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Karolina Radlak1

ZASADNOŚĆ UZNAWANIA REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ 
ZA RAJ PODATKOWY – WYBRANE ZAGADNIENIA

WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zasadności uznawania Republiki 
Cypryjskiej za tzw. raj podatkowy oraz przybliżenie metod związanych z unikaniem 
opodatkowania. Poprzez ukazanie pojęcia oazy podatkowej autorka postanowiła roz-
strzygnąć, czy Republika Cypryjska rzeczywiście powinna być nazywana rajem, oazą 
podatkową, czy też jest to może określenie już nieaktualne lub przesadzone. Temat 
ten według oceny autorki jest niezwykle ważny, gdyż Republika Cypryjska kiedyś 
niewątpliwe była uznawana na arenie międzynarodowej za raj podatkowy, lecz w wy-
niku przemian gospodarczych  czy ustępstw związanych z przystąpieniem Republiki 
Cypryjskiej do  organizacji międzynarodowych prawo regulujące sferę podatkową 

1  Studentka kierunku prawo w Wyższej Szkole Humanitas.
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Cypru dynamicznie się zmieniało, rozwijało, przekształcało. Zastanawiające jest to, 
że wiele osób  pytanych o raj podatkowy wciąż wskazuje Cypr. Mogą to być oczywi-
ście mylne przekonania oparte na wiedzy lub informacjach sprzed kilku czy kilku-
nastu lat, które w niniejszym opracowaniu zostaną oczywiście przytoczone. Warto 
jednak zastanowić się nad tym czy wyjątkowość Republiki Cypryjskiej nie polega 
właśnie na tym, że ludzie w dalszym ciągu decydują się prowadzić w Republice Cy-
pryjskiej działalność gospodarczą oraz lokować środki na  rachunkach bankowych 
na Cyprze, mimo że przestał on być uznawany oficjalnie za raj podatkowy. 

Artykuł zawiera sposoby postrzegania Republiki Cypryjskiej sprzed kilkunastu 
lat oraz obecnie, aby szczególnie zwrócić uwagę na to, czy Cypr nadal powinien być 
uznawany za raj podatkowy. Poprzez opinie, artykuły, felietony, strony internetowe 
autorka starała się ukazać nie tylko naukowe oblicze tego zagadnienia, ale też jego 
stronę praktyczną. Ustalenie, czy uznawanie Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy 
jest zasadne, wymaga sięgnięcia do sfery praktycznej i opinii ludzi. Wiedza zawarta 
nie tylko w naukowych publikacjach, ale też na stronach internetowych jest moim 
zdaniem kluczowa, ponieważ ukazuje to, w  jaki sposób Republika Cypryjska jest 
i była postrzegana przez społeczeństwo, media, świat. Warto również zwrócić uwagę 
na  fakt, iż  większość naukowych publikacji nie zawiera aktualizowanych danych, 
a jak wiadomo, zmiany gospodarcze następują bardzo szybko. Rozwiązania propo-
nowane przez specjalistów międzynarodowego prawa podatkowego, choć stanowią 
niejako wiedzę fundamentalną pozwalającą zrozumieć istnienie oaz podatkowych, 
niestety na przestrzeni kilku lat mogą być już nieaktualne. 

OAZA PODATKOWA – POJĘCIE

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD)2 utworzyła de-
finicję oazy podatkowej. Wskazuje, że oazą podatkową jest terytorium, na którym 
system fiskalny daje możliwość podmiotom zagranicznym znacznego zredukowania 
obciążeń podatkowych, które są oni zobowiązani ponosić w ich macierzystym kraju3. 
Jest to oczywiście zwrot bardzo ogólny, który należy rozbudować o definicje zawar-
te w publikacjach specjalistycznych, aby móc rozważyć to, czy Republika Cypryjska 
rzeczywiście powinna być uznawana za raj podatkowy. Coraz więcej podmiotów go-

2  Organizacja ta została założona w 1960 r. na podstawie mechanizmu europejskiego, mającym na celu 
ożywienie gospodarek europejskich. Poza państwami europejskimi jej skład tworzą także przedstawicie-
le takich państw jak Kanada, USA, Japonia. Organizacja stawia sobie za cel utrzymywanie i wspieranie 
wzrostu gospodarczego na świecie poprzez osiągnięcie możliwie najwyższych wskaźników zatrudnienia, 
wewnętrznej stabilności finansowej, przyczynianie się do ekspansji gospodarczej, wspomaganie handlu 
światowego opartego na niedyskryminujących zasadach. Nie ulega zatem wątpliwości, że organizacja 
ta została niejako zmuszona do utworzenia definicji oaz podatkowych, zwrócenia uwagi na problem ko-
rzystania z rajów podatkowych oraz przeciwdziałania nielegalnym praktykom. Zob. M.N. Shaw, Prawo 
międzynarodowe, Warszawa 2000, s. 665.
3  M.N. Shaw, Prawo…, s. 665.
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spodarczych prowadzi działalność na skalę międzynarodową, która umożliwia doko-
nywanie pewnych oszczędności podatkowych poprzez wyłączenie części osiąganych 
dochodów spod krajowej jurysdykcji podatkowej4. Oazy podatkowe nie są efektem 
procesu globalizacji gospodarki światowej. Ich korzenie sięgają VI  w. p.n.e., kiedy 
to oazą podatkową była wyspa Rodos, a następnie Delos. Obszary, oferujące korzyści 
natury podatkowej, istniały także w  średniowieczu, a  ich przykładem były miasta 
hanzeatyckie. W VII w. rolę rajów podatkowych spełniały kolonie angielskie w Ame-
ryce Północnej5. Istotne znaczenie w  rozwoju oaz odegrało zakończenie II  wojny 
światowej, kiedy powstało wiele odmiennych systemów podatkowych. Przedsiębior-
stwa zaczęły je analizować pod kątem możliwości znalezienia korzystnych rozwią-
zań, pozwalających na zmniejszenie obciążeń fiskalnych6.

CECHY PAŃSTWA UZNAWANEGO ZA RAJ PODATKOWY

Podstawową cechą raju podatkowego jest całkowita eliminacja niektórych rodza-
jów podatków lub też ich niewielka wysokość. Inne cechy to stabilizacja – zarówno 
gospodarcza, jak i polityczna. Z całą pewnością brak restrykcji dewizowych, zagwa-
rantowanie tajemnicy bankowej oraz finansowej, dogodny system prawny pozosta-
wiający szereg możliwości dla osób zainteresowanych ponoszeniem jak najmniej-
szych ciężarów, którymi są  podatki, oraz nowoczesne środki łączności zachęcają 
przedsiębiorców czy inwestorów do zakładania swoich firm w oazach podatkowych. 
Należy pamiętać, że to co stanowi oazę podatkową dla mieszkańców jednego kraju, 
niekoniecznie jest korzystne dla innych. Pojęcie oaz podatkowych jest więc pojęciem 
relatywnym7. Oczywiście nie należy myśleć, że  w  oazach podatkowych panowało 
bezprawie i anarchia. Reguły oczywiście istniały. Jedną z nich było nieprowadzenie 
niekorzystnych interesów na  terenie samej oazy8. Główne cechy wskazywane jako 
charakterystyczne dla rajów podatkowych to bardzo niskie lub zerowe opodatkowa-
nie bezpośrednie, istnienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; liberalne 
prawo miejscowe, dotyczące zasad rejestrowania oraz prowadzenia działalności go-
spodarczej; sprawnie funkcjonująca sieć firm świadczących usługi z zakresu doradz-
twa, prawa i rachunkowości; korzystne położenie terytorium oraz dobrze rozwinięta 
infrastruktura bankowa, transportowa i  telekomunikacyjna; stabilność polityczna 
i  ekonomiczna regionu; istnienie gwarancji prawnych na  wypadek wywłaszczenia 

