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Optymalizacje podatkowe z wykorzystaniem struktur krajowych, unijnych i krajów trzecich  
25 maja 2010 roku 

 
NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: „Optymalizacje podatkowe z wykorzystaniem struktur krajowych, 
unijnych i krajów trzecich” 
 
*Główny+: Jacek wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan RAFAŁ 
SZAFRANIEC. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:00: Obecnie Pan Rafał Szafraniec jest menedżerem w firmie 
doradczej KPMG. Ponadto, pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz międzynarodowych 
firmach rekrutacyjnych w okresie ich wchodzenia na rynek polski. 
 
*Główny+: Bogdan wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:01: Posiada ponad pięcioletnie doświadczenie zawodowe w 
doradztwie podatkowym na rzecz międzynarodowych i polskich firm. 
 

http://www.darr.pl/
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[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:01: Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków pośrednich 
(VAT) oraz optymalizacji rozliczeo podatkowych z wykorzystaniem krajowych i międzynarodowych 
struktur podatkowych. Regularnie reprezentuje swoich klientów w postępowaniach podatkowych 
i sądowoadministracyjnych. 
 
*Główny+: Bielawa wszedł o godz. 10:01 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:01: Dziękuję za przedstawienie. Na początek małe zastrzeżenie. Chciałbym 
poinformowad, iż czat ma charakter ogólny i informacyjny. Nie stanowi on porady prawno-
podatkowej. Dlatego też przed podjęciem decyzji proszę skontaktowad się każdorazowo z doradcą 
podatkowym w celu uzyskania idywidualnej porady podatkowej. Proszę o zadawanie pytao. 
 
*Główny+: Koło wszedł o godz. 10:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:01: Informacje na temat zadao Zespołu znajdą Paostwo na naszej 
stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum 
czatów 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:02: Zacznijmy nasze spotkanie od wyjaśnienia  czym są raje 
podatkowe – Czy w UE  są raje podatkowe ? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 10:03: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje 
znaku ">" 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:03: Raje podatkowe to kraje, terytoria o preferencyjnych reżimach podatkowych 
- takie gdzie podatki są niższe niż w innych krajach. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:04: Listę obszarów uznawanych za raje podatkowe prowadzi organizacja OECD. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:04: Również w Polsce Ministerstwo Finansów wydało w 2005 r. rozporządzenie, 
w którym wskazało kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:05: Na liście tej są terytoria należące do UE jak np. Gibraltar. A zatem można 
powiedzied, że raje podatkowe są równiez w Unii Europejskiej.> 
 
[Iwona] 10:05: Jaki jest numer tego Rozporzadzenia? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:05: Bardzo dziękuję za odpowiedz. Zapraszam Paostwa do 
zadawania pytao. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:06: Rozporządzenie z 16 maja 2005 r. Dz.U. Nr 94 poz. 791> 
 
*Iwona+ 10:06: Dziękuje :) 
 
*Stefan+ 10:06: Witam, chciałbym zapytac na ile polskie organy podatkowe respektują orzecznictwo 
ETS w zakresie przepisów podatkowych? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:07: Z tym jest bardzo równie. Jak Paostwo pewnie wiecie Polska przegrała już 
kilka spraw podatkowych przed ETS i te rozstrzygnięcia musi respektowad. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:08: Jednocześnie jednak w innych sprawach tzn. wyrokach niedotyczących 
Polski, polskie organy podatkowe często odmawiają stosowania wykładni przedstawionej przez ETS. 
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*Rafał Szafraniec+ 10:08: Obecny dobry przykład w zakresie VAT to np. obowiązek potwierdzeo faktur 
korygujących.> 
 
*endo+ 10:09: Dzieo Dobry ! Chciałabym poruszyc temat zakładania firmy offshore w tzw. rajach 
podatkowych. 
Krążą mity i legendy, że można założyd firmę w 3 minuty, on line i stad się włascicielem jakiegoś LTD 
na pięknych wyspach. Czy faktycznie wszystko wygląda tak wspaniale ? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:10: Rejestracja firmy różni się w zależności od terytorium. 3 minuty to raczej 
krótko na rejestrację nowego podmiotu. Chodzi zapewne o nabycie już istniejącej uspionej firmy tzw. 
shelf company.> 
 
*Jacek+ 10:10: Witam serdecznie, czy jest możliwe unikniecie tzw. podatku Belki? 
 
