Analiza dot. formalno-prawnych apektów związanych z ropoczęciem działalności gopodarczej przez polską
firmę w Meksyku.

Gdzie się rejestruje działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych Meksyku?


W Narodowym Rejestrze Inwestycji Zagranicznych w Meksykańskim Ministerstwie Gospodarki.
Adres: Av. Insurgentes Sur 1940, Piso 8
Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, 01300 Ciudad de México
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202843/Inscription_at_the_National_Registry_of_For
eign_Investments..pdf
Osoby odpowiedzialne za obsługę firm zagranicznych w Narodowym Rejestrze Inwestycji Zagranicznych
w Ministerstwie Gospodarki:
Ángel Villalobos Rodriguez
Główny Dyrektor ds. Inwestycji Zagranicznych
Tel. +52 55 5229 6163 ext. 65
e-mail:angel.villalobos@economia.gob.mx
Jacqueline Marquez Rojano
Zastępca Dyrektora Głównego ds. Inwestycji Zagranicznych
Tel. +52 55 5229 6100 ext. 33404
e-mail:jacqueline.marquez@economia.gob.mx

Osoba odpowiedzialna w ZBH Meksyk za wsparcie w rejestracji działalności gospodarczej:
Patrycja Staszewska
Kierownik ZBH Meksyk
Tel. +52 55 5211 7470
Tel. Kom. +52 1 55 48 88 40 24
e-mail:patrycja.staszewska@paih.gov.pl

Jakie dokumenty wymagane są do rejestracji firmy zagranicznej w Stanach Zjednoczonych Meksyku?
•

Statut firmy przetłumaczony na język hiszpański. Ten dokument musi posiadać legalizację notarialną i
apostille, która potwierdza wiarygodność dokumentu zagranicznego (w przypadku wszystkich instytucji
meksykańskich konieczne jest przetłumaczenie apostille, która jest wystawiana w języku polskim i
angielskim. Wymagane jest przedstawienie tłumaczenia apostille w języku hiszpańskim). Apostille załatwia
się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych I jest legalizacja dokumentu. Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli)
apostille na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są
stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów
urzędowych.

•

Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej rejestrację przetłumaczone na język hiszpański posiadające
legalizację notarialną i apostille.

•

Oświadczenie o rejestracji firmy zagranicznej, zredagowane w większości przypadków przez prawnika lub
współpracującą kancelarię prawną. Przy rejestracji firmy bardzo cennym elementem jest współpraca z
lokalną kancelarią prawną. ZBH Meksyk posiada listę zaufanych prawników, którą bardzo chętnie
udostępni dla zainteresowanej firmy.

Wszystkie dokumenty muszą zostać przedstawione w oryginale i kopii.

W jakim czasie powinno się zaprezentować rejestrację firmy w Meksyku?
•

Osoby i firmy zagraniczne powinny zaprezentować rejestrację firmy w ciągu 40 dni roboczych przed datą
rozpoczęcia działalności handlowej.

Ile czasu trwa rejestracja firmy?
•

Po przedstawieniu wniosku i wszystkich wymienionych dokumentów, Ministerstwo Gospodarki ma 10 dni
roboczych na zakończenie postępowania o rejestacji inwestycji zagranicznej.

•

Od tego roku wprowadzono postępowanie przyspieszone w przypadkach bardzo pilnych przedstawia się
na spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki pismo zawiadamiające o rejestracji firmy i rejestracja trwa 1-2
dni.

•

Po zakończeniu postępowania otrzymuje się zawiadomienie telefonicznie lub drogą mailową i następnie
osoba reprezentująca rejestrację firmy (prawnik) lub bezpośrednio przedstawiciel prawny firmy, mogą
odebrać dokument rejestracji firmy.

Rodzaje spółek:
Ogólne prawo spółek handlowych w Stanach Zjednoczonych Meksyku (Ley General de Sociedades Mercantiles)
uznaje kilka rodzajów spółek :

1. Spółki zbiorowego zarządzania - Sociedad en nombre colectivo - ("SNC"): Partnerzy są odpowiedzialni za
wszystkie zobowiązania. Spółka zbiorowa w której wszyscy partnerzy działają w zakresie nieograniczonych i
wspólnych obowiązków społecznych. Artykuł 26 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych.

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Sociedad en comandita simple - ("SCS"): Jeden partner jest
zaangażowany w działalność handlową. Rodzaj spółki, który składa się z jednego lub więcej ograniczonych
partnerów, którzy reagują w spółce zależnej I posiadają nieograniczony i wspólny sposób obowiązków
społecznych. Artykuł 51 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych.

3. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Sociedad en Comandita por Acciones - ("SCA"): Spółka, której
kapitał jest podzielony na akcje z wkładów od partnerów. Ograniczone partnerstwo składa się z jednego lub
większej liczby wspólników, którzy solidarnie ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania społeczne i jednego lub
więcej ograniczonych partnerów, którzy są zobowiązani do płacenia swoich udziałów. Artykuł 207
Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych.

4. Spółka Akcyjna, Limited Corporations - Sociedad Anónima - ("SA"): W Meksyku: "Sociedad Anónima" S.A.,
najczęstszymi są S.A. de C.V. (Sociedad Anónima de Capital Variable) oraz S.A.B de C.V (Sociedad Anónima
Bursátil) System kapitałowy, który ma zostać przyjęty przez spółki notowane na giełdzie papierami wartościowymi

na podstawie przepisów prawa rynku pieniężnego. Artykuły 87-89 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych

5. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Sociedad de responsabilidad limitada – ("SRL"): Odpowiedzialność
partnerów jest ograniczona stosownie do wielkości zainwestowanego kapitału Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (SRL) jest rodzajem spółki handlowej, w której odpowiedzialność jest ograniczona do kapitału,
a zatem w przypadku powstania długów nie ma odpowiedzialności odnośnie do majątku osobistego partnerów.
Artykuł 40 Meksykańskiego Prawa Spółek Handlowych.

Regulacje Meksykańskiego Prawa Inwestycji Zagranicznych - źródło Meksykańskie Ministerstwo Gospodarki:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201462/Regulation_Foreign_Investment_Law.pdf
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/canada/invierte/doing_business/types_of_business_organization.htm
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/202845/Corporations..pdf

Meksykańskie Prawo Spółek Handlowych, tłumaczenie oryginalnego dokumentu
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/html/wo41.html :
https://www.global-regulation.com/translation/mexico/560290/general-law-of-commercial-companies.html