4  I. Kuchciak, Istota i metody przeciwdziałania wykorzystaniu rajów podatkowych w polskich warunkach, 
„Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2007, 203, s. 245.
5  I. Kuchciak, Istota i metody…, s. 246, za: A. Jakubowska, Przedsięwzięcia offshore w aspekcie globaliza-
cji gospodarki, materiały z V Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów, Szkoła Główna Handlowa, 
Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
6  Ibidem, s. 246.
7  H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzynarodowe-
go prawa podatkowego, Warszawa 2006, s. 254.
8  Ibidem, s. 255.
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i nacjonalizacji; akceptacja statusu cudzoziemca; brak restrykcji walutowych, pole-
gających na  rezygnacji z  kontroli dewizowej; zastąpienie podatków procentowych 
podatkami zryczałtowanymi i  opłatami, ścisłe przestrzeganie tajemnicy bankowej 
i przepisów chroniących informacje dotyczące prowadzenia działalności czy możli-
wość kupna nieruchomości i niskie koszty utrzymania9.

LISTA RAJÓW PODATKOWYCH 

Ciekawym zagadnieniem jest kwestia publikacji list oaz podatkowych. Duża liczba pu-
blikowanych list sporządzanych przez różne podmioty nie pokrywała się ze sobą. Często 
bywało tak, że na jednej z list dane państwo figurowało jako oaza podatkowa, natomiast 
na innej liście było całkiem pominięte. Przyjmowano różne kryteria oceny danego państwa. 
Dla każdego podmiotu było ważne co innego, wskutek czego pojawiały się rozbieżności. 
Listy oaz podatkowych były tworzone przez specjalistów z dziedziny prawa międzynarodo-
wego, a różnice pomiędzy nimi wynikały z odmiennych interpretacji prawa podatkowego. 
Należy wspomnieć, że kiedyś listy oaz podatkowych były tworzone przez najbogatsze pań-
stwa świata. Większość krajów chciała zachowywać stosunki dyplomatyczne, natomiast 
stworzenie tego typu listy mogłoby spowodować urażenie danego państwa10. 

Współcześnie tworzone są listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 
W Polsce po raz pierwszy utworzono tego typu wykaz na mocy Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szko-
dliwą konkurencję podatkową. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż informacja zawar-
ta w rozporządzeniu zawierała dokładną i jasną wzmiankę klasyfikującą Republikę Cypryjską 
– będącą przedmiotem niniejszych rozważań – jako kraj stosujący szkodliwą konkurencję 
podatkową w zakresie transakcji dotyczącą usług administracyjnych oraz innych świadczeń 
o charakterze niematerialnym11. Warto wspomnieć, że Republika Cypryjska w 2013 r. została 
ukazana na belgijskiej liście rajów podatkowych jako państwo, które nie spełnia wymagań do-
tyczących przejrzystości finansów zaproponowanych przez OECD12. 

16 maja 2005 r. Minister Finansów wydał kolejne rozporządzenie w sprawie określe-
nia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku 
dochodowego od osób fizycznych, jednak Cypru w niniejszej liście już nie uwzględniono13. 
Rozporządzenia kolejne, tj. Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określe-

9  I. Kuchciak Istota i metody…, s. 245, za: G. Poleszczuk, Raje podatkowe w ujęciu polskiego systemu prawa 
podatkowego, Częstochowa 2000, s. 8. Por. M. Wotava, Podatkowe raje i usługi offshore, Kraków 2000, s. 10.
10  Fakt uznania za oazę podatkową może być powodem poddania presji ze strony innych państw i or-
ganizacji międzynarodowych. J. Artemiuk, Raje podatkowe w prawie międzynarodowym, Folia Iuridica 
Wratislaviensis, tom 2, nr 2, Wrocław 2013, s.158. 
11  Dz.U. z 2000 r. nr115, poz. 1203.
12  https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2015/09/tnf-belgium-tax-havens-implications-for-payments-
to-luxembourg-and-cyprus.html [dostęp: 03.03.2017].
13 Dz.U z 2005 r. nr 9, poz. 790. Warto nadmienić, iż  tekst tego rozporządzenia uchylił tym samym 
rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2000 r.
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nia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych oraz uchylające je rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2015 
r., również nie wskazują, jakoby Republika Cypryjska miała być rajem podatkowym14. 

Należy zauważyć, że wspomniana powyżej organizacja międzynarodowa (OECD) 
nie publikowała niegdyś list oaz podatkowych. Było to spowodowane przesłankami po-
litycznymi. Niepublikowanie bowiem miało na celu nienarażanie się krajom, które mają 
zarówno status oazy podatkowej, jak i  status państwa rozwijającego się. Umieszczenie 
danego kraju na liście oaz podatkowych mogłoby spowodować niejako napiętnowanie 
i odstraszenie potencjalnych klientów tak bardzo potrzebnych gospodarce poszczegól-
nych rozwijających się krajów15. W 1998 r. OECD opublikowała jednak raport pt. „Szko-
dliwa konkurencja podatkowa: Powstające zjawisko globalne”, w którym umieszczono 
katalog kryteriów uznawania danego systemu podatkowego za szkodliwą konkurencję 
podatkową. Katalog obejmował kraje oferujące m.in. brak opodatkowania lub bardzo 
niskie stawki podatków. Kraje, których system podatkowy nie był dostatecznie przejrzy-
sty, co powodowało możliwość korzystania z przywilejów podatkowych na niejasnych 
zasadach. Ponadto wśród wymienionych powyżej kryteriów ocennych można wskazać 
również niechęć administracji wybranych państw do uczestnictwa w wymianie informa-
cji podatkowych oraz negatywny stosunek do uchylenia tajemnicy bankowej, nierówne 
podatkowe traktowanie dochodów uzyskiwanych ze źródeł, które były położone na tery-
torium danego państwa w stosunku do dochodów „przetransferowanych” do tego kraju 
– oczywiście na zasadach uprzywilejowanych. Na podstawie wyżej wymienionych kry-
teriów OECD opublikowała 26 czerwca 2000 r. kolejny raport16, tym razem zawierają-
cy listę krajów i terytoriów mających szkodliwy wpływ na konkurencję podatkową oraz 
uznawanych za raje podatkowe17.