[DemBud] 10:11: Mam pytanie odnosnie wspomnianego korygowania faktur. Firma zajmuje się 
produkcją materiałów budowlanych.  Dla swoich kontrahentów wystawia faktury  m.in. w EURO. W 
takiej sytuacji na fakturze jest wykazywana kwota netto w EURO oraz podatek VAT zarówno w EURO 
jak i w PLN. W związku z tym powstała wątpliwośd, jaki kurs waluty powinien byd zastosowany w 
momencie wystawiania faktur korygujacych? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:12: Pytanie pana Jacka raczej spoza zakresu czatu. Banki proponują obecnie 
rozwiązanie, które wg nich pozwala na nieplacenie podatku Belki. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:13: W przypadku faktur korygujących moim zdaniem powinien byd stosowany 
kurs walutowy zastosowany na fakturze pierwotnej.> 
 
*Jacek+ 10:13: dziękuje. 
 
*Łukasz+ 10:13: Chodzi o rozliczenie faktury z firmą która ma siedzibę na Giblartarze (nie  
ma euro nipu od razu mówię). Co i jak stanowi polskie prawo? Jak nakazuje  
traktowad Giblartar.... Jest to bardzo istotna kwestia ponieważ chodzi o  
tysiące euro... i o płacenie lub nie VAT. 
Pani na informacji podatkowej 0801... powiedziała, że zdecydowanie nie, że  
Giblartar należy traktowad jako Paostwo z poza UE, ale jaka jest  
rzeczywistośd? 
Na zakooczenie dodam że chodzi o usługi świadczone drogą eletroniczną  
(dzie 
 
*DemBud+ 10:13: Dziękuję bardzo ! 
 
*Łukasz+ 10:14: dzierżawa miejsc reklamowych na www 
 
[Bogdan] 10:15: Czy do rajów podatkowych można przenosid gotówkę, akcje, udziały, JFI, dzieła 
sztuki? 
 
*Główny+: Adam wszedł o godz. 10:15 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:15: Odnośnie Gibraltaru to praktyka jest taka, że organy podatkowe uznają 
Gibraltar za częśd UE, ale odmawiają stosowania do firm z Gibraltaru dyrektyw wspolnotowych. 
Podzielił to stanowisko niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie, w której 
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miałem przyjemnośd reprezentowad Klienta. Stanowisko to jest niezgodne ze stanowiskiem Komisji 
Europejskiej.> 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:16: Do społek utworzonych w rajach podatkowych można przenosid różnego 
rodzaju aktywa, w tym wymienione przez Pana. Pytanie w jakim celu? Prawnopodatkowych 
ograniczeo nie widzę.> 
 
*Łukasz+ 10:17: Czyli Paoski klient sądzi nadal czy zaprzestał walki ? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:18: Kwestia mojego Klienta dotycząca Gibraltaru dotyczy podatków 
dochodowych i opodatkowania wypłat dywidend i odsetek wypłacanych przez firmę polską do spółki 
gibraltarskiej. Będziemy w tej sprawie składad skargę kasacyjną do NSA. Mam nadzieję, że niedługo w 
prasie pojawi się krótki artykuł mojego autorstwa.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:19: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam Paostwa do 
zadawania pytao. 
 
