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Przedsi wzi cia offshore w aspekcie globalizacji gospodarki 

�W epoce informacyjnej termin �offshore� nie b dzie oznacza  innego kraju 
jako raju podatkowego; �offshore� b dzie mog o oznacza  cyberprzestrze �.

Robert Kyosaki �Kwadrat przep ywu gotówki� 

Proces mi dzynarodowej globalizacji gospodarki w zasadniczy sposób zmieni
relacje pomi dzy krajowymi systemami podatkowymi. Rosn ca liczba podmiotów 
gospodarczych prowadz cych dzia alno  na skal  mi dzynarodow , swoboda prze-
p ywów kapita owych mi dzy poszczególnymi krajami, jak równie atwo  zawiera-
nia transakcji o charakterze globalnym, stworzy a mo liwo  minimalizowania obci -
e  podatkowych przez przedsi biorstwa. Dzia ania te realizowane s  przy wykorzy-

staniu ró nego rodzaju mechanizmów podatkowych, do których zaliczy  nale y: 
tworzenie przedsi biorstw typu offshore; 
realizacja transakcji pozornych; 
stosowanie cen transferowych; 
niedostateczn  kapitalizacj .

Upowszechnienie tego typu zachowa  podmiotów rynkowych w skali gospodar-
ki krajowej powoduje wyst pienie szeregu nast pstw, zarówno spo ecznych, jak i 
gospodarczych. Wymusza ono obni enie krajowych podstaw opodatkowania, zmian
struktury obci e  fiskalnych nak adanych na przedsi biorstwa w kierunku przesuni -
cia cz ci ci aru podatkowego z mobilnych na stosunkowo niemobilne czynniki 
produkcji, jak równie  z produkcji na konsumpcj . Ogranicza to znacznie swobod
prowadzenia polityki podatkowej przez dane pa stwo1. Zainteresowanie bezpiecznymi, 
w miar  anonimowymi miejscami, w których mo na w du ym stopniu zminimalizo-
wa  lub wr cz unikn  p acenia podatków, wywo uje reakcj  zarówno ze strony ca ych 
systemów podatkowych, jak równie  indywidualnych podmiotów oferuj cych pe en
zakres obs ugi obejmuj cy rejestracj  spó ki oraz wykorzystanie mo liwo ci stworzo-
nych przez tzw. raje podatkowe. 

1. Raje podatkowe  

Analiza wspó czesnych systemów podatkowych oraz zmian w nich zachodz -
cych pozwala wyci gn  wnioski, i  cz  z pa stw, b d  terytoriów zale nych o 
w asnych systemach podatkowych, wykorzystuj c ten globalny trend ku minimalizacji 
obci e  podatkowych, celowo zacz a wprowadza  w swoich regulacjach prawnych 
rozwi zania, maj ce na celu umo liwienie transferu dochodu do innego pa stwa ni  te 
                                                
1  Zob. A. Ko mider, Szkodliwa konkurencja podatkowa � nowy wiatowy problem, �Biuletyn Skarbo-

wy� nr 1/2001, s. 6. 
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w których by  uzyskany, w celu obj cia go korzystniejszym, z punktu widzenia pod-
miotu gospodarczego, obci eniem podatkowym. Systemy podatkowe w ra cy spo-
sób zani aj ce obci enia podatkowe i zach caj ce tym samy do wykazania dochodu 
w danym kraju, nazwane zosta y �szkodliwymi�, bowiem ich istnienie staje si  szko-
dliwe dla krajów, w których podmioty gospodarcze w rzeczywisto ci dzia aj .

