
Imigracyjne aspekty otworzenia
biznesu w USA przez obookrajowoOw

Otworzenie nowego biznesu w Stanach Zjednoczonych
przez obcokrajowca to zioione przedsiewziecie, ktOrego suk-
ces zaleiy miedzy innymi od wia gciwych decyzji imigracyj-
nych. Przez decyzje imigracyjne rozumiemy nie tylko sprawy
stalego pobytu (Zielona Karta), co czesto jest zamiarem doce-
lowym inwestora, lecz przede wszystkim (poniewai droga do
Zielonej Karty jest diuga i skomplikowana) sprawy zwigzane
z legalnym pobytem i moiliwoki4 pracy dla inwestora oraz
otrzymaniem odpowiednich wiz umoiliwiajqcych pracy pra-
cownikom, ktOrych przeniesienie mote bye warunkiem sukce-
su biznesu na tamtejszym rynku.

W dzisiejszej rzeczywistoki imigracyjnej Stan6w Zjednoczonych
utrzymywanie legalnego statusu przez wszystkich zwiqzanych z take
operacjq jest nieslychanie istotne, gdyz ziamanie prawa amerykall-
skiego ma zazwyczaj daleko idqce reperkusje, wtqcznie z calkowitym
lub kilkuletnim zakazem przyjazdu (tzw. inadmissibility). W przypad-
ku inwestora, utrudnitoby to mu bardzo kontynuacjc dziatalnoki na
tamtejszym rynku (przynajmniej do czasu zalatwienia tzw. waiver of
inadmissibility, co jest czasochlonne, kosztowne i co trzeba odnawiae
co kilka lat) oraz skomplikowalo, a w powainiejszych przypadkach
wrccz uniemozliwilo, wystqpienie o Zielona Karte w przysztoki.

Oczywigcie, obywatele kanadyjscy mogq wykonad wiele czynnoki
zwivanych z "przygotowaniem gruntu" na otwarcie biznesu bez zad-
nej wizy, a obywatele krajOw, ktOre wymagajq wizy, przebywajqc na
wizie Bl. Nalezy jednak bye uwaznym, gdyz ani w jednym ani w dru-
gim przypadku nie mozna pracowae, to znaczy nie moina wykonywae
czynnoki, ktOre wychodzq poza reprezentowanie zagranicznego biz-
nesu na rynku amerykanskim (tj. reklama, prezentacje biznesowe, ne-
gocjowanie i podpisywanie kontraktOw, itp.). Dla zilustrowania co
oznacza wyjgcie poza legalne granice bezwizowego pobytu w USA lub
pobytu na wizie Bl, postu2e sic przykladem jednego z klientOw.

Jako sales representative przedsicbiorstwa kanadyjskiego oprOcz le-
galnego reprezentowania tego przedsicbiorstwa w USA zaczqt on
"pomagae" w reprezentowaniu sieci podobnych przedsiebiorstw
amerykariskich. Wystarczylo przypadkowe znalezienie w jego aucie
przez urzednika imigracyjnego karty biznesowej z jego nazwiskiem i
adresem firmy amerykatiskiej, ktOr4 reprezentowal, aby urzednik na-
tychmiast zdecydowal, ze pracownik ten ziamal prawo pracujqc niele-
galnie w Stanach Zjednoczonych i zabronil mu ponownego pojawie-
nia sic na granicy bez uzyskania waiver'a. Pracownik ten mOgt z lat-
wogcia uniknqe tego problemu wystcpujqc o odpowiednie wizg
(L1B), ktOr4 w jego konkretnym przypadku, mOgt przedlu2a6 niemal
w nieskoriczonoge.

Dwie wizy najczegciej stosowane w celu otworzenia nowego bizne-
su w USA to wizy E2 (dla inwestorOw) i L1 (dla przenoszenia pracow-
nikOw przedsiebiorstw strukturalnie ze sobq powiqzanych, z ktOrych
jedno znajduje sic w USA). S4 to wizy umo2liwiajqce pobyt w celu
dokonania (a raczej sfinalizowania) wszystkich niezbednych czynno g

-ci zwiqzanych z otwarciem biznesu i potem legaln4 prace w nim. Wiza
E2 umoiliwia pobyt i pracc obcokrajowcom pragn4cym zainwesto-
wae wiasne grodki i dogwiadczenie w otworzenie lub przejecie juz ist-
niejqcego biznesu. Wiza 1,1 umozliwia natomiast przenoszenie najpo-
trzebniejszych pracownikOw do pracy na okre glony czas - 7 lat w przy-
padku menad2erOw i 5 lat w przypadku specjalistOw.