*Adam+ 10:21: Proszę o wyjasnienie co daje offshore, przedsiębiorcy ? Czy faktycznie jest to 
ułatwienie ? Ja ze swojej strony mocno obawiam się wszechobecnej biurokracji. Czy z Pana 
doświadczenia łatwo jest załozyc firmę w "raju podatkowym"? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:21: W kwestii VAT i Gibraltaru chodzi zapewne o prawo do odliczenia VAT od 
tzw. importu usług. Mogę jedynie pocieszyd, iż NSA skierowało w tej sprawie pytanie prejudycjalne 
do ETS. Na razie przepisy które ograniczają odliczenie VAT w tej sytuacji są w ustawie o VAT.> 
 
[Bielawa+ 10:22: Chciałbym zapytad o podwójne opodatkowanie, ponieważ w 2005r. pracowałem w 
UK a w tamtych latach nie obowiązywały jeszcze korzystne przepisy, a ja nie zgłosiłem swoich 
dochodów z UK, czy obecnie moge już spad spokojnie? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:23: Spółka offshore może dawad korzysci podatkowe np. w postaci niższych 
podatków dochodowych. Nie musi to byd raj podatkowy w rozumieniu OECD. Niższe stawki podatku 
dochodowego niż w Polsce są np. w Irlandii czy na Cyprze. Z tego punktu widzenia Polska może 
wydawad się rajem podatkowym w porównaniu do np. Niemiec. 
 
*Koło+ 10:23: Jakie są koszty założenia spółki w jednym z krajów o mocno liberalnych przepisach 
podatkowych, mam tu na myśli zarówno opłaty jednorazowe, jak i opłaty za utrzymanie spółki w raju 
podatkowym? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:23: Spółki offshore np. cypryjskie są często stosowane w optymalizacjach 
podatkowych jako np. spółki holdingowe. Proszę zobaczyd jak wielu akcjonariuszy spółek notowanych 
na GPW to spółki cypryjskie.> 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:24: Rozliczenie roczne za rok 2005 przedawni się dopiero z koocem 2011 r. więc 
spad spokojnie jeszcze nie można.> 
 
*Bielawa+ 10:25: Dziekuje, będę czujny:) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:25: Czekamy na odpowiedź na następujące pytanie: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:26: *Koło+ 10:23: Jakie są koszty założenia spółki w jednym z 
krajów o mocno liberalnych przepisach podatkowych, mam tu na myśli zarówno opłaty jednorazowe, 
jak i opłaty za utrzymanie spółki w raju podatkowym? 
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*Adam+ 10:26: Dziękuję za odpowiedz na pierwsze pytanie.Moje kolejne pytanie jest 
następujące:dostałem zaliczke z Unii na 100% towaru, proszę o informację czy powinienem wystawic 
fakture zaliczkową, a jeśli tak to z jaką stawką? Mam oczywiscie NIP europejski. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:26: Najpopularniejszy wśród polskich przedsiębiorców Cypr to koszt rzędu 2000 
- 3000 euro za założenie firmy i podobna kwota przeznaczona na jej roczne utrzymanie. Oczywiście 
oferty różnią sie w zależnosci od firmy swiadczacej usługi i nie mogę wykluczyc, że znajdziecie 
paostwo tansza oferte.> 
 
*Stefan+ 10:26: Której kraje nazywane powszechnie rajami podatkowymi są najkorzystniejsze dla 
Polaków i dlaczego? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:27: W przypadku otrzymania zaliczki należy wystawic fakturę VAT. Stawka 
uzalezniona jest od tego czy towar będzie wywieziony poza Polske. Jesli tak mozna stosowad stawkę 
0%.> 
 
*Adam+ 10:29: Dziękuję. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:29: Korzystne terytoria to wspomniany Cypr ze wzgledu na stosunkowo niskie 
koszty zalozenia i utrzymania spolki, bliskosc - mozliwosc dojazdu jesli zachodzi taka koniecznosc, 
podpisane umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania z wiekszoscia krajow i stabilny system 
prawny i polityczny. 
 
*Główny+: Adam wyszedł o godz. 10:30 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:31: Niektórzy polscy przedsiębiorcy wybierają także Luksemburg ze wzgledów 
na korzystne opodatkowanie należnosci odsetkowych.> 
 
*AVatar+ 10:32: Czy prawdą jest, że prowadzenie działalności w ramach offshore jest możliwe bez 
konieczności funkcjonowania w danym raju podatkowym zarządu, personelu czy samych inwestorów 
? 
 