FORMY PROWADZENIA OPERACJI GOTÓWKOWYCH 
W RAJACH PODATKOWYCH

Istnieje wiele form prowadzenia operacji podatkowych w oazach podatkowych. 
Nie są one jednak w pełni sklasyfikowane, a ich zasady nie są dostatecznie jasne i do-
precyzowane, aby można było im zapobiec. Poniższy wykaz obejmuje najistotniej-
sze z nich, należy jednak oczywiście pamiętać, iż praktyki te ulegają nieustannym 
przeobrażeniom, modyfikacjom. Część z nich jest stosowana nadal, a inne są zastę-

14  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. obowiązuje do chwili obecnej. http://
isip.sejm.gov.pl/RelatedServlet?id=WDU19910800350&type=9&isNext=true [dostęp: 20.03.2017].
15  J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Warszawa 1996, s. 40.
16  Raport ten nosił tytuł „Postęp w identyfikacji i eliminacji szkodliwej konkurencji podatkowej” (Pro-
gress In Identyiyng and Eliminating Harmfull Tax Practices).
17  Zob. uzasadnienie dot. projektu rozporządzenia z   dnia 2  stycznia 2013 r. w  sprawie określenia 
krajów i  terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego 
od  osób fizycznych. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/86792/86794/86795/dokument60888.pdf 
[dostęp: 02.03.2017].
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powane praktykami w nowych formach. Rynek gospodarczy nieustannie się zmienia 
i, aby w pełni móc korzystać z dobrodziejstw oferowanych przez oazy podatkowe, 
należy posiadać dość dużą wiedzę na  temat systemów podatkowych rajów podat-
kowych. Możemy wyróżnić dwa podstawowe sposoby wykorzystania oaz, tj. trans-
fer zysków poprzez zaniżenie lub podwyższenie cen, oraz zastosowanie działalności 
spółki rotacyjnej. W przypadku pierwszego wyżej wymienionego sposobu dochodzi 
do manipulacji cenami, kosztami utrzymania poprzez zaniżanie lub podwyższanie 
kosztów. Koszty te mogą być odmienne dla zainteresowanych kontrahentów, którzy 
zazwyczaj są ze sobą powiązani. Formy tego typu powiązań to spółka handlowa, fun-
dusz powierniczy, spółka holdingowa, uwięzione spółki ubezpieczeniowe, towarzy-
stwa żeglugowe, linie lotnicze, banki zamorskie, trusty, spółki rotacyjne18. 

CYPR RAJEM PODATKOWYM?

Cypr znalazł się na liście oaz podatkowych na miejscu Libanu, który utracił swój 
status raju podatkowego w wyniku wojny domowej19.

Kiedyś istniało przekonanie, że lokowanie środków bankowych na kontach w cy-
pryjskich bankach jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Spowodowane było tym, 
że Cypr, będąc stosunkowo niewielką wyspą, był bardziej dostępny niż Szwajcaria czy 
Kajmany. Ulokowanie tam swoich pieniędzy, a nawet tzw. pranie brudnych pieniędzy, 
było tam praktyką dość często spotykaną. Niezmiernie trudno było zidentyfikować po-
siadaczy kont w bankach cypryjskich, na mocy wspomnianego bezwzględnego obo-
wiązku zachowania tajemnicy bankowej. 

W świetle przytoczonej definicji Cypr nie powinien być rajem podatkowym. Był 
bowiem od kilkuset lat krajem niestabilnym gospodarczo, podzielonym na dwie części. 
Wspólnoty grecka i turecka nie ułatwiały sobie życia na podzielonej wyspie. Na czym 
zatem mógł polegać jej fenomen? Republika Cypryjska była wyspą położoną w miej-
scu, gdzie łączyły się szlaki handlowe. Od najdawniejszych starożytnych czasów Re-
publika Cypryjska była niezwykle cenna dla mocarstw świata. Nazywana była Wyspą 
Pięciu Flag20. Mocarstwa takie jak Wielka Brytania, Rosja, Stany Zjednoczone dbały 
o to, aby zachować wpływy na wyspie. 

Raje podatkowe były miejscami nowoczesnymi, kusiły poziomem, jakością ofe-
rowanych usług, dogodną infrastrukturą. Oazy podatkowe najczęściej stanowiły mi-
nipaństwa lub terytoria kolonialne. Warto zauważyć, że  Republika Cypryjska była 
kolonią Wielkiej Brytanii do 1960 r. Nawet prawo istniejące i funkcjonujące na wy-
spie jest niejako prawem stosowanym przez Wielką Brytanię. Opiera się bowiem 
na brytyjskim common law.

18  H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do…, s. 260-263.
19  J. Głuchowski, Oazy…, s. 38.
20  Z. Domarańczyk, Wyspa pięciu flag, Warszawa 1973.
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Cypr w wyniku podziału z 1974 r. składał się z części tureckiej oraz greckiej. Część 
północna (turecka) została nazwana przez Jana Głuchowskiego „pustynią podatkową”. 
Określenie to nie było bezzasadne. Na terytorium Cypru Północnego podatek dochodowy 
od osób fizycznych wynosił niegdyś 65%, co stanowiło olbrzymią kwotę. Podatek od osób 
prawnych wynosił minimum 50%. Wyjątki stanowiły podatki dla dwóch rodzajów spółek, 
takich jak spółki transportowe, tj. linii lotniczych, żeglugowych czy spedycyjnych, oraz dla 
firm, które pracowały w wolnym porcie lub strefie wolnocłowej. Firmom tym przysługiwało 
prawo zwolnienia od podatków, a po upływie tego czasu zobowiązane były płacić dwudzie-
stoprocentowy podatek od osób prawnych. Były również zwolnione od ceł i bezpośrednich 
opłat21. Tureckie terytorium według przedstawionych faktów z całą pewnością nie może 
być uznawane za raj podatkowy. Określenie to należało do greckiej części wyspy Afrodyty. 

W latach 90. XX w. Cypr był podstawowym rajem podatkowym dla rosyjskich biz-
nesmenów. Jeszcze do niedawna na Cyprze funkcjonowało około tysiąca spółek rosyj-
skich i około dwunastu banków. Dane statystyczne dowodzą, że na rachunkach tychże 
banków zdeponowano środki pieniężne o wartości 950 milionów dolarów. W wyniku 
praktyk mających na celu zaprzestanie procesu wywozu kapitału z Rosji Centralny Bank 
Cypru i Centralny Bank Rosji osiągnęły porozumienie w kwestii wymiany informacji22. 
Główne centra bankowe znajdują się w  Limmasol oraz Nikozji. Można tam spotkać 
przedstawicieli innych europejskich banków – greckich, szwajcarskich czy angielskich. 
Nadzór bankowy sprawuje Centralny Bank Cypru23, który jest organem kompetentnym 
do  regulowania spraw związanych z  zagranicznymi inwestycjami. Może on  określać 
warunki, jakie muszą być spełnione, aby inwestycja tego rodzaju była możliwa. Wyżej 
wymienione wymogi to  np. zakaz prowadzenia określonych rodzajów działalności fi-
nansowej; kapitał akcyjny spółki musi stanowić przedmiot własności osób niebędących 
rezydentami; podmiot nie może być finansowany ze źródeł na Cyprze; koszty muszą być 
pokrywane ze środków pochodzących z zewnętrznych źródeł; podmiot nie może działać 
jako agent lub broker; podmiot jest zobowiązany do sporządzania bilansu zysków i strat 
i przedkładania sprawozdań Bankowi Centralnemu Cypru24.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w licznych publikacjach naukowych 
Republika Cypryjska nie ma określonego statusu. Z jednej strony nie figuruje bowiem 
na czarnych ani nawet na szarych listach zawierających kraje o szkodliwej konkurencji 
podatkowej, jednakże wciąż można zakwalifikować wyspę do  tzw. centrów offshore. 
Kraj ten należy do Unii Europejskiej, co gwarantuje mu pewną stabilizację, system po-