Jakie inne warunki trzeba spelniat, aby kwahlikowat sii na

wiz Et?
Po pierwsze, trzeba bye obywatelem kraju, ktOry jest sygnatariu-

szem traktatu komercyjnego z USA (Kanada i Polska spetniajq ten
warunek). Po drugie, naleiy udowodnie, ie jest sic w stanie skutecz-
nie poprowadzie biznes w USA, to znaczy, ze ma sic odpowiednie do-
gwiadczenie, kwalifikacje (co niekoniecznie oznacza posiadanie dy-
plomOw i tytulOw, aczkolwiek ten sposOb udokumentowania kwalifi-
kacji jest najlatwiejszy) i wystarczajqce grodki finansowe na jego
otwarcie. Po trzecie, nalezy wykazae, ze przeznaczylo sic i juz uloko-
walo w USA odpowiednie fundusze niezbedne do rozpoczccia bizne-
su oraz poczynito wickszo ge krok6w administracyjnych zwiqzanych z
jego otworzeniem. Przez "przeznaczenie" funduszy rozumie sic taki
s sob zawierania um6w, aby nie mozna sic bylo wycofae bez ich zer-

ania i narazenia na straty. Krotko mOwiqc, urzcdnik konsularny mu-
si bye przekonany, ze jedynym waznym elementem, ktOry pozostal in-
westorowi do zalatwienia, jest otrzymanie wizy i ie bcdzie on fak-
tycznie ten biznes prowadzil z malym prawdopodobienstwem ban-
kructwa, a z du2ym stworzenia nowych miejsc pracy. Po czwarte, w
przypadku przenoszonych pracownikOw, musza oni miee to samo
obywatelstwo co inwestor.



Ile trzeba zainwestowat?
Odpowiedi na to pytanie jest trudna nie wiedzqc o jaki biznes cho-

dzi, gdy2 zaleiy to od rodzaju proponowanej lokalizacji
biznesu, wymogdow lokalnego rynku itp. Na przyklad, wielu kompu-
terowdow z dobrym pomystem moie bye w stanie otrzymae wize E2
poprzez zainwestowanie niewiele wiecej nii 50 tys. dolard•w, podczas
gdy ci, ktOrzy proponujq dziatalno ge serwisowq, muszq zainwestowae
dui() wiecej. Generalnie, im wiekszy jest vvymOg nakladu kapitatu dla
rozwoju danego przedsiewziecia, tym proporcjonalnie mniejsza jest
wymagana suma do poczqtkowego zainwestowania oczywi gcie, im
mniej kapitatu wymaga uruchomienie danego rodzaju przedsicwzie-
cia, tym mniej trzeba zainwestowad (w jednej ze stosunkowo niedaw-
nych spraw wystarczylo 5 tys. dolardow, aby przekonae urzednika kon-
sularnego, 2e inwestycja sic powiedzie).

Duiq trudnogciq, na ktOrq napotykajq drobni inwestorzy jest przy-
gotowanie realnego planu biznesowego. Jest to jeden z najwainiej-
szych elementOw nie tylko jako cze ge aplikacji o wizg, lecz rOwnie2
poprawnej oceny sensownoki proponowanego przedsiewziecia.
Czesto plany to sq zbyt szkicowe i zbyt optymistyczne. Nale2y rOwnie2
liczyd sic z bardzo istotnym faktem, 2e z planu biznesowego trzeba sic
rozliczye w momencie wystepowania o przedluknie wizy, a iaden in-
westor nie chcialby opuszczae USA po roku dziatalnoki z powodu
zlego planu biznesowego.

Czym charakteryzuje sib wiza LI?

Po pierwsze, przedsicbiorstwo, do ktOrego pracownik bedzie prze-
niesiony musi bye strukturalnie powiqzane z przedsiebiorstwem ka-
nadyjskim. Po drugie, pracownicy, ktOrzy majq uruchomie biznes w
USA muszq kwalifikowae sic do spelnienia tej funkcji, a zatem muszq
to bye menad2erowie lub pracownicy majqcy specjalistycznq wiedzc w
zakresie funkcjonowania danej firmy. Po trzecie, biznes pozostawio-
ny poza granicami USA musi w dalszym ciqgu dzialae, a zatem musi
pozostawie wystarczajqcq kadre menad2erskg i ilo§e pracownikOw. Po
czwarte, pracownicy przenoszeni do USA musza wykazae, 2e praco-
wali dla macierzystej firmy zagranicznej przynajmniej przez rok w
ciqgu ostatnich trzech lat, jak rOwnie2 muszq oni otrzymae w USA
wynagrodzenie porOwnywalne do wynagrodzenia pracownikOw ame-
rykanskich na podobnych stanowiskach w podobnych firmach.

Wiza E jest czesto nazywana nieoficjalnq Zielonq Kartq, gdyi acz-
kolwiek nie prowadzi ona bezpo grednio do stalego pobytu w USA to
praktycznie daje ten sam efekt, jako ie moina jq przedtu2a6 tak (Hu-
go jak dingo przedsicbiorstwo funkcjonuje na rynku amerykariskim.