*Koło+ 10:34: Co oznacza pojęcie optymalizacja podatkowa? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:34: Odpowiedz dla AVatar: Prawda i nieprawda. Zależy od terytorium. niektóre 
terytoria zezwalają na zarząd wyłacznie złożony z obcokrajowców, niektóre wymagają członka 
zarządu miejscowego - wówczas wynajmuje się takiego członka zarządu od miejscowej firmy 
doradczej. Co do personelu i samych inwestorów to faktycznie ich obecnośd nie jest najczęściej 
konieczna.> 
 
*Główny+: DemBud wyszedł o godz. 10:35 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:35: Odpowiedź dla Koło: optymalizacja podatkowa to zgodne z prawem 
działanie mające na celu takie ukształtowanie relacji biznesowych, transakcji by podatki były płacone 
w jak najniższej wysokości. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:36: nie chodzi tu o sprzeczne z prawem unikanie płacenia podatków, ale 
wykorzystywanie istniejących przepisów prawa. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:36: Przykładem prostej optymalizacji może byd korzystanie ze stawki liniowej w 
PIT zamiast skali podatkowej 18 i 32%.> 
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*Koło+ 10:38: Dziekuje za odpowiedz 
 
*Bogdan+ 10:38: Czy należy posiadad obywatelstwo czy chociażby byd rezydentem kraju uznanego za 
raj podatkowy aby w pełni korzystad z jego usług? 
 
*endo+ 10:39: Skoro mówimy o konkretnych paostwach, jako raje podatkowe proszę o informację co 
oferują Węgry jako raj podatkowy ? Bardzo mnie zastanawia ta sytuacja. Czy Pan dysponuje wiedzą 
na temat ulg jakie przygotował rząd węgierski ? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:41: Odpowiedź dla Bogdana: Nie trzeba byd obywatelem lub rezydentem raju 
podatkowego by korzystad z dogodnych rozwiązao podatkowych. Często wystarczy założyd tam 
spółkę, która będzie podlegad miejscowemu prawu podatkowemu. Takie rozwiazanie to właśnie 
spółka offshore - spółka utworzona w innym kraju niż inwestor.> 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:45: Odpowiedź dla endo: Niestety nie mam wystarczajaco aktualnych informacji 
na temat węgierskiego systemu podatkowego, zeby dad odpowiedz. O ile jednak wiem nie jest on już 
tak korzystny jak wcześniej.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:46: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam do 
zadawania pytao. 
 
*AVatar+ 10:46: Proszę o informację jak rozpocząd działalnośd na terytorium offshore? I gdzie odbywa 
się to najszybciej? 
 
*Jacek+ 10:47: Na jakie oszczędności licząc w procentach od majątku możemy liczyd korzystając z 
możliwości raju podatkowego. Czy ostateczny zysk zależy od klasy aktywów, stażu w danym raju czy 
innych czynników? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:49: Odpowiedź dla Avatar: Najszybciej jest nabyd istniejącą uśpioną spółke tzw. 
shelf company. W praktyce większośd firm doradczych działających w rajach podatkowych oferuje 
takie usługi, tak więc trudno wskazad gdzie odbywa się to najszybciej. Czesto nie zależy to od kraju 
ale wybranego doracdy.> 
 
[Stefan] 10:50: Czy z wszystkimi paostwami w UE Polska ma podpisane umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:51: Czekamy na odpowiedź na następujące pytania: 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:51: *Jacek+ 10:47: Na jakie oszczędności licząc w procentach od 
majątku możemy liczyd korzystając z możliwości raju podatkowego. Czy ostateczny zysk zależy od 
klasy aktywów, stażu w danym raju czy innych czynników? 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:51: *Stefan+ 10:50: Czy z wszystkimi paostwami w UE Polska ma 
podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania? 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:51: Odpowiedź dla Jacka: Oszczędnośd zalezy od rodzaju działalnosci 
prowadzonej za pomocą społek offshore. Przykładowo sprzedaż akcji polskiej spółki za 
pośrednictwem spólki cypryjskiej daje duza oszczednosc bo transakcja taka jest zwolniona  
zopodatkowania na Cyprze. Oczywiscie pozostaje kwestia jak nastepnie wyplacic pieniadze do 
udzialowca spolki cypryjskiej bedacego np polskim rezydentem podatkowym.> 
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*Rafał Szafraniec+ 10:52: Odpowiedz dla Stefana: Generalnie tak, ale np wspominany wczesniej 
Gibraltar to terytorium wylaczane przez Zjednoczone Krolestwo z zapisow umow o unikaniu 
podwojnego opodatkowania, wiec np. z Gibraltarem Polska nie ma podpisanej takiej umowy.> 
 