21  J. Głuchowski, Oazy…, s. 134.
22  P. Grubba, Rola rajów podatkowych w  gospodarce państw sąsiadujących z  Rzeczpospolitą Polską 
na  przykładzie Federacji Rosyjskiej i  Republiki Federalnej Niemiec, s. 4. Zob. http://knpf.ug.edu.pl/
wp-content/uploads/2012/12/Patrycja-Grubba-Rola-raj%C3%B3w-podatkowych-w-gospodarce-p-
a%C5%84stw-s%C4%85siaduj%C4%85cych-z-RP-na-przyk%C5%82adzie-Federacji-Rosyjskiej-i-Re-
publiki-Federalnej-Niemiec.pdf. [dostęp: 03.03.2017].
23  T. Lipowski, Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby ich wykorzystywania, Gdańsk 2002, s. 258.
24  Ibidem, s. 255-256.
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datkowy na tle innych krajów jest atrakcyjny, ponieważ oprócz niskich stawek podatku 
VAT i  CIT oferuje liczne zwolnienia25. Cypr prężnie się rozwijał, wychodził z kryzy-
su gospodarczego. Przystąpienie do Unii Europejskiej niewątpliwie się do tego przy-
czyniło. Według danych NBP łączna wartość polskich inwestycji na Cyprze do końca 
2011 r. wynosiła 2,5 mld euro26. W bankach cypryjskich kapitał przekraczał potrzeby 
lokalnego rynku, dlatego też pojawił się pomysł zainwestowania go i pomoc bankru-
tującej Grecji, z którą wyspa jest nierozerwalnie połączona, chociażby przez względy 
historyczne. Niestety, inwestycje doprowadziły do problemów finansowych, a Republi-
ka Cypryjska nie mogła liczyć na natychmiastową pomoc innych państw, którym nie 
zależało na utracie zaufania do Cypru. Rozwiązanie dotyczące podatku od depozytów, 
które zaproponowano, było niekorzystne i sama nawet propozycja spowodowała fakt, 
iż Cypr przestał być uważany za centrum offshore, na czym niewątpliwie stracił27.

Według danych pochodzących ze źródeł internetowych Rosjanie wciąż korzystają z  
możliwości, jakie oferuje Cypr. Mimo kryzysu, który spowodował niepowetowane stra-
ty, Cypr nadal przyciąga Rosjan, Kanadyjczyków, Niemców czy Amerykanów. System 
bankowy został drastycznie zrekonstruowany. W wyniku cypryjskiego kryzysu z powo-
du bankructw, pracownicy budowlani i pracownicy handlu detalicznego stracili miejsca 
pracy. Stopa bezrobocia wzrosła do 17,5 procent z 14 procent w roku poprzednim, bez-
robocie wśród młodzieży zaczęło przekraczać 40 procent. Banki ograniczyły udzielanie 
kredytów, gdy poziom depozytów spadł, a prawie połowa ich kredytów jest zaległych 
lub niespłacanych. Prywatny dług wzrósł do około 300 procent gospodarki cypryjskiej 
o wartości 17 mld euro. Mimo wszystko system prawny i podatkowy pozostaje znacznie 
stabilniejszy niż np. w Rosji. Cypr jest znowu ulubionym podatkowym schronieniem, na-
wet po tym, jak międzynarodowi urzędnicy niejako zmusili rząd do podniesienia stawki 
podatku od osób prawnych do 12,5 procenta, z 10 procent. Jest ona nadal jedną z najniż-
szych w strefie euro, na równi z Irlandią, i znacznie poniżej niemieckiego 29,5 procenta28.

PRACA W REPUBLICE CYPRYJSKIEJ 

W Republice Cypryjskiej istnieje szereg udogodnień dla obywateli innych krajów chcą-
cych podjąć pracę na terytorium Cypru. Warto zauważyć również, że nie ma większych 
ograniczeń w dostępie do rynku pracy na Cyprze29. W sytuacji kiedy pobyt przekracza trzy 
miesiące, należy ubiegać się o prawo pobytu. Składa się wówczas wniosek o zaświadczenie 
rejestracji pobytu dla obcokrajowców (Aliens Resident Certificate). Tego typu zaświadcze-

25  A. Piotrowska, Centra finansowe offshore a problem nieuczciwej konkurencji podatkowej, Acta Univer-
sitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLV, nr 2, 2014, s. 142.
26  Ibidem.
27  Ibidem.
28  Liz  Alderman, 17.02.2014r., https://Mobile.Nytimes.Com/2014/02/18/Business/International/
Russian-Business-Target-Of-Cypriot-Bailout-Still-Loves-The-Island.Html/[dostęp: 02.03.2017].
29  Warto nadmienić, iż w Grecji tak bardzo związanej z Republiką Cypryjską, ograniczenia w dostępie do grec-
kiego rynku pracy w stosunku do pracowników zagranicznych zostały zniesione dopiero 1 maja 2006 r.
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nie można uzyskać na posterunku policji lub w najbliższym biurze imigracyjnym. Co cie-
kawe, pracę można podjąć już w trakcie załatwiania formalności, a procedura oczekiwa-
nia na decyzję może trwać nawet sześć miesięcy. Prawo pobytu wydawane jest na pięć lat 
i oczywiście może być przedłużane. Prawo pobytu na okres, który przekracza trzy miesiące, 
uzyskają obywatele Unii Europejskiej. Muszą oni spełniać jednak pewne warunki, które 
są wymagane, aby niejako udowodnić, że nie będą stanowić oni obciążenia dla systemu po-
mocy społecznej. Muszą mieć też wystarczającą ilość środków zapewniających utrzymanie 
siebie i rodziny oraz podlegać ubezpieczeniom zdrowotnym. Po 30 kwietnia 2006 r. opisana 
powyżej rejestracja wymagana jest we właściwym urzędzie30. 

Od 1 stycznia 2003 r. obywatele innych krajów muszą na mocy zakazu dyskrymina-
cji31 być traktowani tak samo jak obywatele cypryjscy. Przepisy traktatu rzymskiego nie 
zawierają dokładnej definicji pojęcia swobody prowadzenia działalności gospodarczej32.  
Art. 43  tego traktatu wskazywał jednak, iż  na mocy wolności działań gospodarczych 
każdy ma prawo do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny 
rachunek oraz prawo zakładania przedsiębiorstw, w  szczególności spółek33. Swoboda 
ta może być uważana za przejaw zakazu dyskryminacji34. 

 Formalności, jakie muszą wypełniać cudzoziemcy, nie są zbyt skomplikowane. 
Rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, natomiast zeznanie podat-
kowe należy złożyć do 1 sierpnia roku następnego. Zagraniczni pracownicy pracu-
jący na  Cyprze mają prawo uzyskiwać od  pracodawców zaświadczenia o  wysoko-
ści osiągniętego dochodu oraz wszelkich odliczeń, jakie ponieśli z tytułu podatków 
i składek. Tego typu zaświadczenia są niezbędne do ubiegania się o zwrot podatku 
dochodowego w  przypadku, kiedy osiągnięty dochód nie przekraczał 10  000 fun-
tów cypryjskich. Na Cyprze możliwe jest odliczanie od dochodu składek związanych 
z ubezpieczeniem społecznym oraz składek na fundusz zdrowia35.

Niektórzy uważają, że Cypr stracił swoją pozycję wśród rajów podatkowych i stał 
się czwartą ofiarą36 kryzysu spowodowanego przez wejście Republiki Cypryjskiej 
do strefy euro37.

