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IP Holding – należności licencyjne
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Główne zalety Cypru

Dochody z transakcji – przez spółkę cypryjską

0%    -   zyski kapitałowe (capital gains), 
       0%    -   otrzymana dywidenda

Dodatkowo od 1 stycznia 2012 kolejna korzyść podatkowa
       - częściowe zwolnienie przychodu  - wartości niematerialne i 

prawne  80%       

                                                             



Zyski kapitałowe



Sprzedaż udziałów/ akcji
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Świadczenie usług

CITCY: 12,5%

CITMT: 35% (zwrot 6/7)
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Wykorzystanie zagranicznej spółki 
w handlu międzynarodowym 



Wykorzystaniem spółki Gibraltar/ Singapur

Gibraltar/ Singapur
- zasada terytorialności opodatkowania

Gibraltar/ 
Singapur

Chiny
Dochód – 100 USD

Spółka PL

Klient PL

Zakup towaru
1.000 USD

Sprzedaż towaru
3.000 USD

Sprzedaż towaru
3.100 USD

Marża – 2.000 USD
CIT – 0%



Wykorzystanie spółki libańskiej 



Propozycja z wykorzystaniem spółki libańskiej

Opis:
Spółka libańska świadczy na rzecz 
spółki cypryjskiej (CY) usługi 
zarządzania. 
W zamian za usługi spółka libańska 
uzyskuje wynagrodzenie. Spółka 
libańska jest zwolniona z 
opodatkowania od zysków osiągniętych 
poza Libanem.
Wynagrodzenie za usługi jest kosztem 
dla CY.
Klient zostaje powołany jako członek 
rady nadzorczej w spółce libańskiej i 
otrzymuje z tego tytułu stosowane 
wynagrodzenie. 
Wypłata wynagrodzenia – zwolnienie z 
opodatkowania w Libanie, zwolnienie w 
Polsce.
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Bezpodatkowa wypłata dywidendy

Struktura 
cypryjsko - 
maltańska

MT Ltd.

Etapy:
1) Spółka z UE wypłaca dywidendę do 

Struktury maltańskiej - cypryjskiej. 
Wypłata dywidendy jest neutralna 
podatkowo (brak WHT, brak 
podatku CIT). Brak minimalnego 
powiązania kapitałowego

2) Wypłata zysku ze Struktury 
maltańskiej - cypryjskiej do osoby 
fizycznej, polskiego rezydenta 
podatkowego. Wypłata zysku 
zwolniona z opodatkowania.

Spółka UE

1) Wypłata 
Dywidendy/
Wynagrodzenia za 
Umorzone udziały

3) Wypłata 
zysku

Klient PL



Fundusz Inwestycyjny zamknięty prawa maltańskiego
(Alternative Investment Fund) 



Struktura z wykorzystaniem funduszu 
maltańskiego

Maltański 
AIF

Wypłata 
Zysków bez podatku

Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna

PL SKPodatek dochodowy PL – 0%

Fundusz inwestycyjny prawa maltańskiego 
zwolniony z opodatkowania podmiotowo
w Polsce i na Malcie

Reinwestowanie
Lub
Wypłata zysków
do wspólnika

Wypłata zysków z 
funduszu bez podatków



Struktura funduszu PIF/AIF z subfunduszem

Subfundusz 
Przypisany do klienta

Zarządzający Funduszem 
/ Firma inwestycyjna

Maltański PIF/AIF

Bank
depozytariusz UE

Administrator 
Funduszu

Zarząd

Zgromadzenie inwestorów

Subfundusz 1 Subfundusz 2 Subfundusz 3 Subfundusz 4



Struktura z wykorzystaniem subfunduszu

Subfundusz

Wypłata 
Zysków bez podatku

Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna

PL SKPodatek dochodowy PL – 0%

Fundusz inwestycyjny prawa maltańskiego 
zwolniony z opodatkowania podmiotowo
w Polsce i na Malcie

Reinwestowanie
Lub
Wypłata zysków
do wspólnika

Wypłata zysków z 
funduszu bez podatków



Sprzedaż nieruchomości typu „Asset deal”

Maltański AIF-SICAV

99%

Opis:
● Maltański fundusz AIF jest 

wspólnikiem w spółce 
komandytowej prawa polskiego (PL 
SK);

● Spółka komandytowa sprzedaje 
Nieruchomość do Inwestora 
zewnętrznego;

● Spółka komandytowa PL SK jest 
transparentna podatkowo, co 
sprawia, że dochód ze sprzedaży 
jest przypisywany do funduszu AIF, 
który jest zwolniony z 
opodatkowania podmiotowo.

● Zyski ze sprzedaży Nieruchomości są 
zwolnione z opodatkowania. 

PL SK

Nieruch.

Inwestor
Sprzedaż

Płatność

Nieruch.

PL



Pojęcie to ma obejmować:
● Spółkę z siedzibą w kraju z „czarnej listy”
● Spółkę z kraju spoza „czarnej listy:

- Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
- UE nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

oraz łącznie 3 warunki:
●  25% udziału w spółce zagranicznej powyżej 30 dni,
● Co najmniej 50% przychodów to tzw. „przychody pasywne”,
● Co najmniej jeden z przychodów pasywnych opodatkowanych 

stawką mniejszą niż 14,25%. Wyjątek: Dywidenda w UE 
zwolniona z opodatkowania na podstawie dyrektywy 
partycypacyjnej (zazwyczaj 10%/ 2 lata) 

Definicja CFC



Zakres:
● Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, 

sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem  przepisu  ustawy  
podatkowej

Sankcja
● Brak osiągnięcia  korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie 

opodatkowania).

Rozwinięcie
● skutki podatkowe czynności określa się na  podstawie  takiego  stanu  rzeczy,  jaki  

mógłby  zaistnieć,  gdyby  dokonano czynności odpowiedniej. 
● za  odpowiednią  uznaje  się  czynność,  której  podmiot  mógłby  w danych  

okolicznościach  dokonać,  jeżeli  działałby  rozsądnie  i  kierował  się zgodnymi  z  
prawem  celami  innymi  niż  osiągnięcie  korzyści  podatkowej sprzecznej z 
przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.   

Klauzula przeciwko unikaniu 
opodatkowania



Pytania?



Dawid Strzała
Project Manager

Warszawa, ul. Twarda 18
      +48 508 561 345           
dawid.strzala@ecddp.pl
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