W tym miejscu wspomnie  nale y, i  raje podatkowe nie stanowi  ubocznego 
produktu procesu globalizacji gospodarki wiatowej, lecz ich korzeni doszukiwa
nale y si  ju  w VI wieku p.n.e., kiedy to podatkow  oaz  przedsi biorczo ci stanowi-
a wyspa Rodos, a nast pnie Delos. W XVII wieku rajem podatkowym by y kolonie 

angielskie w Ameryce Pó nocnej, gdzie do dzi  zachowa y si  ulotki propaguj ce
emigracj , jako odpowied  na panuj cy w Europie ucisk podatkowy. Historia uczy, e
raje podatkowe pojawiaj  si  zawsze w sytuacji, gdy wysoko  obci e  publiczno-
prawnych zmusza podmioty gospodarcze do ukrywania swoich dochodów, a zarówno 
rz dz cy, jak i rz dzeni trac  wiar  w to, i  podatki s  sprawiedliwe, a wydatki pa -
stwa s u  dobru ogólnemu2. Tworz c system podatkowy ustawodawca powinien 
uwzgl dnia  fakt, i  ka de obci enie podatkiem traktowane jest przez podatnika jako 
pomniejszenie jego obecnego lub przysz ego stanu maj tkowego. Je eli system podat-
kowy charakteryzuj  wysokie stawki podatkowe, to nale y spodziewa  si  takich 
skutków jak: os abienie tempa wzrostu gospodarczego, rozwój �szarej strefy� gospo-
darczej, odp yw kapita u za granic  przy jednoczesnym ograniczeniu nap ywu kapita u
zagranicznego3. Jedn  ze strategii podatkowych, jak  mog  zrealizowa  przedsi biorcy 
w warunkach zbyt dotkliwych obci e  fiskalnych, jest przeniesienie dzia alno ci do 
miejsc oferuj cych korzystniejsze podatkowo warunki rozwoju. 

Typowy raj podatkowy to pa stwo, którego g ówne ród o dochodów bud eto-
wych stanow  op aty rejestracyjne, p acone przez zak adane tam spó ki4. Do kategorii 
tej zalicza si  wszystkie wyspy egzotyczne, jak: Kajmany, Antyle Holenderskie czy 
Wyspy Bahama. Drug  kategori  rajów podatkowych, okre lanych jako preferencyjne 
systemy podatkowe, stanowi  pa stwa stosuj ce zwolnienie podatkowe od dochodu, 
który zosta  wytworzony na ich terytorium. Zabieg ten ma na celu zach cenie przed-
si biorców do inwestowania na terenie kraju stosuj cego ten e instrument podatkowy.5

                                                
2  Jest wiele powodów, które sprawiaj , e opodatkowanie napotyka granice mo liwo ci realizacji 

funkcji dochodowej. Z regu y wi  si  one z naruszeniem zasad kszta towania racjonalnego systemu 
podatkowego, w tym z deprecjonowaniem znaczenia zasady sprawiedliwo ci opodatkowania. W kon-
tek cie wydajno ci fiskalnej podatku wi e si  ona z granicami opodatkowania w sensie ekonomicz-
nym i psychologicznym. S  to bowiem dwie g ówne przyczyny mog ce doprowadzi  do naruszenia 
granic opodatkowania i zwi zanego z tym kryzysu finansów publicznych. Ze wzgl du na uwarunko-
wania ekonomiczne i psychologiczne mo e powsta  zjawisko okre lane w doktrynie, a potwierdzone 
w praktyce podatkowej jako �przeciwreakcja� na nacisk fiskalny. Zobacz: A. Truger, Die neue Fi-
nanzwissenschaft zwischen Realitätsferne und Irrelevanz der Annehmen, Europäischer Verlag der 
Wissenschaften, 1998; oraz A. Gomu owicz, Zasada sprawiedliwo ci podatkowej, materia  interneto-
wy: http://www.proinfo.pl/eksi ka/

3  S. Owsiak, Finanse publiczne, Teoria i praktyka, Warszawa 1999, s. 184. �Mo na przyj  w sensie 
teoretycznym i praktycznym, e istniej  granice opodatkowania, których przekroczenie wywo uje ne-
gatywne nast pstwa przejawiaj ce si  w ograniczaniu dzia alno ci (aktywno ci) gospodarczej i 
zmniejszeniu si  dochodów pa stwa�. Ibidem. 