30  A. Szaleńcowa, Cypr – praktyczny przewodnik, Bielsko-Biała 2009, s. 69.
31  Wyróżnia się tzw. otwartą i ukrytą dyskryminację. Pierwsza z nich oznacza sytuację, w której obywa-
telstwo stanowi powód do dyskryminacji. Natomiast o drugiej odmianie możemy mówić, gdy zróżnico-
wanie występuje z przyczyn innych niż obywatelstwo, lecz prowadzi do takich samych skutków.
32  W. Klyta, Europejskie prawo przedsiębiorstw przy szczególnym uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia 
Rady Wspólnot z 8 października 2001r. o spółce europejskiej – zagadnienia podstawowe, [w:] G. Łaszczyca 
(red.), Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej, Sosnowiec 2003, s. 50.
33  Obecnie stanowi to art. 49 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
34  W. Klyta, Europejskie prawo przedsiębiorstw..., s. 55.
35  J. Tkaczyk, M. Zdyb, Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2006, s. 157-158.
36  Za pozostałe kraje dotknięte podobną sytuacją uważane są Portugalia, Irlandia i Grecja. 
37  L. Kumar, Future of Cyprus as a tax Haven, Magazine 49, Foreign investments 2013, s. 231-233.
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PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W REPUBLICE CYPRYJSKIEJ 

W  Republice Cypryjskiej istnieje o  wiele prostszy system administracyjny, 
mniej zbiurokratyzowany. Koszty prowadzenia działalności również są zdecydowa-
nie mniejsze niż w innych krajach europejskich. Obecnie wyspecjalizowane kance-
larie zajmują się profesjonalnym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej. Doradcy proponują założenie działalności gospodarczej na  Cyprze, 
obsługę prawną cypryjskich firm, dostarczanie dokumentów do  właściwych urzę-
dów, a także gwarantują siedzibę w cypryjskiej oazie. Oczywiście tego typu działania 
skierowane są do inwestorów, posiadających znaczny kapitał, jednak nawet mały czy 
mikroprzedsiębiorca, gdyby tylko wyraził wolę prowadzenia działalności gospodar-
czej w Republice Cypryjskiej, mógłby tego dokonać, nawet nie odwiedzając Cypru. 
Wszystkie formalności, prowadzenie księgowości i bieżące opłaty mógłby załatwić 
poprzez korzystanie z pomocy doradców oraz współpracujących tłumaczy. 

Każdy właściciel, udziałowiec i beneficjent spółki jest zobowiązany skompleto-
wać niezbędne dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość – kopia ważnego 
paszportu – potwierdzona notarialnie; dokument świadczący o  miejscu zamieszka-
nia, może to być też rachunek na media, który zawiera dane adresowe, wydany nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed składaniem wniosku; opinia bankowa, najkorzyst-
niej, gdy jest ona wydana w języku angielskim, nie starsza niż 3 miesiące. Procedura 
rejestracyjna zazwyczaj trwa mniej niż miesiąc (3-4 tygodnie) od dnia wpłynięcia 
dokumentów. Według cypryjskiego kodeksu spółek handlowych spółka musi wyemi-
tować co najmniej jedną akcję i posiadać przynajmniej jednego akcjonariusza. Dla 
najczęściej zakładanej spółki LTD (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) mini-
malny kapitał wynosi 1 euro, który może odpowiadać jednej wyemitowanej akcji, co, 
jak wskazują przytoczone powyżej dane, nie jest zbyt trudne do osiągnięcia38.

Osoby, które są zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, muszą zgło-
sić ten fakt oddziałowi Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz zwrócić się 
do odpowiedniego ministerstwa z wnioskiem o nadanie numeru ubezpieczenia społecz-
nego. Ministerstwo udziela wówczas zgody na  prowadzenie działalności gospodarczej 
na okres pięciu lat. W przypadku, kiedy przedsiębiorca będzie miał zamiar kontynuować 
prowadzenie działalności, nie jest zobowiązany do wykonywania ponownie tychże czyn-
ności, ponieważ zgoda na dalszą działalność jest wydawana automatycznie39.

„Liberalny system podatkowy sprawił, że  Cypr stał się jednym z  rajów inwe-
stycyjnych dla przedsiębiorców z całego świata. Bywa nazywany »oknem na świat«, 
co zawdzięcza atrakcyjnym umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania z pań-
stwami, które mają korzystne stawki podatkowe”40.

38  http://www.admiraltax.pl/blog/spolka-offshore-na-cyprze/ [dostęp: 2.03.2017].
39 A. Szaleńcowa, Cypr – praktyczny…, s. 69.
40  http://www.admiraltax.pl/blog/spolka-offshore-na-cyprze/[dostęp: 2.03.2017].
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UNIKANIE OPODATKOWANIA I UCHYLANIE SIĘ 
OD OPODATKOWANIA – WYBRANE ZAGADNIENIA

 
Prawo podatkowe to jedna z newralgicznych dziedzin prawa. Jest z jednej strony 

prawem skierowanym do wszystkich, natomiast materia jego regulacji ma charakter 
ingerencyjny, ograniczający sferę własności obywateli. Z  drugiej strony twierdzi się 
natomiast, że  stosunki podatkowo-prawne, które są  stosunkami tetycznymi (stano-
wionymi),   są  trudne do  interpretacji, bowiem nie posiadają swych naturalnych od-
powiedników41. W wyniku coraz to większych obciążeń podatkowych w wielu uprze-
mysłowionych krajach rośnie zainteresowanie pozyskiwaniem nowych metod redukcji 
tego rodzaju obciążeń. Zarówno firmy, jak i coraz większa liczba banków poszukują 
rozwiązań korzystniejszych niż te oferowane w macierzystym kraju. Rozwiązania ko-
rzystniejsze oferują właśnie opisywane w niniejszym artykule raje podatkowe. Kuszą 
one przywilejami, koncesjami i ulgami podatkowymi42. Do obszarów o zbliżonych ce-
chach do raju podatkowego są  zaliczane coraz bardziej popularne centra offshore, któ-
re zostaną opisane w kolejnym podrozdziale niniejszego opracowania. 

„Unikanie podatków (tax avoidance) oraz uchylanie się od opodatkowania (tax 
evasion) to zachowanie podatnika, które może być efektem zarówno tego, że system 
podatkowy jest daleki od optymalnego, jak i konsekwencją indywidualnego podejścia 
samego podatnika do  wywiązywania się z  obowiązków podatkowych”43. Unikanie 
opodatkowania w stosunkach międzynarodowych można zdefiniować jako uzyska-
ną, przy wykorzystaniu legalnych metod, redukcję zobowiązań podatkowych, która 
wynika z przepływu lub jego braku przez granice podatkowe osób lub kapitału44. 

W  praktyce często trudno wskazać wyraźną granicę pomiędzy unikaniem 
a uchylaniem się od podatku. Oba te działania mają na celu zapewnienie korzyści 
podatnikowi. Ich wspólną cechą jest to, że w obu wypadkach chodzi o maksymaliza-
cję zysków i dochodów osoby zobowiązanej do zapłacenia podatku, co równocześnie 
oznacza także uszczuplenie dochodów budżetowych45.

