
Des del col·lapse del comunisme el 1989, Polònia 
s’ha vist immersa en un continu i accelerat procés 
de canvi, i ha passat d’una economia de planificació 
centralitzada a una economia de mercat. La liberalit-
zació dels intercanvis comercials, la reestructuració 
econòmica, l’entrada d’inversions, la liberalització 
i privatització econòmiques, i la gradual adaptació 
dels sistemes legals i administratius orientats a una 
economia de mercat han millorat les estructures 
econòmiques de manera substancial. Gràcies a 
això, l’economia polonesa va créixer ràpidament 
durant la segona meitat dels anys noranta. Si bé 
posteriorment el seu creixement es va alentir en el 
context de la crisi econòmica global, actualment ha 
recuperat el ritme de creixement d’aquella època.

Polònia va entrar a formar part com a estat mem-
bre de la Unió Europea el maig de 2004. L’accés 
a la UE va coronar un llarg procés de preparació i 
de reformes que ha suposat que actualment dis-
posi d’una economia molt estable que ofereix als 
inversors estrangers un entorn econòmic atractiu, 
tant en el sector productiu com en el de serveis. 

Hi ha moltes raons que expliquen per què Polònia ha 
tingut un rendiment excepcional, en termes econò-
mics, en aquests moments tan convulsos, entre les 
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quals destaquen l’accés al mercat comú europeu 
–com ja s’ha esmentat– (d’uns 500 milions), un 
mercat interior gens menyspreable (de 40 milions 
de consumidors aproximadament), costos laborals 
encara per sota de l’oest europeu i una mà d’obra 
molt qualificada. No en va és un dels països que 
s’ha aprofitat de la política de deslocalització de 
nombroses multinacionals en el sector productiu, 
principalment per l’existència de mà d’obra quali-
ficada amb un cost inferior en comparació amb els 
paràmetres occidentals.

A més, les autoritats poloneses han aplicat po-
lítiques macroeconòmiques prudents per tal de 
garantir l’estabilitat, i el seu sistema bancari ha 
respost amb solidesa a les incerteses del mercat 
i a la volatilitat de les inversions. La influència 
econòmica dels fons europeus ha contribuït també 
en gran manera que s’hagin fet inversions tant 
públiques com privades. De fet, en els últims anys, 
Polònia ha esdevingut una de les destinacions pre-
ferides per subcontractar processos de negocis i 
per localitzar-hi centres en el camp d’I+D gràcies a 
l’elevada oferta de personal qualificat, jove i amb 
molt bons coneixements d’idiomes estrangers, així 
com als importants incentius per finançar projectes 
de font europea i domèstica.
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Establiment d’empreses

En general, els inversors establerts a la UE poden 
desenvolupar activitats econòmiques a Polònia en 
les mateixes condicions que els ciutadans polone-
sos. La resta ha d’obtenir permisos específics per 
establir-s’hi legalment i per poder-hi dur a terme 
alguna activitat empresarial. 

Les principals formes legals d’establiment per fer 
negocis a Polònia són les joint stock companies 
(spólka akcyjna, S.A.), equivalents a les societats 
anònimes, les limited liability companies (spóla z 
ograniczona odpowiedzianoscia, sp. z.o.o), equiva-
lents a les societats de responsabilitat limitada, i 
les societats comanditàries per accions (limited joint-
stcok partnerships, spólka komandytowo-akcyjna, 
S.K.A.), ja sigui mitjançant la seva constitució o a 
través de la compra de participacions de societats 
ja existents.

No obstant això, a Polònia el ventall de formes 
empresarials disponibles és més ampli. Hi ha, a 
més de les ja esmentades, les societats europees 
(spólka europejska), els comercial partnerships 
(registered, limited i professional partnerships), 
les societats civils privades (spólka cywilna), les 
agrupacions d’interès econòmic europeu (European 
economic interest grouping, EZIG) o les societats 
de dret civil (civil law partnertship).

Les particularitats principals d’aquestes formes 
societàries són les següents:

• Societats anònimes, de característiques similars 
a les espanyoles. Requereixen com a mínim dos 
socis i reemborsar el 25% del capital mínim inicial 
(aproximadament 100.000 PLN). S’ha de complir 
la regla de majories en la presa de decisions com 
a norma general; la regla de majoria absoluta es 
reserva per a certes decisions de més rellevància. 
Dels requisits, destaca la necessitat de dotar una 
reserva del 8% sobre els beneficis de l’exercici 
fins a un màxim del 30% del capital. Els admi-
nistradors són responsables dels deutes fiscals, 
excepte en els supòsits en què hagin iniciat els 
tràmits per al concurs de creditors a temps o no 
siguin atribuïbles a la seva responsabilitat. Per 
contra, els accionistes no responen personalment 
dels deutes de la societat. El Codi de comerç 
estableix responsabilitats civils i penals per als 
fundadors, administradors i socis en cas que 
realitzin activitats contràries a la llei vigent.