4  W. L. Sinclair, Tax Gulide 1993-1994, Chapman, London 1993, s. 290. 
5  Przyk adem takich zachowa  mo e by  równie  polska polityka podatkowa realizowana w specjal-

nych strefach ekonomicznych.

http://www.proinfo.pl/eksi
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Dok adniejsz  klasyfikacj  rajów podatkowych mo na przeprowadzi  z punktu 
widzenia nast puj cych kryteriów6:

brak opodatkowania dochodów, przyrostu kapita u i maj tku (np. Bahrajn, Vanautu, 
Kajmany) � kraje o korzystnej sytuacji fiskalnej, liberalnym i elastycznym systemie 
prawnym, dopuszczaj ce uproszczon  form  zak adania i prowadzenia spó ek;
pobieranie podatku dochodowego wg zasad terytorialnych, czyli od dochodów 
uzyskanych z dzia alno ci na terenie danego kraju, natomiast inne dochody, wyni-
kaj ce ze róde  zagranicznych, jak dywidendy, oprocentowania, nale no ci licen-
cyjne itp., pozostaj  wole od opodatkowania; przyk adem mog  by  takie kraje jak: 
Panama, Filipiny, Kostaryka, Haiti, Liberia; 
niska stopa opodatkowania � wyspy na Kanale la Manche, Antyle Holenderskie; 
preferencje podatkowe dla okre lonych przedsi wzi  � Gibraltar, Jamajka; 
wprowadzenie tzw. przywilejów holdingowych zwi zanych z dzia alno ci  maj c
na celu przejmowanie udzia ów w innych przedsi biorstwach lub prowadz cych 
dzia ania wy cznie administracyjne, takie jak np. udzielanie kredytów; przyk adem 
tego typu rajów podatkowych mo e by  Lichtenstein, Luksemburg, Singapur, pod 
pewnymi wzgl dami równie  Szwajcaria oraz Holandia; 
preferencje w kierunku osób fizycznych � Andora, Monako, Wyspy Bahama, 
Bermudy, Kajmany. 

2. OECD kontra �raje� 

Odpowiedzi  pa stw spoza grupy �rajów�, na zbyt liberalne systemy opodatko-
wania dochodów, sta o si  wypracowanie wspólnej polityki zwalczania przyczyn i 
skutków szkodliwej konkurencji podatkowej, realizowanej pod sztandarami Organiza-
cji Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pierwszym etapem dzia a  by o
zdefiniowanie kryteriów kwalifikuj cych dany system podatkowy jako szkodliw
konkurencje podatkow 7. Do najwa niejszych zaliczono8:
1. brak lub bardzo niska stopa opodatkowania, jako punkt wyj ciowy do kwalifikacji; 
2. uprzywilejowanie, poprzez ni sze opodatkowanie lub jego brak, dochodów �prze-

transferowanych� do danego kraju w stosunku do dochodów osi gni tych na jego 
terytorium; 

3. brak przejrzysto ci przepisów podatkowych, umo liwiaj cy niektórym podatnikom 
pozyskiwanie szczególnych przywilejów zmieniaj cych ustawowe regulacje po-
datkowe, bez wyra nego okre lenia kryteriów przyznawania tych preferencji; 

4. brak efektywnej wymiany informacji podatkowej z innymi pa stwami � tj. odmo-
wa udzielania informacji administracjom innych pa stw o dochodach transferowa-
nych do danego kraju przez osoby podlegaj ce jurysdykcji podatkowej tych 
pa stw, co powoduje, i  kraje te wykorzystywane zostaj  jako miejsce legalizacji 
dochodów pochodz cych z dzia alno ci przest pczej;

                                                
6  Zob. M. Zyniewicz, D. Za upka, Luki podatkowe, Netnet, Wroc aw 1999, s. 28-29. 
7  Kryteria szkodliwej konkurencji podatkowej opublikowane zosta y w Raporcie OECD z 9 kwietnia 

1998 r. 
8  Por.: A. Ko mider, Szkodliwa..., op. cit., s. 7. 
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5. brak jawno ci i przejrzysto ci finansowej co umo liwia realizacj  transakcji o 
warto ci nieproporcjonalnej w stosunku do wysoko ci inwestycji lub zatrudnienia. 

