за дитиною та
роботою в одного роботодавця

● документи про скорочений робочий час або індивідуальний графік
робочого часу

● листи про надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати

● заяви про розірвання умов трудового договору працівнику або зміну цих
умов в інший спосіб

● звернення працівника про інформування компетентного дільничного
інспектора праці про прийняття на роботу нічних працівників та копія
відомостей з цього приводу на ім'я компетентного інспектора праці

Зареєструвавши свою компанію в CEIDG, ви автоматично будете зареєстровані в
ZUS як платник внесків та в податковій службі як платник податків. У разі ZUS ви
повинні подати заявку на страхування в ZUS протягом 7 днів з дати початку
підприємницької діяльності. За лінком дізнайтеся детальніше, як зареєструватися
в ZUS і оформити страховку. 

Якщо ви є платником податку на додану вартість, потрібно зареєструватися не
пізніше дня, що передує даті початку продажу товарів або надання послуг, що
оподатковуються ПДВ. За лінком — детальніше про те, як це робити — реєстрація,
як платник ПДВ.

Ви також можете подати заяву на ПДВ-R до компетентної податкової інспекції або
долучити її до заяви про реєстрацію в CEIDG. Пам'ятайте! Подати заявку на ПДВ-R
можуть лише особи, які вже мають ідентифікаційний податковий номер.
Якщо ви ведете бізнес, який потребує концесії, дозволу, ліцензії або спеціального
дозволу, вам доведеться зареєструвати свій бізнес у відповідному реєстрі.
За лінком дізнайтеся більше — про регульовані види діяльності.

Також вам може знадобитися інформація:

● Центральний реєстр та інформація про господарську діяльність

● Книга доходів та витрат

● Зразок книги доходів та витрат

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00275
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00275
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1609
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1609
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00233
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002544/O/D20192544.pdf


Телефони допомоги:

Якщо у вас виникли запитання щодо реєстрації бізнесу в CEIDG, скористайтеся
телефонною підтримкою за номером 801 055 088 або 22 765 67 32.
Якщо виникли запитання щодо страхування, звертайтеся до кол-центру ZUS за
телефоном 22 560 16 00 (вартість дзвінка згідно з тарифами оператора) та

● через форму

● електронна пошта: cot@zus.pl

● через Skype zus_centrum_obslugi_tel

Якщо у вас виникли запитання щодо сплати податків у Польщі, зв’яжіться з
Державною податковою інформаційною службою за телефонами:

● 22 330 03 30 (з мобільних телефонів)

● 801 055 055 (зі стаціонарних телефонів)

● +48 22 330 03 30 (з-за кордону)

До ваших послуг також Довідковий центр Biznes.gov.pl.

Слідкуйте за новинами на онлайн-порталі Дія.Бізнес та у соціальних мережах
проєкту:

Facebook

Instagram

Telegram

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/zadaj-pytanie-zus
https://www.biznes.gov.pl/pl/centrum-pomoc
http://business.diia.gov.ua/
https://www.facebook.com/diia.business
https://www.instagram.com/diia.business
https://t.me/diiabusiness