• Societats de responsabilitat limitada, de caracte-
rístiques similars a les espanyoles. Poden tenir 
un únic accionista (però no pot ser una altra 
SRL amb un sol soci). El capital mínim (5.000 
PLN) s’ha de desemborsar tot en el moment de 
registrar la societat. A diferència de les SA, no 
tenen obligació de dotar cap reserva. El règim de 
responsabilitats és el mateix que per a les SA.

• Partnerships comercials:

 Registered partnership: no té personalitat jurídi-
ca, però pot actuar en nom propi i pot disposar 
d’actius i contreure passius. Tots els socis són 
responsables solidaris de manera il·limitada.

 Limited partnership: similar a l’anterior, però hi 
ha la possibilitat que els membres limitin la seva 
responsabilitat.

 Professional partnership: indicada per a profes-
sions de tipus freelance, incloent-hi advocats, 
arquitectes, dentistes, comptables i similars. 
No té personalitat jurídica. Els socis han de tenir 
autorització per poder exercir la professió. En 
general, els membres són responsables de ma-
nera il·limitada respecte de les obligacions del 
partnership, si bé amb algunes particularitats 
que poden limitar aquesta responsabilitat. 

A més de les anteriors, també es poden utilitzar 
altres formes més habituals al nostre entorn, tals 
com les sucursals (branch) o les oficines de re-
presentació. Les funcions d’aquestes darreres es 
limiten a promoure i a donar publicitat a les activitats 
o els negocis de l’inversor, atès que no poden dur 
a terme activitats empresarials per si mateixes.



Incentius a la inversió 

Les ajudes regionals són les més comunes entre les 
empreses que inverteixen a Polònia, i van dirigides 
a promoure o incentivar la creació d’empreses, la 
diversificació de les seves activitats i el seu crei-
xement vinculat a la generació d’ocupació. Estan 
vinculades a la quantia de la inversió realitzada o 
bé als costos laborals intrínsecs, i oscil·len entre 
el 30% i el 50% dels costos subvencionables. Per 
no perdre aquestes ajudes, generalment se n’ha 
de provar l’efecte, ja sigui en creixement, abast o 
valor del projecte. En funció de la base de càlcul 
de la inversió, cal complir uns requisits diferents. 

A més, hi ha un altre tipus d’incentius, com per 
exemple:

• Exempcions en l’impost de societats en determina-
des zones (zones econòmiques especials, ZES). 
Hi ha un total de catorze zones diferenciades, i 
aquestes exempcions fan servir la mateixa base 
que les ajudes regionals abans esmentades, i 
queden supeditades a l’obtenció d’un permís 
especial, que és particular per a cada ZES.

• Incentius en matèria d’I+D i inversions en seu de 
l’impost sobre societats i de l’IVA, i per a les des-
peses de formació de personal que n’afavoreixin 
la capacitació i la qualificació.

Simultàniament, el MASP (programa de suport mul-
tianual) s’estableix com un règim d’ajudes finançat 
per l’Estat polonès adreçat a les grans inversions 
(1.000 milions d’euros i creació de 500 llocs de 
treball, com a mínim) en sectors clau per al des-
envolupament i el creixement de l’economia del 
país (automoció, electrònica, aviació, biotecnologia, 
nous serveis, I+D).

Sistema impositiu

Consideracions generals

Els impostos principals són l’impost sobre socie-
tats, l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques i l’impost sobre el valor afegit. A més a més, 
destaquen per la seva importància els impostos 
especials i l’impost sobre importacions i exporta-
cions (aranzels).

Impost sobre societats

Es va introduir a principis dels anys noranta, i des 
d’aleshores ha sofert nombrosos i profunds canvis. 
En general, es considera resident tota empresa 
amb domicili fiscal a Polònia o bé que la seva seu 
d’adreça efectiva estigui situada en aquest territori. 
Aquestes entitats tributen a Polònia per la seva ren-
da mundial, mentre que les societats no residents 
tributen únicament pels beneficis obtinguts a Polònia 
(llevat que hi hagi un conveni per evitar la doble 
imposició que disposi el contrari). Una sucursal a 
Polònia d’una entitat no resident està subjecta a 
gravamen sota les mateixes regles que una societat 
polonesa, atès que ha de portar una comptabilitat 
que s’ajusti al pla general comptable del país. La 
transferència de beneficis de la sucursal a la seu 
central no està sotmesa a retenció a Polònia.