W oparciu o zaprezentowane kryteria w dniu 26 czerwca 2000 r. OECD oficjal-
nie opublikowa a wykaz 31 krajów oraz terytoriów posiadaj cych systemy podatkowe 
stanowi ce szkodliw  konkurencj  podatkow , dziel c je na dwie grupy. Pierwsza z 
nich obejmowa a kraje i terytoria, w których ca y system podatkowy jest szkodliwy dla 
innych pa stw, druga za  � kraje zawieraj ce w swoim ustawodawstwie niektóre z 
rozwi za  o dzia aniu szkodliwym dla innych systemów podatkowych wraz z ich 
wskazaniem. Weryfikacja listy OECD opublikowana 18 kwietnia 2002 roku wykaza a, 
i  po prawie czterech latach intensywnej kampanii na rzecz likwidacji rajów podatko-
wych, na ich wykazie pozosta o tylko siedem jurysdykcji9: Andora, Lichtenstein, 
Liberia, Monako, Wyspy Marshalla, Nauru, Vanuatu.  

Obecnie pa stwo, aby nie znajdowa  si  na �czarnej li cie� musi spe nia  dwa 
g ówne za o enia planu �Porozumienia�, a mianowicie: 
1. wymóg identyfikacji beneficjentów � przejrzysto ci;
2. wymóg efektywnej wymiany informacji. 

Krytycy kampanii OECD przeciwko rajom podatkowym, zarzucaj  jej, i  jest 
pe na hipokryzji bior c pod uwag  fakt, i  kilka krajów nale cych do samej organiza-
cji posiada zagwarantowany systemem prawnym brak identyfikacji, czy te  brak 
efektywnej wymiany informacji. Ci, którzy posuwaj  si  dalej twierdz , i  raje podat-
kowe istniej  za przyzwoleniem elit w adzy krajów rozwini tych, a z ich istnienia 
zadowolone s  zarówno wielkie firmy, jak i postaci ze wiata polityki, finansów, 
mediów, przemys u10. Szereg rajów to enklawy wykrojone z terytorium najbogatszych 
krajów � USA, Wielkiej Brytanii, Holandii. Suwerenem na wyspie Man, Gibraltarze i 
Wyspach Normandzkich kana u La Manche jest parlament angielski, za  Aruba czy 
Antyle Holenderskie to cz ci Królestwa Niderlandów. Dzi ki grze z fiskusem fortun 
dorabiaj  si  banki i kancelarie prawne. Na g ównej ulicy stolicy Wysp Bahama stoj
okaza e biurowce, za  wyspa Guernsey z 60 tys. mieszka ców jest siedzib  ponad 80 
banków. To oczywi cie nieliczne przyk ady znakomitej prosperity oaz podatkowych.  

3. Unia Europejska wobec szkodliwych praktyk podatkowych 

Lista szkodliwych praktyk podatkowych oraz Lista Krajów i Terytoriów wraz ze 
sposobami za pomoc  których stosuj  szkodliwe praktyki podatkowe, opublikowana 
zosta a równie  przez Uni  Europejsk . Jako najbardziej szkodliwe dzia ania uzna a:
1. Zasadnicze ró nice w stawkach podatku po redniego w ró nych krajach mog ce 

zniekszta ca  wzorce zakupowe konsumenta. 
2. Zniekszta cenia spowodowane w asn  stawk  VAT i akcyzy, b d  zró nicowanie

zastosowania i interpelacji w Krajach Cz onkowskich. 
3. Wysokie stawki kra cowe podatku bezpo redniego, które zach caj  osoby o 

wysokich zarobkach do �ucieczki podatkowej� do krajów o ni szych stawkach. 
                                                
9 OECD � Czarna Lista 2002, materia  internetowy http://www.ocra.pl/, 13 maja 2002. 
10  Zob.: P. Sza amacha, Ucieczka do raju na ziemi, materia  internetowy http://www.sprawapolska.pl/ 

archiwum_1/felietony_ucieczk_do_raju.htm

http://www.ocra.pl/
http://www.sprawapolska.pl/
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4. Nie opodatkowane i nie zadeklarowane zyski zagraniczne, szczególnie bankowe i 
inne procentowe, które mog  zniekszta ci  rynek oszcz dno ci.

