
Struktury handlu 

międzynarodowego  i inne 
 

 
 
 
Zachęty podatkowe oferowane przez Cypr 

 
Zalety cypryjskiego systemu podatkowego, przedstawione w 
broszurze „Dlaczego Cypr?”, dotyczą wszystkich rodzajów struktur 
handlowych. 

 
 

Spółki handlu międzynarodowego 
 
Tego rodzaju spółki można wykorzystać do fakturowania / 
refakturowania towarów i usług, jak również do otrzymywania 
prowizji handlowych, z każdego kraju do dowolnego punktu 
przeznaczenia oraz w tranzycie w połączeniu z prowadzeniem 
składu celnego, zakładu wytwórczego ze składem celnym czy 
działalności w strefie wolnocłowej. 

 

Spółki cypryjskie mogą świadczyć różne usługi, np. promocja 
sprzedaży, księgowość, skarb, udostępnianie pracowników – 
personelu kierowniczego, doradztwo, badania rynku, komis, 
pośrednictwo, pozyskiwanie klientów i wiele innych. 

 

Mogą one nawet zatrudniać pracowników zagranicznych, którzy 
będą czerpać korzyści z zapisów właściwych umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania płacąc podatki i składki na 
ubezpieczenia społeczne na Cyprze, według niskich stawek, 
unikając tym samym wysokich podatków w swoim kraju 
macierzystym. 

 

W ten sposób zyski wypracowane przez spółkę cypryjską są 
opodatkowane według 12.5% stawki cypryjskiego podatku od 
osób prawnych, zamiast wyższych stawek obowiązujących w 
innych krajach. Prowadzenie    działalności    handlowej    z    
państwa członkowskiego UE o niskich podatkach (np. na Cyprze) w 
połączeniu z odpowiednim planowaniem podatkowym, które 
umożliwia obniżenie efektywnej stopy podatku cypryjskiego 
znacznie poniżej 12.5%, jest obecnie znacznie lepszą strategią 
niż korzystanie ze    spółki    offshore    zarejestrowanej    w    
raju podatkowym. 

 

 
 
Najczęstsze rodzaje działalności 

 
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że nie ma takiej działalności, 
której  nie  można  by  prowadzić  poprzez  podmiot  cypryjski. 
Podmioty cypryjskie są powszechnie wykorzystywane przez 
korporacje i osoby fizyczne, zwłaszcza zamożne, do prowadzenia 
najróżniejszej działalności. 

W celu uzyskania informacji dotyczących Państwa szczególnej 
sytuacji prosimy o kontakt. 
 
 
Cypryjskie struktury nominalne 
 
W skład takiej struktury zwykle wchodzi spółka cypryjska, 
działająca jako szczególnego rodzaju pełnomocnik nominalny, tj. 
agent nieujawnionego zagranicznego zleceniodawcy (zwykle 
zarejestrowanego  w  jurysdykcji  o  niskich  podatkach). Dzięki 
temu uzyskuje się bardzo niskie obciążenie podatkowe, znacznie 
poniżej 12.5%, ponieważ podatek cypryjski jest płacony 
wyłącznie od  prowizji  pobieranych  przez  spółkę  cypryjską  od 
zagranicznego zleceniodawcy. Od kilku lat tego rodzaju struktury 
najszybciej zyskują na popularności. 
 
 
Spółki brytyjskie zarządzane z Cypru 
 
Te struktury obejmują spółki brytyjskie będące rezydentami na 
Cyprze. Uzyskuje się go umiejscawiając ośrodek zarządzający i 
kontrolujący na Cyprze, w zarejestrowanym tu oddziale, oraz 
stosując odpowie zapisy brytyjsko-cypryjskiej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. 
 

W  rezultacie  spółki  brytyjskie  płacą  na  Cyprze  podatek  od 

całości dochodu, wypracowanego na całym świecie (spółka 
brytyjska podlegająca niskim podatkom cypryjskim). Dzięki temu 
podatek dochodowy od osób prawnych, według stawki 
12.5%, jest płacony od całości globalnego dochodu. A efektywną 
stopę podatku można obniżyć jeszcze bardziej odpowiednio 
posługując się planowaniem podatkowym. W ciągu ostatnich 15 
lat na Cyprze powstały tysiące takich struktur. 
 

 
 
Spółki cypryjskie – nierezydenci 
 
Spółki cypryjskie o statusie nierezydenta (tj. spółki 
zarejestrowane  na  Cyprze,  których  ośrodek  zarządzania  i 
kontroli znajduje się poza Cyprem) nie są rezydentami do celów 
podatkowych i płacą na Cyprze podatki wyłącznie dochodów ze 
źródeł cypryjskich (praktycznie nie płacą na Cyprze podatków od 

dochodów uzyskanych poza Cyprem). Jednak jako nierezydenci 
nie mogą one korzystać z przywilejów przewidzianych w 
cypryjskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
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