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ADVICE & CONSULTING DEZI LTD
Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania
różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych
pakietach ujęte są porady księgowe i podatkowo prawne. Tylko nasze biuro rachunkowe
posiada innowacyjny system CRM* online, gdzie klienci mogą składać swoje faktury i
sprawdzać na bieżąco bilans, rabaty i inne.
ADVICE & CONSULTING DEZI LTD posiada ekspertów z dziedziny księgowości tak w
Polsce jak i w biurze angielskim ukierunkowanych na proces optymalizacji kosztów
prowadzenia firmy. Nie tylko doradzamy jak można minimalizować
koszty, ale również dbamy o przyszłość naszych klientów. Osoby zarejestrowane mają
dostęp do ekspertów na Infolinii.
PROPONOWANE ROZWIAZANIA:
PAKIET LIMITED COMPANY + SP. Z O.O.

Otwierając spółkę w Anglii, zyskujesz zatrudnienie jako dyrektor firmy, dzięki czemu
opłacane są za Ciebie składki zdrowotne i emerytalne. Dodatkowo, w spółce brytyjskiej
wypłata dyrektora do kwoty £680 (ok. 3400 zł) nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jest
to kosztem spółki! W polskiej spółce z o.o. mając wspólnika (osobę choćby z 1%
udziałem), jesteś zwolniony ze składek ZUS jako prezes firmy.... przy czym masz szansę
mieć pełne ubezpieczenie (NFZ) na terenie Polski, bo dzięki spółce możesz zatrudnić się
na ¼ etatu i opłacać składkę w kwocie 130 zł! Prowadząc swoją działalność na terenie
Polski, Twoja firma podlega polskiemu opodatkowaniu. Jest to 19% podatku dochodowego
i 23% VAT (Terytorialne świadczenie usług). Mając dwie spółki, angielską i polską
pojawiają się alternatywy działań biznesowych na mocy zawartych umów pomiędzy
spółkami.
Dodatkowe korzyści:
●
●
●

Rejestracja spółki Ltd trwa do 5 dni roboczych !
Rejestracja Sp. z o. o. trwa ok 10 dni roboczych !
Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

PAKIET SPÓŁKA LTD I ODDZIAŁ W POLSCE

Podobnie jak w pakiecie powyżej, klient staje się właścicielem spółki angielskiej i jest w
niej zatrudniony. Preferowany przez nasze biura oddział w Polsce powstaje poprzez
przekształcenie niezależnej sp. Z o.o. w spółke zależna. Dzieje się tak od momentu
sprzedaży udziałów spółce Ltd. Jako reprezentant spółki można się zatrudnić na ¼ etatu.
Oddział Staje się własnością spółki brytyjskiej. Mimo iż oddział posiada spółka brytyjska,
to prowadzi on swoją działalność na terenie Polski, Twoja firma ( Sp. z o.o. ) podlega
polskiemu opodatkowaniu. Jest to 19% podatku dochodowego i 23% VAT (Terytorialne
świadczenie usług).
Rejestracja spółki z oddziałem trwa ok. 3 tygodni.
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Dodatkowe korzyści:
●

●

Prestiż - Spółka z o.o. W polskiej spółce z o.o. mając wspólnika (osobę choćby z
1% udziałem), jesteś zwolniony ze składek ZUS jako prezes firmy. Przy czym masz
szansę mieć pełne ubezpieczenie (NFZ) na terenie Polski, bo dzięki spółce możesz
zatrudnić się na ¼ etatu i opłacać składkę w kwocie 130 zł! Otwierając spółkę z
o.o. oprócz korzyści które są wymienione powyżej, firma może ubiegać się o
dotacje unijne, kredyt czy leasing itp. Rejestracja spółki trwa maksymalnie tydzień.
Możliwość zatrudniania stażystów

SPÓŁKA LIMITED COMPANY (LTD)

Limited Company to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka jest osobą prawną. Finanse firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli
firmy, co oznacza, że udziałowcy nie odpowiadają za zobowiązania firmy z majątku
własnego. Nie ma wymogu, co do minimalnej kwoty kapitału założycielskiego. Do
rejestracji może przystępować tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora
i Udziałowca). Działając jako spółka limited możesz korzystać z korzyści podatkowych
przez fakt, że zyski opodatkowane według stawek podatku od osób prawnych są dużo
niższe niż stawki podatku od osób prywatnych.
Dodatkowe korzyści:
●
●

Wypłaty pracowników i prezesa (dyrektora), nie podlegają podatkom do kwoty £680
miesiecznie ( rocznie 10 tys GBP)
Dywidenda do kwoty £32 000 nie podlega podatkowi

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (JEDNOOSOBOWA)

Samozatrudnienie polega na prowadzeniu jednoosobowej firmy, czyli dotyczy
sytuacji, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny
rachunek i na własne ryzyko. Jednoosobowa działalność gospodarcza zyskuje
oszczędności podatkowe i ZUS, polegające na wrzucaniu w koszty określonych
wydatków związanych z pracą, odliczeniu podatku VAT przy zakupach, wybraniu
opłacalnej formy opodatkowania. Aczkolwiek osoba samozatrudniona musi opłacać pełne
składki ZUS. Rejestracja działalności gospodarczej trwa 1 dzień.
Dodatkowe korzyści:
●