5. Upadek istnienia bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w 
konkretnych transakcjach, co prowadzi do utrzymywania barier handlowych we-
wn trz Rynku Wspólnotowego. 

6. Stosowanie podatków w celu agodzenia cykliczno ci rozwoju gospodarczego 
maj ce za zadanie przyci gni cia inwestycji �footloose�, co mo e zniekszta ci
rynek kapita owy oraz dopu ci  do �wakacji podatkowych� (jednak e z drugiej 
strony, mo e by  cz sto cz ci  w asnej polityki wspólnoty). 

7. Znaczne rozbie no ci w podatku dochodowym i systemie ubezpiecze  spo ecz-
nych, mog ce uderza  w tych, którzy pracuj  w Krajach Cz onkowskich, innych 
ni  ich narodowo .

4. Raje podatkowe dla offshore 

�Offshore� stanowi potoczne okre lenie firmy zarejestrowanej w obcym dla za-
k adaj cej j  osoby systemie prawnym. Firmy takie korzystaj  ze specjalnych udogod-
nie  finansowych i administracyjnych oferowanych przez ten system, najcz ciej 
polegaj cych na preferencjach podatkowych. Prowadz c spó k  offshore w typowym 
raju podatkowym, inwestor zyskuje dodatkowo anonimowo  zarówno co do swojego 
udzia u w przedsi wzi ciu, jak równie  co do rodzaju prowadzonej dzia alno ci. Ko-
rzystanie ze wszystkich przywilejów tej formy dzia alno ci jest mo liwe bez koniecz-
no ci fizycznej obecno ci zarz du, personelu, inwestorów w jurysdykcji, w której 
zarejestrowane jest przedsi biorstwo. Praktyka wykazuje, i  mi dzynarodowe korpora-
cje rejestruj  si  jedynie formalnie w jurysdykcjach offshore, za  fizyczna kontrola i 
zarz dzanie odbywa si  z biur zlokalizowanych w miejscach dogodnych dla zarz du.
Do najcz ciej stosowanych metod wykorzystywania przywilejów, z jakich korzystaj
spó ki offshore, nale 11:
1. czasowe przeniesienie dochodów do raju podatkowego w celu odroczenia p atno ci 

podatku;
2. zakup us ug od firmy z raju podatkowego w celu zwi kszenia kosztów i obni enia

podstawy opodatkowania; 
3. wspó praca z firm  offshore, która po redniczy w sprzeda y towarów za granic ;
4. wykorzystania umów mi dzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Regiony �offshore� z niskimi podatkami zajmuj  coraz istotniejsz  rol  w funk-
cjonowaniu wiatowej gospodarki. Corocznie rejestruje si  ponad 60 tys. firm tego 
typu, za  wi kszo  z du ych banków posiada ju  co najmniej jeden oddzia  dzia aj cy 
w raju podatkowym. Ocenia si , i  ponad 60% wiatowych aktywów zarz dzanych jest 
poprzez struktury offshore, i tak np. Wyspy Caymany stanowi  aktualnie szóste co do 
wielko ci centrum finansowe wiata.  

