
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Struktury holdingów 
inwestycyjnych 

W razie korzystania z cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub Dyrektyw UE, jeżeli końcowy licencjodawca 
pochodzi z „jurysdykcji efektywnej podatkowo”, wówczas można 
nawet uzyskać efekt podwójnej redukcji, dzięki któremu 
należności licencyjne zostaną całkowicie odliczone od podatku 
przez spółkę operacyjną, a jednocześnie spółka holdingowa w 
ogóle uniknie podatku w swojej jurysdykcji. 
 
 
Szczególne zachęty korzystne dla zarówno spółek 
finansowych, jak i spółek zarządzania licencjami 

 

Brak lub zmniejszenie (na podstawie umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub Dyrektywy o Odsetkach i 
Należnościach Licencyjnych) zagranicznego podatku u źródła od 
odsetek lub należności licencyjnych.  

Możliwość odliczenia odsetek i należności licencyjnych od 
podstawy opodatkowania.  

Efektywna amortyzacja podatkowa inwestycji w prawa 
własności intelektualnej. 

Brak zasad cienkiej kapitalizacji lub brak ich zastosowania w 
przypadku finansowania zwrotnego („back to back”). 

Brak podatku u źródła od płatności z tytułu odsetek i należności 
licencyjnych (w tym na rzecz spółek offshore) – dla praw 
użytkowanych poza Cyprem – bez względu na jurysdykcję lub 
brak umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Neutralne traktowanie do celów VAT. 

Wymóg stosowania racjonalnej „marży” od odsetek/należności 
licencyjnych, egzekwowany przez organy skarbowe.  

Skuteczna ochrona praw własności intelektualnej, dzięki 
odpowiednim przepisom i zawartym przez Cypr umowom 
międzynarodowym. 

Niskie opłaty za usługi specjalistyczne / finansowanie.  

 

Inne struktury  

- Fundusze inwestycyjne  

- Działalność centrali 

- Spółki prowadzące obrót papierami wartościowymi 
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Korzyści podatkowe  
 
Ogólne zalety cypryjskiego systemu podatkowego, przedstawione 
w broszurze „Dlaczego Cypr?”, dotyczą wszystkich rodzajów 
inwestycyjnych struktur holdingowych. 
 
 
Cypryjskie pośredniczące struktury spółek holdingowych 
 
Zobacz naszą broszurę „Cypryjskie struktury spółek 
holdingowych”. 
 
 
Cypryjskie struktury finansowe grup kapitałowych 
 

Cypryjskie spółki finansowe grup kapitałowych mogą wykonywać 
zadania w zakresie wewnątrzgrupowego i wewnątrzfirmowego 
zarządzania finansowego, obejmujące np. udzielanie pożyczek na 
sfinansowanie projektów lub zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy. Te struktury są szczególnie atrakcyjne w przypadku 
inwestycji kierowanych do krajów o wysokich podatkach, gdzie – 
jeśli prawo miejscowe na to zezwala – powszechnie stosuje się 
struktury z dużym udziałem instrumentów dłużnych.  

Zwykle cypryjska spółka finansowa działa jako pośrednik między 
spółką holdingową, a zagraniczną spółką operacyjną. W razie 
korzystania z cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub Dyrektyw UE, jeżeli finansowanie docelowo 
pochodzi z „jurysdykcji efektywnej podatkowo”, wówczas można 
nawet uzyskać efekt podwójnej redukcji, dzięki któremu odsetki 
zostaną całkowicie odliczone od podatku przez spółkę operacyjną, 
a jednocześnie spółka holdingowa w ogóle uniknie podatku w 
swojej jurysdykcji. 

Wybór właściwej jurysdykcji międzynarodowej do korzystania z 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub Dyrektyw UE 
można obniżyć lub wyeliminować podatki u źródła od płatności 
odsetkowych. 
 
 
Cypryjskie struktury zarządzania licencjami  
 
Prawa własności intelektualnej mogą być własnością spółki 
cypryjskiej lub można je przelać na spółkę cypryjską, która zwykle 
występuje jako pośrednik między licencjodawcą a zagraniczną 
spółką operacyjną w miejscu objętym umową o unikaniu 
podwójnego opodatkowania.  
 

 