El tipus de gravamen general de l’impost sobre 
societats a Polònia és el 19%. Els guanys de capital 
s’inclouen dins de la base imposable de l’impost, 
per la qual cosa estan gravats al mateix tipus que 
els beneficis generats de l’activitat. En el mateix 
sentit, les eventuals pèrdues de capital també 
s’imputen per al càlcul de la base imposable, per 
la qual cosa redueixen els eventuals beneficis 
generats per la resta d’activitats.

L’exercici fiscal a Polònia és de dotze mesos, i a 
la pràctica sol coincidir amb l’any natural. La de-
claració de l’impost es presenta durant el tercer 
mes posterior a la finalització del període impositiu 
(en general, març).



La base de l’impost sobre societats es calcula 
a partir del resultat comptable, sobre el qual es 
faran els ajustos extracomptables corresponents 
d’acord amb la normativa de l’impost. Els criteris 
de meritació comptable d’ingressos i despeses són 
similars als del Pla General Comptable d’Espanya.

En general, les despeses són deduïbles sempre 
que estiguin relacionades amb l’activitat, si bé hi 
ha determinades despeses que tenen restringida 
la deducció (multes i sancions, provisions –amb 
excepcions–, despeses de representació, determina-
des retribucions a administradors i altres supòsits 
particulars). Les regles relatives a deteriorament 
de crèdits comercials i amortitzacions són, amb 
certes particularitats, semblants a les que exis-
teixen a Espanya.

Les pèrdues fiscals (bases imposables negatives) 
generades en un període impositiu es poden com-
pensar en els cinc exercicis posteriors, amb el límit 
del 50% de la pèrdua. És a dir, la base imposable 
negativa generada en un exercici es pot compensar 
en qualsevol dels cinc exercicis següents, però amb 
el límit del 50% de la pèrdua.

La normativa de l’impost a Polònia estableix mesu-
res de subcapitalització que limiten la deduïbilitat 
de les despeses financeres. D’aquesta manera, 
si l’endeutament amb entitats vinculades (relació 
soci-societat amb un percentatge de participació 
superior al 25% o empreses germanes participades 
per un mateix soci amb una participació superior 
al 25% en ambdues) és superior a tres vegades el 
capital social, els interessos meritats corresponents 
a aquest excés no són deduïbles.

S’admeten els grups de consolidació fiscal, en 
aquest cas es combinen els resultats positius 
i negatius de les companyies que pertanyen al 
grup, si bé només en poden formar part societats 
anònimes i de responsabilitat limitada. A més, a 
fi de poder consolidar, s’han de complir requisits 

com un capital mínim intragrup, percentatge de 
participació mínima (95%), absència de deutes 
fiscals o coeficients de rendibilitat mínima, entre 
d’altres. A causa d’aquest darrer requisit, que exi-
geix que la base imposable de les companyies del 
grup sigui inferior al 3% dels ingressos subjectes a 
tributació, a la pràctica l’aplicació d’aquest règim 
especial és limitada.

Segons la normativa polonesa, el pagament a enti-
tats no residents derivat de rendiments en concepte 
d’interessos, royaltys i determinats rendiments per 
serveis estan sotmesos a una retenció del 20%, 
llevat que hi hagi un conveni per evitar la doble 
imposició que estableixi el contrari. No obstant 
això, a causa de l’efectiva implementació de la 
Directiva sobre royaltys i interessos (2003/49/
EC), des de l’1 de juliol del 2013, els pagaments 
d’aquest tipus fets a entitats associades en els 
termes de la directiva no estan sotmesos a cap 
retenció. Addicionalment, la majoria dels convenis de 
doble imposició subscrits per Polònia no sotmeten 
a retenció els rendiments procedents de beneficis 
empresarials obtinguts per entitats no residents 
en aquest territori.

Per la seva banda, els dividends pagats a no re-
sidents estan sotmesos a una retenció del 20%, 
llevat que la matriu estigui establerta a la UE i es 
compleixin determinats requisits (que la matriu 
estigui sotmesa a tributació en el seu país de 
residència, participació mínima del 10% amb una 
antiguitat superior a dos anys, etc.).



Polònia té una normativa específica en matèria de 
preus de transferència. La legislació va en la línia 
dels principis de l’OCDE en aquesta matèria, i els 
mètodes de valoració aplicables són similars als 
previstos a la normativa espanyola. 

Convenis per evitar la doble imposició

Polònia ha subscrit convenis de doble imposició 
amb la majoria dels països de l’entorn de l’OCDE, 
entre els quals hi ha Espanya, que permeten re-
duir el tipus de retenció en el cas que l’aplicable 
segons la norma interna polonesa sigui superior. 
Respecte al conveni entre Espanya i Polònia, per 
als dividends s’estableix una retenció general del 
15%, que serà del 5% en cas que la participació 
sigui superior al 25%. Els interessos estan exempts 
de retenció, mentre que per als royaltys depèn de 
la seva qualificació: els rendiments, entre d’altres, 
derivats de copyrights no estan subjectes a reten-
ció, mentre que en el cas de cànons derivats de 
patents, marques comercials o equips industrials, 
comercials o científics i know-how, el tipus de re-
tenció es fixa en el 10%.