Wybieraj c swój �raj� inwestorzy bior  g ównie pod uwag  cel, jakiemu ma s u-
y  rejestracja, jak równie  takie elementy jak: struktura podatkowa, polityczna i 

                                                
11  Por. A. Michalski, Business na Bahamach, �Rzeczpospolita�, 27 grudnia 1999. 
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ekonomiczna stabilizacja, system czno ci, system prawny, j zyk, struktura prawna 
dotycz ca poufno ci informacji, obowi zek prowadzenia ksi gowo ci, koszty rejestra-
cji i utrzymania firmy. Generalnym warunkiem wymaganym przez praktycznie 
wszystkie kraje jest obowi zek posiadania przez firm  siedziby w kraju rejestracji. 
Najwa niejsze warunki tworzenia spó ki w wybranych rajach podatkowych prezentuje 
poni sza tabela. 

Tabela 7. Warunki rejestracji i dzia ania spó ek offshore w wybranych rajach podat-
kowych 

Niue Wyspy 
Bahama

Brytyjskie 
Wyspy 

Dziewicze 
Cypr Jersey Panama 

Wymagany kapita
udzia owy 

50.000
USD

5.000
USD

50.000
USD

1.000   
CYP

10.000
GBP

10.000
USD

Koszty rejestracji + 
koszty przygotowania 

firmy do rejestracji 

400 +150 
USD

500+200
USD

500+200
USD

1700 +300 
USD

850 +300 
USD

500+200
USD

Roczna op ata skarbo-
wa (p acona przy 

rejestracji i co rok przy 
sk adaniu sprawozdania 

rocznego)

nie nie nie nie 180 USD nie 

Roczny podatek 
p acony z góry w kraju 

rejestracji 
150 USD 250 USD 300 USD 4,2% 800 USD 150 USD 

Roczne op aty zarz -
dzaj ce wymagane 

przez prawo w kraju 
rejestracji firmy 

800 USD 800 USD 800 USD 1450 USD 1050 USD 800 USD 

Podatek od zysków brak brak brak 4,25% brak brak 
Ujawnienie w a ciciela nie nie nie tak tak nie 

Minimalna liczba 
udzia owców jeden jeden jeden dwóch dwóch jeden 

Sprawozdanie roczne nie nie nie tak tak nie 
Prezentacja ksi g

rachunkowych nie nie nie tak nie nie 

 prowadzenie ksi g udzia owców, sporz dzanie rocznego sprawozdania dla urz du rejestrowego, pod-
stawow  obs ug  (bez rachunkowo ci)

ród o: Opracowanie w asne w oparciu o materia y internetowe: http://www.offcen.pl/.

Poniewa  spó ka offshore jest odr bn  osob  prawn , podatki spó ki rozliczane 
s  osobno od podatków wspólników. Podatek dochodowy spó ka p aci w kraju jej 
rejestracji i naliczany mo e on by  procentowo w stosunku do jej dochodu, w postaci 
rycza tu, b d  zupe nie mo e zosta  zwolniony z opodatkowania (patrz tabela). Po 
zap aceniu podatku dochodowego lub rycza tu, reszta dochodu mo e by  przeznaczona 
na dzia alno  firmy lub wyp acona jej udzia owcom w postaci dywidendy. Nale y
jednak e pami ta , i  w chwili wyp acenia dywidendy osoba otrzymuj ca j  uzyskuje 
przychód, który mo e by  obci ony podatkiem dochodowym obowi zuj cym na 
terytorium jego zamieszkania. Bior c jednak e pod uwag  fakt, i  w adze podatkowe 

http://www.offcen.pl/
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nie s  w stanie kontrolowa  danych finansowych firm zarejestrowanych w typowych 
rajach podatkowych, nie s  równie  w stanie udowodni  ewentualnego ukrycia docho-
du przez osob  otrzymuj c  tak  dywidend , co ochoczo wykorzystuj  liczni inwesto-
rzy rajów podatkowych. W przypadku nie wyp acania dywidendy, lecz przeznaczeniu 
ca o ci zysków na dzia alno  firmy, na jej udzia owcach nie ci y aden obowi zek 
podatkowy.  