Wiza L1 natomiast jest jednq z dwOch wiz (oprOcz wizy H1B dla
profesjonalistOw), ktOrym amerykanskie prawo imigracyjne daje sta-
tus dual intent to znaczy, ie moina jq posiadajqc jednocze gnie starae
sic o Zielonq Karte bez popadania w tzw. konflikt intencji.

Wizy E2 i L1 dajq rOwnie2 cztonkom rodziny, ktOrzy sq na utrzyma-
niu jej posiadacza, prawo do pracy oraz studiowania. n

Janusz Puiniak,	 J.D.

finalise

Co imp w podikade
Zmiany w przepisach podatkowych uchwalone przez novo,

rzqd wchodzq w tycie od lipca 2006 (a niektOre od Amnia
2007). 0 czym warto wiedziee, aby jako podatnicy bye dobrze
przygotowanymi na przyszly sezon rozliczeniowy?

Mieszkancy Kanady, ktOrzy korzystajq z publicznych grodkew ko
munikacji bedq mogli ubiega6 sig o ulgg podatkowq (tax credit) wig

-the z tego tytuhr. Osoba, ktOra zakupuje bilet miesieczny w cenie $80,
bedzie mogla zaoszczedzie $150 rocznie w podatkach. iirzymajmy wicc
bilety miesicczne poczqwszy od lipca 2006. Dodatkowym plusem jest
to, ie „credit" mote bye zgloszony przez ktOregokolwiek czlonka ro-
dziny.

Ulgi podatkowe za sport dostanq rodziny, ktOre dbajq o kulturc,fi
zycznq. Za rejestracje dzieci (do tat 16-stu) na zajecia sportowe rodz-
ina bedzie mogla otrzymac tax credit maksymalnie do $500 rocznie.
Nie zostalo jeszcze ustalone, ktOre programy sportowe beck sic kwali-
fikowaly do ubiegania sic o ulgc. Przepis ten wchodzi w 2ycie dopiero
1-go stycznia 2007.

Studenci mogq spodziewae sig dodatkowej ulgi w postaci Text Book
Tax Credit. W naszej praktyce, czesto spotykamy sic z pytaniem czy
moina „odpisae" koszt ksiq2ek i innych pommy naukowych. Dotych-
czas nie bylo to niestety moiliwe. W przyszlym roku studenci bcdq
mieli dodatkowe $65 ulgi podatkowej za kaidy miesiqc studiOw w pet-
nym wymiarze (co daje nominalnie $80 zwrotu podatkowego rocznie)
i $20 za' ka2dy miesiqc w niepelnym wymiarze.

StudentOw zainteresuje rOwniei calkowite wyeliminowanie podat-
lcu od stypendiOw (scholarships, bursaries and fellowships), ktOre byly
dotychczas czcgciowo opodatkowane.

Universal Child Care Benefit (UCTB) w wysokaci $1,200 rocznie
przystuguje kaidej rodzinie na dzieci poniiej 6 lat. Czek zostaje auto-
matycznie wysytany do wszystkich, ktOrzy ubiegajq sic o Child Tax Be-
nefit (CTB). Nawet jegli z powodu wysokich zarobkOw nie kwalifiku-
jemy sic na CTB, mamy prawo do nowego UCTB. Pamictajmy wicc,
aby co roku na zeznaniu podatkowym wpisae swoje pociechy i „odha-
czyd" odpowiednie okienko.

Od 1-go lipca 2006 roku osoby zatrudnione (ci, ktOrzy od pracodaw-
cy otrzymujq forms T4) mogq liczye na dodatkowq ulge podatkowq w
wysokoki $500 rocznie z tytulu zatrudnienia (Employment Tax Cre-
dit). Suma to wzrognie do $1000 w 2007. Celem tej ulgi jest wyrOvvna-
nie szans osOb zatrudnionych do tych samozatrudnionych (self-
employed) majqcych mo2liwogd wiekszych „odpisOw" podatkowych.
Nierzadko osoby zatrudnione pracujic z domu ponoszq koszty (np.
zuiycie wtasnego komputera), ktOrych nie pokrywajq pracodawcy.

Wtakiciele biznesdow oraz profesjonali gei bcdq mogli odliczyd od
dochodu 100% kosztu narzgdzi i sprzgtu o wartoci $500 lub mniej.
Przypomnijmy, ie dotychczas narzedzia i sprzct powy2ej $200 musialy
podlegad amortyzacji i nie moina by/0 odliczyd ich w calo gci w jednym
roku.

Na koniec informacja mniej „podatkowa": koszt podania o stag
byt w Kanadzie (Right of Permanent Residence Fee ) zostaje zmniej-
szony z $975 do $490. Osobnym tematem, ktOrym zajmiemy sic w ko
lejnych numeräch, sq zmiany w podatkach korporac c
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