
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cypryjskie Struktury 
Spółek Holdingowych 

Cypr staje się najpopularniejszym w Europie miejscem lokowania pośredniczących spółek holdingowych oraz 
poważnym konkurentem Holandii, Luksemburga, Szwajcarii i innych jurysdykcji tradycyjnie wybieranych na 
siedzibę takich spółek. Szukając odpowiedniego miejsca dla swoich spółek holdingowych, inwestorzy 
międzynarodowi przekonują się, że wyjątkowe korzyści podatkowe, członkowstwo w UE i zgodność z 
wymogami OECD zdecydowanie przemawiają na korzyść Cypru. 

Nie są pobierane roczne podatki od cypryjskiej wartości netto 
lub kapitału w okresie istnienia spółki holdingowej.  

 

Brak przepisów dotyczących kontrolowanych spółek 
zagranicznych, brak zasad cienkiej kapitalizacji oraz 
szczegółowych przepisów przeciwdziałających 
opodatkowaniu; co pozwala uniknąć skomplikowanego i 
kosztownego strukturyzowania podatkowego. 
 
 

Podsumowując, cypryjski system podatkowy 
umożliwia: 
 
 

(a) transferowanie dywidend ze źródeł zagranicznych z 
innych krajów przy zmniejszonych lub zerowych stawkach 
zagranicznych podatków u źródła, dzięki wykorzystaniu 
Dyrektywy Parent-Subsidiary lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, jeżeli Dyrektywa nie ma zastosowania,  
 
(b) otrzymywanie dywidend zagranicznych na Cyprze 
przy zerowej stawce podatku dochodowego od osób prawnych 
lub specjalnej składki ochronnej (lokalnego podatku u źródła) 
lub innych podatków lokalnych (z zastrzeżeniem łatwych do 
spełnienia warunków zawartych w przepisach o unikaniu 
opodatkowania), tj. dzięki brakowi uszczuplenia podatków 
krajowych wskutek operacji holdingowych,  
 
(c) wypłacanie zysków udziałowcom-nierezydentom przy 
zerowej stawce podatku u źródła od dywidendy, bez względu na 
jurysdykcję albo obowiązywanie lub brak umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania (także do jurysdykcji offshore),  
 
(d) realizację zysków kapitałowych ze zbycia udziałów/akcji 
spółek zagranicznych przy zerowej stawce podatku 
dochodowego od osób prawnych i podatku od zysków 
kapitałowych, bez względu na długość okresu posiadania i 
procentową wielkość udziału, oraz likwidację samej spółki 
holdingowej bez żadnego podatku od zysków kapitałowych.  
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Cypryjskie zachęty podatkowe  
 
Korzyści oferowane przez cypryjski system podatkowy 
przedstawione obszerniej w broszurze „Dlaczego Cypr?”. 
 

Liczne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i 
Dyrektywy UE umożliwiają eliminację lub zmniejszenie 
zagranicznych podatków u źródła i innych. 

 

Dywidendy zagraniczne są zwolnione z podatku, pod 
warunkiem posiadania co najmniej 1% udziałów w spółce 
wypłacającej dywidendę. Ponadto z podatku zwolnione są zyski 
z zakładów ulokowanych poza Cyprem, a ich straty można 
pokrywać z dochodów cypryjskich.  
 

Zasady przeciwdziałające unikaniu opodatkowania: 
należy pamiętać, że powyższe zwolnienia nie mają 
zastosowania, jeżeli ZARÓWNO spółka wypłacająca dywidendę 
prowadzi, bezpośrednio lub pośrednio, w wymiarze ponad 50%, 
działalność generującą dochody z inwestycji, JAK RÓWNIEŻ 
zagraniczny „podatek podstawowy” jest niższy od 5%. Nie 
obowiązują żadne innej zasady, minimalne okresy posiadania, 
minimalne wartości inwestycji itp. 
 

Zbycie udziałów i innych papierów wartościowych: nie 
podlega podatkowi od zysków kapitałowych, a zyski są 
zwolnione z podatku dochodowego (z wyjątkiem udziałów w 
spółkach posiadających nieruchomość, usytuowaną na Cyprze). 
   
W większości przypadków brak podatku u źródła od 
wypłacanych dywidend, odsetek i należności 
licencyjnych, bez względu na status odbiorcy (osoba fizyczna 
lub prawna), kraj rezydencji odbiorcy (nawet jurysdykcje 
offshore) czy obowiązywanie (lub brak) umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. 
 

Brak podatku od zysków kapitałowych lub dochodowego od 
likwidacji udziałów lub likwidacji samej cypryjskiej spółki 
holdingowej.  
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