Impost sobre el valor afegit

L’impost sobre el valor afegit s’aplica als lliuraments 
de béns i prestacions de serveis realitzats en te-
rritori polonès, a les exportacions, importacions 
i adquisicions, i als lliuraments de béns fets a la 
Unió Europea. Polònia ha adoptat la majoria de 
regles de la Directiva de l’IVA. Des de l’1 de gener 
del 2011, el tipus general de gravamen aplicable a 
la majoria de béns i prestacions de serveis és del 
23%. Alhora hi ha tipus reduïts aplicables sobre 
determinats béns i serveis. Finalment, existeix un 
tipus del 0% aplicable a les exportacions de béns 
fora de la Unió Europea i als lliuraments de béns 
intracomunitaris. El lliurament de determinats béns 
i serveis (sanitaris, educatius, etc.) també està 
exempt d’IVA.
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D’entre els serveis que oferim destaquen els d’assesso-
rament en mitjans de pagament, licitacions, avals, garan-
ties, cobertures de risc i prefinançament de projectes.

Gràcies al coneixement de les peculiaritats del país, 
del seu sistema administratiu i financer, podem facilitar 
contactes i obrir portes en organismes el suport dels 
quals pot ser necessari per a la implantació. Oferim 
networking amb els principals agents públics i privats 
i empreses del país. Treballem també amb clients ja 
establerts a Polònia, els assessorem i els donem suport 
en la seva activitat diària.

L’equip de la nostra oficina de representació els atendrà 
amb molt de gust de manera personalitzada, els facilitarà 
l’apropament al nostre mercat i els acompanyarà en els 
seus negocis a Polònia.

Polònia, el principal centre econòmic de l’Europa de 
l’Est, amb gairebé 40 milions de consumidors, ha es-
devingut una destinació clau en la internacionalització 
de l’empresa espanyola. 

En el context econòmic internacional, el país està de-
mostrant un comportament molt positiu (el creixement 
acumulat del PIB en els últims cinc anys ha estat d’un 
15%) i unes bones perspectives. Això, juntament amb 
una similitud/proximitat en l’àmbit jurídic i fins i tot certa 
afinitat cultural amb Espanya, fa que Polònia sigui una 
destinació atractiva per als exportadors i els inversors 
espanyols. 

Polònia suposa, sens dubte, una alternativa als mercats 
europeus tradicionals i pot ajudar, a mitjà-llarg termini, 
a assolir una diversificació geogràfica més gran en 
l’estratègia internacional de les empreses.

El país ofereix oportunitats significatives vinculades a 
diversos sectors tals com obra civil, infraestructures de 
transport, energies renovables, tractament d’aigua… A 
més, partint de la base que és el sisè mercat, pel que 
fa a grandària, de la Unió Europea, amb una renda per 
càpita que ha augmentat de manera significativa en els 
darrers anys i amb hàbits de consum occidentals, és un 
mercat atractiu per a productes agroalimentaris i béns 
de consum com calçat, moda, confecció i cosmètics.

Cal destacar que per a Polònia els propers anys suposa-
ran un període únic, ja que en la perspectiva financera 
actual de la UE 2014-2020, el país seguirà sent el prin-
cipal receptor de fons comunitaris, amb una assignació 
de 105.800 milions d’euros, dels quals 72.900 milions 
corresponen a la política de cohesió i 28.500 milions a 
la política agrària comuna.

La relació de Banc Sabadell amb Polònia es remunta a 
principis dels anys noranta, coincidint amb el procés de 
reestructuració del sistema financer polonès. 

L’activitat de l’oficina de representació a Varsòvia està 
orientada a atendre qualsevol companyia espanyola 
interessada a desenvolupar una activitat comercial o 
inversora a Polònia. El nostre paper és facilitar l’aterratge 
al país: aportar assessorament financer i sectorial, expli-
car les característiques del mercat i bones pràctiques. 

Oficina de representació 
de Banc Sabadell a Polònia

RONDO ONZ, 1, - 29TH FLOOR 
00124 – VARSOVIA

Director de l’oficina: Maciej Jakub Grabowski 
Tel. 0048223548490 
GRABOWSKIM@bancsabadell.com

L’EXPERIÈNCIA 
DE BANC SABADELL 
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Més informació al web 
bancsabadell.es
o bé a través del correu electrònic 
0901consultoriainternacional@bancsabadell.com