Przyk ady funkcjonowania firm offshore mo na znale  w takich dziedzinach:12

handel mi dzynarodowy � spó ki importowo-handlowe dzia aj ce w raju podat-
kowym wykorzystywane s  do akumulacji zysku powstaj cego z transakcji han-
dlowych, poprzez refakturowanie transakcji lub agenta, któremu p acona jest pro-
wizja;
us ugi � firmy zarejestrowane w raju mog  sprzedawa  ro nego rodzaju us ugi: 
doradcze, marketingowe, ksi gowe, agencyjne, a osi gane dochody zostaj  akumu-
lowane bez nadmiernego opodatkowania; 
inwestycje � inwestowanie poprzez firmy offshore gwarantuj ce anonimowo
udzia owców zmniejszaj  ograniczenia wynikaj ce z prawa dewizowego, u atwia-
j c jednocze nie dost p do mi dzynarodowych rynków finansowych; 
inwestycje holdingowe � polegaj ce na inwestowaniu wy cznie w udzia y w 
firmach nale cych do danego przedsi biorcy, a spó ka offshore wykorzystywana 
jest wówczas jako firma posiadaj ca oddzia y w krajach o ni szych zobowi zaniach 
podatkowych, co stwarza im mo liwo  wykorzystania umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania; 
nieruchomo ci � polega g ównie na posiadaniu nieruchomo ci za po rednictwem 
firmy offshore, co powoduje, i  pomini ty zostaje podatek od sprzeda y nierucho-
mo ci, darowizny, spadku; 
patentów i praw autorskich � spó ka offshore przejmuje prawa wynikaj ce z 
patentów, praw autorskich czy znaków towarowych, umo liwiaj c akumulacj  zy-
sków z op at licencyjnych bez ponoszenia nadmiernych kosztów; 
bankowo ci i ubezpiecze  � w rejonach offshore mo liwa jest rejestracja firm z 
licencj  bankow  lub ubezpieczeniow .

5. Raje podatkowe po polsku 

Mo liwo  inwestowania poza terytorium Polski reguluje wiele aktów praw-
nych, co powoduje, i  aby porusza  si  po danym obszarze oraz w a ciwie go zrozu-
mie  potrzebne jest przejrzyste ich uszeregowanie. Regulacji tych nale y szuka
przede wszystkim w prawie dewizowym oraz podatkowym. Pami ta  nale y równie ,
i  w dobie globalizacji i czenia si  gospodarek krajowych, ponad prawem lokalnym 
znajduje si  prawo mi dzynarodowe, które poprzez umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania mo e mniej lub bardziej zmienia  wewn trzny system podatkowy. 
Umowy mi dzynarodowe po ratyfikacji staj  si  bowiem powszechnie obowi zuj cym 
prawem, mog c powodowa  zmian  istniej cych przepisów podatkowych.  

                                                
12  Opracowanie w asne w oparciu o materia y internetowe: http://www.offcen.pl/.
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W ród polskich uwarunkowa  dotycz cych tworzenia oraz dzia ania przedsi -
wzi  offshore wymieni  nale y13:

w obszarze prawa dewizowego � do niedawna konieczne by o, w przypadku 
ka dej zagranicznej inwestycji, uzyskanie zezwolenia dewizowego, wydawanego 
w Polsce przez Prezesa NBP. Obowi zek uzyskania zezwolenia zapewni  mia ,
przynajmniej w za o eniu, ca kowit  kontrol  dewizow  ze strony pa stwa nad 
dzia alno ci  polskich rezydentów za granic . Znany jest jednak fakt, i  przepisy te 
nie zapobieg y rejestracji spó ek w pa stwach o preferencyjnym systemie podat-
kowym. Przeszkoda ta omijana by a poprzez uzyskania zezwolenia na za o enie 
spó ki w kraju nie uznawanym za raj podatkowy, a nast pnie rejestracja spó ki za-
le nej w typowym raju podatkowym. Nowe przepisy prawa dewizowego z dnia 18 
grudnia 1998 roku znios y obowi zek uzyskania zezwole  na inwestycje w pa -
stwach nale cych do OECD, w wyniku czego podatnicy zyskali sporo nowych 
mo liwo ci, za  kontrola NBP w tym zakresie praktycznie straci a znaczenie. Do-
da  bowiem nale y, i  po zarejestrowaniu spó ka offshore nie podlega ju  ograni-
czeniom polskiego prawa dewizowego, niezale nie od tego, kto jest jej w a cicie-
lem lub dyrektorem. 
w obszarze prawa podatkowego � zarówno ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, jak i od osób prawnych, jednobrzmi co stwierdza, i  je eli po-
datnik pozostaj cy w zwi zku gospodarczym z osob  maj c  siedzib  za granic ,
tak uk ada bieg swoich interesów, e nie wykazuje dochodów, b d  wykazuje 
mniejsze od tych, jakie nale a oby wykazywa , gdyby wymieniony zwi zek nie 
istnia , wówczas dochód tego podatnika ustala si  bez uwzgl dnienia obci e
szczególnych wynikaj cych z powy szego zwi zku. W przypadku, je eli ustalenie 
tego dochodu nie jest mo liwe na podstawie ksi g rachunkowych, ustala si  go w 
drodze oszacowania. Przepis ten ustanawia zasad  przypisania podatnikowi do-
chodu, który faktycznie nie zosta  osi gni ty. Nowe przepisy podatkowe dodatko-
wo na o y y na polskich przedsi biorców prowadz cych transakcje, za które bez-
po rednio lub po rednio p ac  firmom znajduj cym si  w pa stwach uznanych za 
stosuj ce szkodliw  konkurencj  podatkow , obowi zek przygotowania szczegó-
owej dokumentacji podatkowej takiej operacji w przypadku, je eli czna kwota 

wynikaj ca z umowy, lub rzeczywi cie zap acona, przekracza w roku podatkowym 
równowarto  20 tys. euro14. Dokumentacja taka musi obejmowa :
1. okre lenie funkcji, jakie spe niaj  podmioty uczestnicz ce w transakcji, 
2. przewidywane koszty i sposób kalkulacji zysków, 
3. cen  przedmiotu transakcji, 
4. strategi  gospodarcz  podmiotów, 
5. inne czynniki, je eli mia y wp yw na przedmiot transakcji, 
6. oczekiwane korzy ci zwi zane z uzyskaniem wiadcze  o charakterze niema-

terialnym. 

                                                
13 Prawne uwarunkowania inwestowania przez polskich rezydentów w krajach stosuj cych szkodliw

konkurencj  podatkow , materia  internetowy http://www.ocra.pl/, 13 maja 2002. 
14  Zob. K. Tomaszewski, Raje spoza resortowej listy, �Prawo i Gospodarka�, 9-10 czerwca 2001. 
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Powy szy przepis wskazuje równie  na sytuacj , w których zwi zek mi dzy 
dwoma podmiotami wp ywa na ceny ich wzajemnych wiadcze  (tzw. ceny transfero-
we), prowadz c do ich znacznego zani ania lub zawy ania w stosunku do cen rynko-
wych. W tej sytuacji organ podatkowy mo e okre li  ich wysoko  na podstawie 
przeci tnych cen stosowanych w danej miejscowo ci w dniu wykonania wiadczenia.  

6. Podsumowanie 

Po otwarciu polskiej gospodarki na wiat, nasi przedsi biorcy szybko nauczyli 
si  korzysta  z istniej cych udogodnie  podatkowych oferowanych przez raje podat-
kowe. Zarówno na stronach internetowych, jak i w pismach pojawi o si  coraz wi cej
ofert us ug offshore. Czy nale y uzna  takie dzia ania za szkodliwe i niezgodne z 
prawem, czy te  nale y traktowa  je jako wzrost stopnia konkurencyjno ci na global-
nym rynku inwestycyjnym, przybli aj cy go do modelu rynku doskonale konkurencyj-
nego? Problem ten wzbudza  b dzie jeszcze wiele kontrowersji, a zdania s  podzielone 
w ród tych, którzy te podatki p ac  i tych którzy z tych podatków korzystaj .
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