CENTRA OFFSHORE A RAJE PODATKOWE

Warto zwrócić uwagę na  różnicę pomiędzy pojęciem centrów offshore a  rajami 
podatkowymi. Pojęcia te, choć na  pierwszy rzut oka wydają się takie same i  często 
są mylone lub stosowane zamiennie, diametralnie się różnią. Oaza podatkowa charak-

41 A. Bielska-Brodziak, O specyfice wykładni prawa podatkowego, [w:] T. Pietrzykowski (red.), W kręgu 
teorii prawa i zagadnień prawa europejskiego, Sosnowiec 2007, s. 11.
42  E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, Warszawa 2002, s. 209.
43  M. Pasternak-Malicka, Przeciwdziałanie unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania w Unii Europej-
skiej, Humanities and Social Sciences vol. Xviii, 20, 1/2013, s. 56.
44  T. Lipowski, Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Warszawa 2004, s. 77.
45  M. Pasternak-Malicka, Przeciwdziałanie unikaniu…, s. 57.
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teryzuje się korzyściami podatkowymi, a  centra offshore umożliwiają wykonywanie 
operacji finansowych na odmiennych od dopuszczalnych w obrocie krajowym zasa-
dach, których skutki są różne – niekoniecznie podatkowe46. Podział ten jak słusznie 
zauważa Anna Piotrowska, uległ współcześnie zatarciu, a część oaz uważa się za centra 
offshore ze względów marketingowych. Proces ten zapewne następuje w celu znalezie-
nia nowych klientów. Oaza podatkowa czy raj podatkowy wielu ludziom kojarzy się 
z oszustwami podatkowymi, praniem brudnych pieniędzy. Nic więc dziwnego, że raje 
podatkowe postanowiły nadać sobie nazwę o nieco lepszej reputacji. 

Z punktu widzenia prawa międzynarodowego publicznego rozróżnienie pomię-
dzy rajem podatkowym a centrum finansowym offshore nie ma kluczowego znaczenia. 
Fenomen występowania podmiotów tego typu na arenie międzynarodowej i związa-
ne z tym kontrowersje dotyczą oaz podatkowych zarówno w wąskim, jak i szerokim 
ujęciu. Raje podatkowe występują w różnych formach prawnych, jednak za wspólną 
cechę większości z nich należy uznać małą powierzchnię i brak własnych zasobów, 
umożliwiających rozwój tradycyjnych gałęzi gospodarki47.

Funkcjonowanie centrów offshore od  lat budzi skrajne emocje. Oferują one bo-
wiem warunki do  uchylania i  unikania podatków czy nawet stwarzają możliwość 
oszustw podatkowych i finansowych. Centra offshore w wyniku wymuszonych regu-
lacji czy afer związanych z poufnością danych klientów prowadzących do zwiększenia 
przejrzystości regulacji finansowych straciły klientelę, dla której miejsca te przestały 
być atrakcyjne48. Warto jednak zwrócić uwagę, że osoby te nie zrezygnowały z lokowa-
nia środków w tego rodzaju miejscach, a jedynie w większości przypadków przeniosły 
swój kapitał do powstałych w wyniku zmian gospodarczych nowych centrów offsho-
re, np. do azjatyckich centrów z Bliskiego i Dalekiego Wschodu49. Świadczy to o tym, 
że wprowadzane regulacje nie wyjaśniły w pełnym zakresie istniejącego problemu. Na-
leży jednak pamiętać, że centra offshore odgrywają znaczącą rolę jako wielcy benefi-
cjenci globalizacji, według niektórych szacunków mogą gromadzić ok. ćwierć biliona 
dolarów rocznie – a tym samym odciągać te środki z budżetów reszty świata50. 

„Cypr to  świetna lokalizacja na  rejestrację spółki offshore z  kilku powodów. 
Po pierwsze jest to kraj należący do Unii Europejskiej, a więc nie istnieją żadne ogra-
niczenia dotyczące wymiany handlowej między Cyprem a innymi państwami człon-
kowskimi. Po drugie w ciągu dziesięcioletniej przynależności do UE, Cypr niezwykle 
rozwinął się pod względem gospodarczym. Obecnie kraj ten należy do strefy EURO. 

46  A. Piotrowska, Centra finansowe offshore…, s. 142, por. T. Wszeborowski, Centra finansowe offshore 
w  warunkach globalizacji na  przykładzie Szwajcarii i  Lichtensteinu, [w:] M  Kalinowski, M. Pronobis 
(red.), Innowacje na rynkach finansowych, Warszawa 2010, s.70.
47 J. Artemiuk, Raje podatkowe…, s. 151, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=46561 
[dostęp: 2.03.2017].
48  A. Piotrowska, Centra finansowe offshore…, s. 144.
49  Ibidem.
50  K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Warszawa 2007, s. 272.
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Jest to  idealna lokalizacja do  otworzenia firmy holdingowej, która może posiadać 
akcje w innych międzynarodowych spółkach”51.

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

Unikanie opodatkowania oraz uchylanie się od  niego przybiera często postać 
optymalizacji podatkowej. „Optymalizacja podatkowa jest zbiorem metod służącym 
do ochrony własnego kapitału. Przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą bez obaw sto-
sować optymalizację podatkową, gdyż nie mają prawnego obowiązku ponoszenia 
maksymalnych kosztów podatkowych. Każda racjonalnie działająca jednostka bę-
dzie chciała w  każdym wypadku minimalizować swoje wydatki. Uzasadnione jest 
więc tak prowadzić własne sprawy, aby móc z nich czerpać jak największy pożytek”52. 

Metody, jakie oferuje optymalizacja podatkowa, opierają się na braku opodat-
kowania lub na  niskim opodatkowaniu dywidend transferowanych między pod-
miotami z grupy kapitałowej, stosowaniu cen transferowych, wykorzystaniu umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym przerzucaniu zysków realizowanych 
w  ramach grupy w  obszary niżej opodatkowane, bądź obciążaniu długami jedno-
stek z obszarów o wysokim poziomie opodatkowania53. „Jedną z metod jest niewy-
kazywanie dochodów. Granicę optymalizacji stanowi obowiązujące prawo. Właściwa 
optymalizacja podatkowa musi być z nim zgodna i nie może go w żadnym stopniu 
naruszać. W związku z tym zanim ktoś motywowany ideologicznie sięgnie po jaki-
kolwiek ze sposobów skutkujących obniżeniem obciążeń fiskalnych, powinien zba-
dać, czy konsekwencją tych konkretnych działań nie będzie złamanie prawa”54.

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY JAKO JEDNA 
Z FORM KORZYSTANIA Z OAZ PODATKOWYCH

Systemy bankowe, które istnieją w oazach podatkowych, niewątpliwie stwarzają 
możliwość tzw. prania brudnych pieniędzy. Międzynarodowy charakter tego proce-
deru oznacza, że  poszczególne fazy transformacji wymagają przekroczenia granic 
państwowych. Pranie brudnych pieniędzy umożliwia czerpanie profitów w  rajach 
podatkowych, ponieważ w momencie przekraczania granicy działanie organów ści-
gania karnego jest znacznie utrudnione. Istnieje szereg ułatwień w procederze prania 