*AVatar+ 10:54: Czy to prawda, że wszystkie banki w centrach offshore nie muszą utrzymywad rezerw 
obowiązkowych ? 
 
*Stefan+ 10:55: Prosze mi powiedzied co oznacza pojecie, że raje podatkowe oferują anonimowośd dla 
inwestorów, czy np to że nie wiem kto buduje hotel, restaurecje, dane osiedle? 
 
*Główny+: QdeGodzi wszedł o godz. 10:55 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:57: Odpowiedź dla AVatara: Niestety nie wiem. Kwestia wykracza poza prawo 
podatkowe, którym się zajmuję.> 
 
*Bielawa+ 10:57: Czy założenie spółki w UK i mieszkanie w Polsce jest to jakiś skomplikowany proces, 
czy wogóle możliwy? 
 
*QdeGodzi+ 10:58: Dzieo Dobry, niestety nie widzę odpowiedzi na pytania które padły wcześniej stąd 
jeżeli moje się powtórzy prosze o przeklejenie odpowiedzi i wysłanie bezposrednio do mnie (pokój 
prywatny). 
 
*QdeGodzi+ 10:58: Jak rozliczyc ulge technologiczną ? Czy faktycznie poprzez wciągniedie jej do 
śrdków trwałych ? (!) 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 10:59: Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce " Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów”. 
 
*Rafał Szafraniec+ 10:59: Odpowiedź dla Stefana: Anonimowośd polega na tym, że inwestycja 
prowadzona za pośrednictwem spółki zagranicznej w Polsce jest znana dla klientów jako prowadzona 
przez spółkę cypryjską o konkretnej nazwie. Potencjalni klienci nie będą jednak wiedzied kto jest 
udziałowcem takiej spółki. W przypadku polskich społek mozliwa jest wizyta w KRS, w przypadku 
zagranicznych nie jest to juz takie proste, nawet jesli rejestr spółek jest dostępny dla każdego to nie 
znaczy, że w wersji online.> 
 
*Główny+: Łukasz wyszedł o godz. 10:59 
 
*AVatar+ 11:00: Bardzo dziekuję Panu za odpowiedzi. Do widzenia Paostwu. 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:00: Odpowiedź dla Bielawa: Moim zdaniem możliwy i o ile wiem 
nieskomplikowany. Proponuję wizyte na stronie odpowiednika naszego KRS czyli Companies House.> 
 
*Główny+: AVatar wyszedł o godz. 11:01 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:02: Odpowiedz dla QceGodzi: Aby skorzystad z ulgi technologicznej w oparciu o 
art. 18b ustawy CIT nalezy nabyc nowa technologie w postaci wartosci niematerialnej i prawnej. A 
zatem nie poprzez nabycie srodka trwalego.> 
 
*QdeGodzi+ 11:03: To jak ją zatem rozliczyd ? 
 