Opodatkowanie w formie ryczałtu

Każdy z naszych klientów lub partnerów ma dostęp do konta w naszym CRM, gdzie
może:
●
●
●
●
●

wgrywać faktury przychodowych
wgrywać faktury kosztowe
wgrywać faktury zagraniczne
sprawdzić stan swoich zysków i strat w wersji wykresu raz w miesiącu
korzystać z narzędzi marketingowych, aby zmniejszyć swój abonament do 0 lub
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zyskiwać prowizje w postaci dochodu pasywnego co miesiąc
komunikować się z naszymi działami poprzez prywatny system przesyłania
wiadomości
pobrać swoje payslipy w przypadku zatrudnienia w Wielskiej Brytanii
sprawdzić stan swoich płatności za abonament
sprawdzać stan struktury swoich poleceń, oraz monitorować płatności za
abonament osób poleconych, co jest warunkiem do wypłaty prowizji za dane
polecenia

Aby stać się naszym partnerem, lub klientem należy wypełnić formularz rejestracyjny na
naszej stronie Nasz pracownik skontaktuje się z państwem i potwierdzi chęć rejestracji,
oraz aktywuje państwa konto w naszym systemie CRM. Wszystkie dane zawarte w
systemie CRM, są informacjami tylko i wyłącznie do wykorzystania przez nasze biuro
rachunkowe i nie będą przeznaczane w żadnym innym celu. System CRM został tak
zaprogramowany, że jednym przyciskiem, mogą państwo pobrać wszystkie swoje pliki i
dane, na dysk komputera w pliku "zip".
CENNIK USŁUG
KOSZT ZAREJESTROWANIA PAKIETU LTD/SP. Z O.O. :

●

1550 PLN rejestracja Sp. z o.o. w KRS wraz z numerem REGON do GUS
90 GBP rejestracja LTD
135 GBP adres dla spółki Ltd (umowa na rok)
180 PLN zgłoszenie do VAT UE
450 PLN Tłumaczenie przysięgłe dokumentów rejestracyjnych firmy LTD *

●

130 apostille – poświadczenie dokumentów rejestracyjnych przez urzędnika w UK *

●
●
●
●

*

Mając na uwadze dokumenty do otwarcia konta bankowego dla nierezydentów, Dezi.pl
współpracuje bezpośrednio z jednym z banków. Dla naszych klientów usługa jest
darmowa ( oszczędność ok 1200 zł) !
Łącznie: 2525 PLN
KOSZT ZAREJESTROWANIA PAKIETU SP. Z O.O. :
●
●

1550 PLN rejestracja spółki wraz z opłatą KRS 600 PLN i zgłoszeniem do GUS o
wydanie REGON
w tym 180 PLN zgłoszenie do VAT UE
Łącznie: 1650 PLN

Minimalny wkład do spółki: 5000 zł – „kwota deklarowana” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada odrębną osobowość prawną, oddzielną od
udziałowców (właścicieli). Oznacza to, że zarówno majątek jak i zobowiązania należą do
niej samej
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PAKIET LIMITED COMPANY + SP. Z O.O. [PAKIET REKOMENDOWANY]
Pakiet LTD /SP 709+ 130 PLN / miesięcznie

W ramach pakietu:
Obsługa księgowo rachunkowa spółki z.o.o. w Polsce do 40 faktur miesięcznie
Obsługa księgowo rachunkowa spółki LTD w Wielkiej Brytanii do 30 faktur
miesięcznie
● Dostęp do systemu CRM 24/7
● Adres rejestracyjny LTD w Londynie
● Konsultacje podatkowe on-line lub telefonicznie
● Konsultacje podatkowe.
● Wszystkie rozliczenia roczne spółki w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce
● Rozliczenie do 2 pracowników w Wielkiej Brytanii oraz 2 pracowników w Polsce
Dodatkowo:
● Adres rejestracyjny Sp. z o.o. w centrum Warszawy, Katowic, Poznania
●
●

Kwota 130 zł to opłaty do ZUS związane z zatrudnieniem prezesa na ¼ etatu w Sp. z. o.o.
- jest to opcja ewentualna w celu uzyskania opieki zdrowotnej w Polsce SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ewentualna w celu uzyskania opieki
zdrowotnej w Polsce.
PAKIET SP Z O.O. 500 PLN + 130 PLN / MIESIĘCZNIE

W ramach pakietu:
●
●
●
●
●

Obsługa księgowo rachunkowa spółki do 40 faktur miesięcznie
Dostęp do systemu FAKTUROWNI (przy wdużej ilości dokumentów)
Adres rejestracyjny w centrum Warszawy
Konsultacje podatkowe
Wszystkie rozliczenia spółki ( bez raportu rocznego)

Kwota 130 zł to opłaty do ZUS związane z zatrudnieniem prezesa na ¼ etatu w Sp. z. o. o.
– jest to opcja ewentualna w celu uzyskania opieki zdrowotnej w Polsce.

ADVICE & CONSULTING DEZI LTD
kontakt: biuro@dezi.pl
tel.: 501 545 919

Biuro w Wielkiej Brytanii:

Biura w Polsce:

2 Greenhill Court
Fauldhouse
Bathgate
West Lothian
EH47 9LP

ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań
ul. Przy Autostradzie 9
Luboń