51  http://www.admiraltax.pl/blog/spolka-offshore-na-cyprze/[dostęp: 2.03.2017].
52 „Optymalizacja podatkowa przy użyciu rajów podatkowych w  2013 roku” autorskie opracowanie 
Kancelarii Doradztwa Prawno-Podatkowego: https://kancelariadpp.files.wordpress.com/2013/10/
optymalizacja-podatkowa-przy-uc5bcyciu-rajc3b3w-podatkowych-2013.pdf, s. 7.
53 A. Piotrowska, Centra finansowe offshore…, s. 136.
54 „Optymalizacja podatkowa przy użyciu rajów podatkowych w  2013 roku” autorskie opracowanie 
Kancelarii Doradztwa Prawno-Podatkowego: https://kancelariadpp.files.wordpress.com/2013/10/
optymalizacja-podatkowa-przy-uc5bcyciu-rajc3b3w-podatkowych-2013.pdf, s. 8.
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brudnych pieniędzy, takich jak luki prawa bankowego, karnego, brak dostatecznych 
środków nadzorujących działanie placówek bankowych, niedoskonały system po-
rozumiewania się między bankami55. Zastanawiające jest to, że  mimo świadomo-
ści faktu, iż do prania brudnych pieniędzy niezbędny jest bank, który jako jedyny 
jest w stanie przelewać ogromne ilości pieniędzy, to przepisy ułatwiające tego typu 
czynności wciąż istnieją, wszyscy zdają sobie z tego sprawę i w praktyce dają możli-
wość korzystania i przeprowadzania operacji przez posiadaczy brudnych pieniędzy56. 
Oczywiście tego typu banki istnieją właśnie w oazach podatkowych.

Pranie brudnych pieniędzy to proceder dwuetapowy. W pierwszym etapie pienią-
dze są oczyszczane ze śladów, które mogłyby wskazywać na  ich przestępczy charakter 
czy podejrzane pochodzenie. Pożądane jest, aby stało się to w  jak najkrótszym czasie. 
Proces oczyszczania następuje za pomocą wymiany tychże pieniędzy na inną walutę czy 
inne wartości majątkowe, takie jak np. kamienie szlachetne57. Pieniądze takie są lokowa-
ne na innych kontach w innych państwach lub inwestowane. Istotną rolę na tym etapie 
pełnią również spekulacje giełdowe. Oczywiście tego rodzaju czynności wykonują osoby 
spoza kręgu podejrzanych, takie jak osoby fizyczne, osoby prawne czy adwokaci. Drugi 
etap prania brudnych pieniędzy obejmuje dokonywanie średnio- i długoterminowych 
operacji, dzięki którym ustalenie przez organy ścigania związku z konkretnym przestęp-
stwem staje się praktycznie niemożliwe. Ostatnia czynność związana z praniem brudnych 
pieniędzy to zadeklarowanie władzom podatkowym legalnego dochodu. 

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE WYKORZYSTANIE 
RAJÓW PODATKOWYCH

Wiele państw przeciwdziała szkodliwym praktykom podatkowym i stara się wpływać 
na jurysdykcje uznawane za raje podatkowe za pomocą rozwiązań traktatowych. Poprzez 
presję dyplomatyczną i gospodarczą nakłania się oazy podatkowe do podpisywania umów 
o wymianie informacji w sprawach podatkowych, mających za zadanie zapobieganie uni-
kaniu opodatkowania i odpływowi kapitału z państw o wyższych stawkach podatku58. 

W celu zminimalizowania wykorzystania rajów podatkowych działających poniekąd 
na niekorzyść innych państw stosowane są umowy międzynarodowe o unikaniu podwój-
nego opodatkowania w zakresie dywidend, płatności licencyjnych, odsetkowych czy też 
umowy mające na celu regulowanie zasad wymiany informacji dotyczących podatków 
w poszczególnych krajach59. Konstrukcja powyższych umów opiera się na wzorcu opra-
cowanym przez Organizację do spraw Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

55  H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do…, s. 265.
56  Ibidem, s. 266.
57  Ibidem.
58  J. Artemiuk, Raje podatkowe…, s. 187, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=46561 
[dostęp: 2.03.2017].
59  E. Najlepszy, Zarządzanie…, s. 214.
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Wzór ten nosi nazwę: Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. 
Podatkowym celem tej konwencji jest stworzenie propozycji podziału roszczeń podatko-
wych między państwami w zakresie dochodów i majątków. Oczywiście przepisy niniej-
szej konwencji mają zastosowanie tylko wówczas, gdy państwa same nie potrafią osiągnąć 
porozumienia w tych kwestiach60. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają 
charakter szczególny w stosunku do przepisów wewnętrznych danego kraju i przysługu-
je im pierwszeństwo. Przepisy wewnętrzne stosowane są wówczas, gdy umowy nie sta-
nowią inaczej61. Zarówno umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i umowy 
o wymianie informacji podatkowych przyjmują z  reguły postać dwustronnych umów 
międzynarodowych. Stanowią one jedno z podstawowych źródeł i zarazem metodę regu-
lacji charakterystyczną dla międzynarodowego prawa podatkowego. Polska ma zawartą 
umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem podpisaną 4 czerwca 1992 
roku, zaktualizowaną protokołem 34 z dnia 22 marca 2012 roku, który wszedł w życie 
1 stycznia 2013 roku62. Zgodnie z wcześniejszą umową Cypr mógł nałożyć na dywidendy 
wypłacane do Polski podatek w wysokości 10%. Jednak zgodnie ze swoim wewnętrznymi 
przepisami nie nakładał go. Mimo to  legalne było dokonanie takiego odliczenia. Tym 
samym podatek od zysków spółki wynosił tylko 9% i był płacony w Polsce. Znoweli-
zowana umowa przewiduje tylko odliczenie podatku faktycznie zapłaconego na Cyprze, 
ponadto powyższe odliczenie może wynieść maksymalnie 5%. W ten sposób na mocy 
nowych regulacji zredukowanie obciążenia podatkowego z  19% do  9% przestało być 
możliwe63. „Mimo tych istotnych zmian, szeroko wykorzystywanych do tej pory przez 
polskich przedsiębiorców, zyski kapitałowe nadal nie podlegają opodatkowaniu na Cy-
prze. W  przeciwieństwie do  Polski, gdzie taki podatek wynosi 19%. Spółka cypryjska 
jest więc dzięki temu ciągle atrakcyjnym narzędziem dla celów optymalizacji. Dochód 
z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółki cypryjskiej jest w dalszym ciągu zwolniony 
z podatku i może być swobodnie reinwestowany”64. 

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i  finansowych, podatków i  ceł, 
powiedział: „Osiągnięto już granice tolerancji dla przedsiębiorstw, które unikają pła-
cenia sprawiedliwego wkładu podatkowego, i dla systemów, które im to umożliwiają. 
Musimy zadbać o to, aby miejsce faktycznego uzyskiwania dochodów przez przed-
siębiorstwa stanowiło również miejsce, w którym są one opodatkowywane. Aby tego 

60  J. Tkaczyk, M. Zdyb, Międzynarodowe prawo…, s. 20 -21.
61  R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Warszawa 2007, s. 54.
62  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 
dnia 4.06.1992 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1383). 
63  „Optymalizacja podatkowa przy użyciu rajów podatkowych w 2013 roku” autorskie opracowanie 
Kancelarii Doradztwa Prawno-Podatkowego, https://kancelariadpp.files.wordpress.com/2013/10/
optymalizacja-podatkowa-przy-uc5bcyciu-rajc3b3w-podatkowych-2013.pdf, s. 34.
64  „Optymalizacja podatkowa przy użyciu rajów podatkowych w 2013 roku” autorskie opracowanie 
Kancelarii Doradztwa Prawno-Podatkowego, https://kancelariadpp.files.wordpress.com/2013/10/
optymalizacja-podatkowa-przy-uc5bcyciu-rajc3b3w-podatkowych-2013.pdf s.34
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dokonać, państwa członkowskie muszą otworzyć się na współpracę…”65. Do drugiej 
grupy środków prewencyjnych należą regulacje wewnątrzkrajowe, które mają na celu 
niejako powstrzymanie działalności antypodatkowej66. Przedsiębiorstwa macierzyste 
są  związane wewnętrznymi regulacjami, obejmującymi szereg zastrzeżeń dotyczą-
cych transakcji dokonywanych za pośrednictwem rajów podatkowych. Do tego typu 
środków należy między innymi wymóg uzyskania zgody na utworzenie czy też zare-
jestrowanie zagranicznej spółki w raju podatkowym. Często należy także otrzymać 
zgodę na choćby zakup udziałów w tego rodzaju spółce67.