*QdeGodzi+ 11:05: Chyba nie pozostanie mi nic innego jak poprosid US o interpretację ;-) 
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*Rafał Szafraniec+ 11:05: Odpowiedz dla QceGodzi: Należy nabyd nową technologię, np. licencję na 
program komputerowy. Nastepnie uzyskac opinie jednostki naukowej, ze spelnia ona warunki 
przewidziane w art. 18b ust 2 i skorzystac z odliczenia dodatkowych 50% 
 wydatkow poniesionych na nabycie przedmiotowej technologii.> 
 
*QdeGodzi+ 11:06: Super. Dziękuję. 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:07: Odpowiedz QceGodzi: moim zdaniem wniosek o interpretacje nie jest 
niezbedny, ale pozwala spac spokojniej. Wszystko zalezy od tego co sie kupuje. W portalu 
prowadzonym przez Ministerstwo Finansow mozna odszukac interpretacje wydawane odnosnie 
nowych technologii i ulgi.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:08: Nie mamy pytao oczekujących. Zapraszam Paostwa do 
zadawania pytao. 
 
[anka_zbyszek] 11:09: 2. Jesteśmy zainteresowani założeniem spółki. Jaka forma prowadzenia 
działalności jest najkorzystniejsza z punktu widzenia efektywności podatkowej? (z wyłączeniem 
spółek partnerskich, ponieważ nie spełniamy warunku „wolnego zawodu”) 
 
*Główny+: Lila wszedł o godz. 11:10 
 
*Bielawa+ 11:10: Jak wygląda sprawa dziedziczenia środków zgromadzonych w ramach tzw. raju 
podatkowego. Czy istnieją jasne przepisy chroniące interesy i przepisy przyszłych spadkobierców? 
 
*Główny+: Jonko wszedł o godz. 11:12 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:12: Odpowiedź dla anka_zbyszek: Dla osób fizycznych rozpoczynających 
działanośd gospodarczą interesująca moze byd spółka cywilna. Taka spółka nie jest podatnikiem 
podatku dochodowego, sa nimi wspolnicy. Jednoczesnie jednak spolka cywilna moze byc 
podatnikiem VAT. Niestety w społce cywilnej za zobowiązania odpowiada się całym majątkiem. No i 
raczej jeśli ma byd to np. start-up który kiedys w załozeniu ma nabyc inwestor to nieuniknione będzie 
przekształcenie w spółkę z o.o. 
 
*Jonko+ 11:12: Witam Paostwa. 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:12: Podsumowując społka cywilna na początek bo jej założenie i funkcjonowanie 
jest sporo tansze niz np spolki z o.o.> 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:14: Odpowiedz dla Bielawa: Tu kwestia moim zdaniem zalezy od lokalnego 
prawa spadkowego kazdego z rajow podatkowych. Dlatego nalezy rowniez brac pod uwage takie 
aspekty przy wyborze lokalizacji. Co do zasady terytoria europejskie maja prawo spadkowe dosc 
podobne. Obawialbym sie w przypadku egzotycznych lokalizacji.> 
 
*endo+ 11:16: Jak umiejętnie wykorzystac stratę podatkową ? Jest ten temat w zakresie czatu i musze 
przyznac, że mnie zaintrygował. 
 
*Koło+ 11:17: A czy wśród europejskich rajów podatkowych są też takie, w których nie ma podatku 
dochodowego? 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:19: Odpowiedź dla endo: Co do zasady strata podatkowa jest mozliwa do 
rozliczenia w kolejnych latach podatkowych. Niestety moze się zdarzyc, iż dany podatnik 
wygenerowal na poczatku dzialalnosci lub w roku kryzysu tak wysoka strate, iz nie rozliczy jej z 
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przyszlymi dochodami. Wowczas nalezy pomyslec o mozliwosci konsolidacji tych start z innym 
podatnikiem, np spolka matka. 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:21: W celu niegenerowania straty podatkowej mozna rowniez ograniczyc koszty 
podatkowe w danym roku np. poprzez obnizenie amortyzacji stawek podatkowych. Pozwala to na 
zarzadzanie wielkoscia straty podatkowej. > 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:22: Odpowiedz dla Koło: Wśród krajów UE są kraje / terytoria w których 
niektore rodzaje działalności nie podlegaja opodatkowaniu lub sa z niej zwolnione. Np. na Cyprze 
zwolnieniu podlega sprzedaz akcji posiadanych przez spolke cypryjska w polskiej spolce. 
 
