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Jak zarejestrować spółkę w Singapurze?
Rejestracja spółki z o.o. w Singapurze

Powszechnie przyjęta nazwa: Private Limited Company
Nazwa ﬁrmy zawiera końcówkę: “Private Limited” lub “Pte Ltd”
Organ rejestrowy: ACRA Accounting & Corporate Regulatory Authority www.acra.gov.sg
E-rejestracja przez system elektroniczny BizFile (nie wymaga ﬁzycznej obecności polskiej ﬁrmy w
Singapurze)
Czas rejestracji: 1-2 dni
Standardowo, o ile nazwa spółki nie jest kontrowersyjna, w przeciągu kilku godzin od złożenia wniosku
wnioskodawca otrzymuje jej akceptację. Odrzucone będą nazwy, które już występują w Singapurze bądź
są uznane za obraźliwe lub wulgarne.
Koszt rejestracji spółki w ACRA: SGD 315 (koszt uzyskania dokumentów rejestrowych: e-Certiﬁcate,
Business Proﬁle oraz standardowej Umowy Spółki).
Bezpośrednia rejestracja w ACRA możliwa tylko przez obywatela Singapuru lub rezydenta (tzw. Permanent
Resident - PR). Wymagany SingPass - numer przyznawany indywidualnie obywatelom Singapuru,
rezydentom, osobom legitymującym się Employment Pass umożliwiający dostęp elektroniczny do usług
publicznych.
Koszty rejestracji w przypadku złożenia wniosku przez singapurską wyspecjalizowaną ﬁrmę doradczą w
imieniu danej polskiej ﬁrmy (opcja sugerowana – oszczędność czasu, skuteczność i pewność dopełnienia
wszystkich formalności zgodnie z prawem) są zróżnicowane i zwykle wynoszą kilka tysięcy dolarów
singapurskich. Najczęściej obejmują pełny pakiet potrzebnych usług włącznie z otwarciem konta
bankowego, wyrobieniem pieczęci ﬁrmowej, wyznaczeniem lokalnego dyrektora / sekretarza.
Kapitał własny: minimum SGD 1
Wymagany przynajmniej jeden udziałowiec.
Wymagany przynajmniej jeden dyrektor będący rezydentem Singapuru (Company Director) oraz sekretarz
ﬁrmy (Company Secretary); Oboje odpowiadający za przestrzeganie lokalnych przepisów.
Obowiązek składania rocznych sprawozdań ﬁnansowych oraz rozliczania podatku dochodowego.
Wymagana licencja na działalność dla wybranych branż takich jak: ﬁnanse, zarządzanie funduszami,
ubezpieczenia, farmaceutyki oraz gry hazardowe.
Otwarcie konta bankowego w Singapurze może potrwać 2-4 tygodnie ze względu na obowiązującą politykę
zgodności instytucji ﬁnansowych. Niektóre banki nakładają dodatkowe warunki, np. minimalny depozyt
SGD 5,000-30,000.
W Singapurze z reguły stosuje się standardy rachunkowości IFRS.
Cudzoziemiec przed rejestracją działalności gospodarczej w Singapurze musi posiadać obietnicę wydania
pozwolenia na pracę (In-Principal Approval – „IPA”) z Ministerstwa Pracy (Ministry of Manpower) oraz musi
posiadać adres zamieszkania w Singapurze. Pozwolenie na pracę (Employment Pass – „EP”) jest
wydawane po przyjeździe do Singapuru na podstawie „IPA”.

3