PODSUMOWANIE

Nie da  się ukryć, że argumentów wskazujących na  fakt, iż Republika Cypryjska 
mogłaby być wciąż uznawana za raj podatkowy, jest wiele. Są to jednak dane poparte 
współczesnymi, aktualnymi publikacjami, których wciąż niestety jest stosunkowo nie-
wiele. Mimo że wraz z przystąpieniem Republiki Cypryjskiej i wdrożeniem regulacji 
dotyczących krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową Cypr przestał być 
oficjalnie uznawany za oazę podatkową, to ludzie nadal decydują się na prowadzenie 
działalności w Republice Cypryjskiej, lokowanie środków na kontach w cypryjskich 
bankach. Cypr wciąż postrzegany jest jako raj podatkowy, oferujący liczne profity dla 
klientów zagranicznych. Przez kilkadziesiąt lat prawo podatkowe Republiki Cypryjskiej 
bardzo się zmieniło, stało się ujednolicone i z biegiem czasu znalezienie i skorzystanie 
z tzw. luk w prawie jest coraz trudniejsze. Ludzie nieustannie szukają nowych rozwiązań 
poprzez unikanie płacenia podatków dzięki zakładaniu spółek; korzystanie z centrów 
offshore czy optymalizacji podatkowej, oferowanej przez specjalistów zajmujących się 
prawem podatkowych i legalnymi praktykami służącymi zmniejszeniu podatków. Być 
może w dobie współczesnych wydarzeń, nieustannie zmieniającego się rynku finan-
sowego, mimo braku teoretycznych wskazań należy jednak wziąć pod uwagę aspekt 
praktyczny, ukazujący, że Cypr nadal funkcjonuje jako oaza podatkowa. 

„Podatek dochodowy, atakując godność jednostki u samej podstawy, doprowa-
dził do krzywoprzysięstwa, defraudacji, oszustw i łapownictwa. Unikanie lub uchy-
lanie się od podatku stało się wielką amerykańską grą, a  talenty najwyższej próby 

65  Więcej na ten temat: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_pl.html [dostęp: 3.03.2017].
66  Polski Minister Finansów powołał Radę do  Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 
na podstawie art.119n Ordynacji podatkowej na czteroletnią kadencję. Rada jest niezależnym organem 
eksperckim, który będzie opiniować zasadność zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatko-
wania w indywidualnych sprawach. Z wnioskiem o opinię będzie mógł się zwrócić minister finansów 
w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. Ponadto gdy minister podej-
mie w danej sprawie decyzję o zastosowaniu klauzuli, zainteresowana strona będzie mogła w odwołaniu 
od tej decyzji złożyć wniosek o zasięgnięcie opinii Rady. Zob.http://www.mf.gov.pl/en/ministerstwofi-
nansow/wiadomosci/aktualnosci//asset_publisher/M1vU/content/powolanieradydosprawprzeciwdzial
aniaunikaniuopodatkowania/pop_up?_101_INSTANCE_M1vU_viewMode=print dostęp [2.03.2017].
67  E. Najlepszy, Zarządzanie …, s. 214.
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zatrudniane są do wyrywania czegokolwiek z uścisku państwa. Ludzie, którzy pry-
watnie są bez zarzutu, uciekają się do najprzebieglejszych sztuczek, by tylko coś za-
oszczędzić. Niektórzy nawet chwalą się swą pomysłowością. Konieczność przetrwa-
nia w warunkach podatku dochodowego zmieniła nas w ludzi skorumpowanych”68. 
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Streszczenie: Opracowanie ma na celu przedstawienie argumentów mających pomóc w roz-
strzygnięciu czy Republika Cypryjska powinna być uznawana za raj podatkowy. W celu przy-
bliżenia tego zagadnienia autorka przytacza wybrane dotychczasowe definicje dotyczące oaz 
podatkowych oraz podejmuje próby rozstrzygnięcia zasadności uznawania Republiki Cy-
pryjskiej za raj podatkowy. Niniejsze rozważania prowadzone są przede wszystkim w opar-
ciu o najważniejsze publikacje wybitnych specjalistów z dziedziny międzynarodowego prawa 
podatkowego, wybrane akty prawne, monografie, witryny internetowe oraz opinie. Autorka 
wskazuje również przyczyny korzystania z  rajów podatkowych, metody uchylania się oraz 
unikania podatków. Artykuł ma  na celu przedstawienie zarówno danych aktualnych, jak 
i historycznych. Temat ten jest niewątpliwie aktualny, gdyż jak powszechnie wiadomo, już 
od wielu lat ludzie korzystają z różnych sposobów mających na celu obniżenie kosztów zwią-
zanych z opłacaniem podatków w kraju macierzystym. Niniejsze opracowanie nie ma na celu 
wskazania drogi postępowania prowadzącej do uniknięcia opłacania podatków czy też zachę-
cania do tego typu praktyk. Ma za zadanie usystematyzowanie wybranych pojęć związanych 
z funkcjonowaniem rajów podatkowych oraz zwrócenie uwagi na Republikę Cypryjską i roz-
strzygnięcie zasadności uznawania jej za raj podatkowy.

Słowa kluczowe: oaza podatkowa, raj podatkowy, Republika Cypryjska, unikanie podatków, 
uchylanie od opodatkowania, optymalizacja podatkowa, pranie brudnych pieniędzy, lista ra-
jów podatkowych
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THE LEGITIMACY OF CYPRUS AS A TAX HAVEN – SELECTED ISSUES

Summary: The publication main goal is to present the arguments, which should settle wheth-
er Cyprus Republic shall be classified and considered as a tax heaven. Author, wanting to take 
a  closer look at  this matter, is quoting selected definitions that deal with tax heavens. She 
tries to determine whether Cyprus Republic should be classified as tax heaven or not. Those 
reflections are supported by key publications of notable specialists from international tax law, 
monograms, websites and opinions. Author also points out the reasons behind escapes to Tax 
heavens, the methods of abrogating and avoiding taxes. The publication presents the most 
current data as well as historical ones. The subject of that matter is quite valid, especially in the 
times when most of the people that run their business are looking for all sorts of ways to de-
crease the cost of taxes, that they’re dimmed to pay in their own countries. This publication 
is not meant to be treated as a guide of how to avoid the taxes, far from that, it is mostly aiming 
to systematize selected concepts connected with functioning of Tax heavens as well as drives 
an attention on Cyprus Republic and reasons behind settling it as Tax heaven. 

Keywords: tax haven, avoidance of taxes, offshore center, offshore tax heaven, offshore juris-
diction, list of tax havens , tax in Cyprus, Republic of Cyprus