*Jonko+ 11:22: Czy wynagrodzenie, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga 
jako dyrektor spółki cypryjskiej, nie podlega uwzględnieniu w podstawie opodatkowania ani w 
Polsce, ani na Cyprze ? 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:23: W niektorych lokalizacjach zwolnieniu z opodatkowania podlega dzialalnosc 
prowadzona poza granicami danego kraju. A zatem jesli spolka prowadzi tylko dzialalnosc za granica 
moze znaczaco zmniejszyc swoje podatki.> 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:25: Odpowiedz dla Jonko: Moim zdaniem wynagrodzenie takie będzie zwolnione 
z opodatkowania w Polsce i będzie podlegad opodatkowaniu wyłącznie na Cyprze.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:27: Pozostało ok 30 minut. Zapraszam do zadawania pytao 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:28: Uzupelnienie odpowiedzi dla Jonko: Ma to taka zalete, ze opodatkowanie na 
Cyprze moze byc korzystniejsze niz w Polsce.> 
 
*Koło+ 11:30: Czyli Cypr jest najchetniej wybieranym przez obywateli polskich rajem podatkowym, a 
jak wyglada sprawa wyspy Jersey czy to tez raj podatkowy? 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:33: Odpowiedź dla Koło: Cypr faktycznie wybierany jest często. Jersey jest 
uznawane przez OECD i polskie Ministerstwo Finansow za raj podatkowy.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:33: W oczekiwaniu na pytania uczestników, przekazuję pytanie 
przesłane drogą mailowa: "jakie obszary podatkowe podlegają regulacjom unijnym? podobno UE 
harmonizuje tylko podatki pośrednie?" 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:35: Odpowiedz na pytanie przeslane emailem: To prawda ze w ramach UE 
harmonizacji podlegaja glownie akcyza i VAT. 
 
*Bielawa+ 11:35: Prosiłbym jeszcze Pana o wyjaśnienie pojecia "specjalne raje podatkowe"? 
 
*Rafał Szafraniec] 11:37: Nalezy jednak pamietac ze w celu zapewnienia swobody przeplywu kapitalu 
w ramach UE funkcjonuja dyrektywy dotyczace: łączenia i podziałów spółek, opodatkowania spółek 
dominujących i zależnych oraz opodatkowania odsetek i naleznosci licencyjnych pomiedzy spolkami 
powiazanymi. 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:37: A zatem takze w zakresie podatkow dochodowym mamy regulacje unijne.> 
 
*QdeGodzi+ 11:38: Gdzie można znaleźd listę paostw, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu 
podwójnego podatkowania, a których przepisy wyróżniają się niskimi stawkami lub wręcz 



 

strona 10 z 12 

zwolnieniem z niektórych podatków? Słyszałem o takim sposobie optymalizacji podatkowej w formie 
zagranicznych spółek holdingowych, ale nie wiem gdzie szukad poza Luxemburgiem i Cyprem... 
 
[Rafał Szafraniec+ 11:38: Odpowiedz dla Bielawa: Niestety nie bardzo rozumiem rozróżnienie rajów 
podatkowych na normalne i specjalne, więc ciężko mi się ustosunkowad.> 
 
*Bielawa+ 11:42: słyszałem że są to kraje oferujace okreslone korzyści w odniesieniu do usług o 
charakterze administracyjnym ale chciałbym to potwierdzid. 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:42: Odpowiedź dla QceGodzi: Lista umów o unikaniu podwojnego 
opodatkowania, ktore zawarla Polska mozna znalezc w Lexie lub na stroenie Ministerstwa Finansów - 
aktualny link to chyba http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:43: Jeśli chodzi o lokalne przepisy podatkowe i preferencyjne rozwiązania to 
niestety nie znajdziemy ich w umowach międzynarodowych, bo te mówią tylko które paostwo może 
opodatkowad dany podmiot i kiedy. 
 
*QdeGodzi+ 11:44: Link działa. Dziękuję. 
 
*Główny+: Lila wyszedł o godz. 11:44 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:45: Jak natomiast jest opodatkowywany podatnik czy tez dana transakcja 
wynika z lokalnego systemu podatkowego. Nalezy zwrocic sie do doradcy lub poszukac na wlasna 
reke w internecie. Polecam raczej strony anglojęzyczne.> 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:45: Odpowiedz dla Bielawa: Niestety nie potrafię tego potwierdzic ani tez 
zdementowac.> 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 11:46: Zostało zaledwie 15 minut. Zachęcam Paostwa do zadawania 
już ostatnich pytao 
 
*Jonko+ 11:46: Czy prawdą jest, że istnienie specjalnych stref ekonomicznych jest sprzeczne z 
wykładnią prawa wspólnotowego? 
 
*Bielawa+ 11:47: Dziękuje za odpowiedz. 
 
*Rafał Szafraniec] 11:48: Odpowiedz dla Jonko: SSE to forma pomocy publicznej, ktora podlega 
regulacjom UE. Co do zasady SSE zostaly stworzone przed wejsciem Polski do UE i maja ograniczony 
okres funkcjonowania. Ten okres zostal jednak uzgodniony z Unia, wiec obecnie nie mozna twierdzic 
ze istnienie polskich SSE jest sprzeczne z prawem wspolnotowym.> 
 
*Jonko+ 11:51: No tak, SSE są czasowe a offshore nie mają okresu wygasnięcia stąd UE jest im 
nieprzychylna. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 11:52: Pozostało czasu zaledwie na 2 pytania. 
 
*Rafał Szafraniec+ 11:52: Odpowiedz dla Jonko: Nie tylko UE jest niechętna rajom podatkowym. 
Więkoszśd krajów stara się ograniczad transfer dochodów do innych krajów, bo zależy im na 
dochodach do budżetu.> 
 
[Stefan] 11:55: Prosze mi jeszcze na zakonczenie powiedzied czy prowadzenie firmy w UK jest 
bardziej korzystne podatkowo niż w Polsce? 
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*Rafał Szafraniec+ 11:57: Odpowiedz dla Stefana: Nie moge tego potwierdzic, bo na takie pytanie 
zawsze nalezy odpowiedziec biorac pod uwage co zamierza sie robic i gdzie. W gre wchodza nie tylko 
podatki, ale np. ubezpieczenie spoleczne czy inne koszty prowadzenia dzialalnosci. Nalezy pamietac 
ze podatkowe rozliczenia nie moga nigdy determinowac rozwiazan biznesowych, moge je co najwyzej 
uczynic efektywniejszymi finansowo. Pewnie nie dalem odpowiedzi, ale inaczej odpowiedziec nie 
moge.> 
 
*Stefan+ 11:59: Z tego co wiem obciążenia ubez. są tam o wiele mniejsze ale ma Pan racje wchodzą 
jeszcze inne czynniki, dziekuje za odpowiedz. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:00: Szanowni Paostwo - dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
*Rafał Szafraniec+ 12:00: Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że czat był dla Paostwa 
interesujący. Do widzenia. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:00: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie 
Optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem struktur krajowych, unijnych i krajów trzecich, to 
prosimy je kierowad na adres mailowy: katarzyna.bienia@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu 
dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:00: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyład do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:00: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów w 
przyszłym tygodniu. Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania 
rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:01: Indywidualnie można uzyskad zapis wysyłając adres swojego 
maila na adres: eic@darr.pl 
 
*Główny+: Koło wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:01: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był DWUDZIESTYM 
DZIEWIĄTYM z serii. 
 
*Główny+: Bogdan wyszedł o godz. 12:01 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia] 12:01: Informacje o poprzednich czatach można znaleźd na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:01: Prosimy Paostwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Paostwa przygotowad. Sugestie prosimy kierowad na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 



 

strona 12 z 12 

[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:01: Informacji na temat kolejnego czatu proszę szukad na stronie 
www.darr.pl 
 
*Główny+: Jacek wyszedł o godz. 12:02 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:02: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-
2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator - Katarzyna Bienia+ 12:02: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


