
Prezentacja6 |4 czerwca 2012
PolskaARTYKUŁREKLAMOWYVI

4 czerwca 2012
dodatek specjalny

N
ic więc dziwnego, iż
podatnicy szukają
różnychmetod, aby
uciec przed regulo-
waniem wygórowa-

nychzobowiązańpodatkowych.
Ucieczkaprzedpodatkiemmoże
polegaćnauchylaniusięodopo-
datkowania lubunikaniuopodat-
kowania. Podpojęciem„uchyla-
niesięodopodatkowania”rozu-
miesiędziałania,któreprowadzą
dozmniejszeniaciężarówpodat-
kowych w sposób nielegalny,
sprzeczny z prawem podatko-
wym.Natomiast „unikanieopo-
datkowania” polega na działa-
niachprowadzonychwprzewi-
dzianych prawem formach,
mającychnaceluobniżenieob-
ciążeńpodatkowych.

„Raje podatkowe”
jakometoda unikania
opodatkowania
Jednązmetodlegalnegounika-
niaopodatkowania jest przeno-
szenie części opodatkowanej
aktywnościdopaństwobardzo
niskichpodatkachirozbudowa-
nych regulacjachprawnychod-
nośnietajemnicybankowej–tak
zwanych „rajówpodatkowych”.
Istniejewieledefinicji rajówpo-
datkowych – jednak w najbar-
dziej obiegowymsensie raj po-
datkowy to po prostu obszar,
który: nie stosuje podatku do-
chodowego,albo; stosujepoda-
tekdochodowytylkowodniesie-
niudobardzoograniczonejliczby
źródeł dochodów,albo; stosuje
podatek dochodowy w wyso-
kości znacznieniższej niż śred-
niaświatowa.

Wśródtakrozumianych„rajów
podatkowych”znajdziemym.in.
wielkieośrodkigospodarczewAzji
(Hongkong, Singapur, Dubaj,
Bahrajn),niektóreterytoriawEu-
ropie (Andora,Gibraltar,Jersey,
Liechtenstein, Monako, Wyspa
Man), choć tradycyjnie prym tu

wiodą wyspy rozrzucone
naKaraibach(Kajmany,Brytyjskie
WyspyDziewicze,Bahamy,Belize,
Bermudy, Panama, Kostaryka,
Nevis), na Pacyfiku (Samoa,
Vanuatu, Wyspy Cooka, Wyspy
Marshalla)oraznaOcenie Indyj-
skim (Seszele, Mauritius,
Anjouan).

Największy raj podatkowy–
Kajmany,stanowipiątenajwięk-
sze centrumbankowenaświe-
cie.Łącznie nakontach zareje-
strowanych tubankówznajduje
sięok.1.5bilionadolarów.Oprócz
279 banków, na Kajmanach
działa 700 firmubezpieczenio-
wych,którezarządzają36.8mld
dolarów,atakżeponaddziesięć
tysięcyfunduszyhedgingowych.
Dodatkowo,szacujesię,żewpry-
watnych trustach z siedzibą
naKajmanach,zarządzane jest
ok.500mlddolarów.

Korzyści z rajów
podatkowych
Wśród korzyści, jakie oferują
pewnetypyspółekzniektórych
„rajów podatkowych” (zwane
obiegowo„spółkamioffshore”)
wskazać należy: brak podatku
dochodowego i VAT; brak obo-

wiązku prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych; brak obowiązku
przedkładaniasprawozdańfinan-
sowychorganomadministracji
państwowej;możliwośćpowoły-
wania osób prawnych do za-
rządu;możliwośćodbywaniapo-
siedzeńzarządupozagranicami
państwa macierzystego; brak
obowiązkuujawnieniaudziałow-
cówwoficjalnymrejestrze.

Prawodawstwooffshorowych
centrów finansowych jestopra-
cowywanezmyśląotym,iżwięk-
szość klientów zainteresowa-
nychwykorzystaniemjegomoż-
liwości pochodzić będzie
zzagranicy.Wkonsekwencji,po-
mimodużychodległościgeogra-
ficznychspółkiw rajachpodat-
kowychsądlaklientałatwewza-
rządzaniu a ich utrzymanie
wymaga od klientów nie więk-
szych formalności niżutrzyma-
nie spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnościąwPolsce.

Wartoteżpamiętać,żespółka
z siedzibą w egzotycznym raju
podatkowymwcaleniemusi lo-
kowaćswojegomajątkuwkraju,
gdzieznajdujesięjejsiedziba,ale
może korzystać z usług repre-
zentującejnajwyższynaświecie

poziom bankowości szwajcar-
skiejczyaustriackiej.

JakwPolsce można
skorzystać z„rajów
podatkowych”?
Napolskimrynkuwiodącegodo-
stawcęusługzzakresumiędzy-
narodowegoplanowania finan-
sowego stanowi Kancelaria
PrawnaSkarbiec,któramożepo-
mócwpodjęciudziałalnościgo-
spodarczejwprawie czterdzie-

stupaństwachnaświecie, zna-
nychzprzyjaznych inwestorom
systemówprawnych.

Twórcą Kancelarii Prawnej
Skarbiec jest mec. Robert
Nogacki, radca prawny, jeden
z najczęściej przywoływanych
w polskiej prasie specjalistów
wzakresumiędzynarodowejop-
tymalizacjipodatkowej.

Jak wyjaśnia Nogacki: Two-
rzymy „szyte na miarę” kon-
strukcje prawne, które umożli-

wiająnaszymklientomminima-
lizację obciążeńpodatkowych,
ochronę majątku przed ryzy-
kiemroszczeńosóbtrzecich,za-
chowanieprywatności,planowa-
nie spadkowe,czy też pozyski-
wanie kapitału za pomocą
offshorowychwehikułówkorpo-
racyjnych.Klientom,którzy ko-
rzystajązusługKancelariiPraw-
nejSkarbiecoferujemyrównież
możliwość kontaktu z najlep-
szymi naświecie specjalistami
odprivate bankinguoraz asset
management.

Naszym klientom zapew-
niamymaksimumkorzyści po-
datkowych,wysokistopieńpouf-
ności oraz elastyczną formułę
prowadzenia działalności,
przy zachowaniuminimalnych
obowiązkówadministracyjnych.
-wyjaśniaNogacki:

Podstawowa różnicapomię-
dzyofertąSkarbiecawiększoś-
ciąpodobnychofertnarynkupo-
leganatym,żeSkarbiecoferuje
nietyle„rejestracjęspółkiwraju
podatkowym”,alekompleksowe
rozwiązanie,praktycznieprzete-
stowanewwarunkachpolskiego
prawa,któreobejmujeprzygoto-
waniewzajemnychumówiprze-
pływówfinansowychwtakispo-
sób,abyprowadziłotodoosiąg-
nięciazamierzonegocelu.

Dokogo adresowana
jest oferta?
Wszystkierozwiązaniawzakresie
międzynarodowejoptymalizacji
podatkowejgenerująpewnestałe
koszta.Jednakże już przy rocz-
nychdochodachnapoziomie0,5
mlnzłotychistniejąznacznemoż-
liwości międzynarodowej opty-
malizacjidochodów.Imwyższesą
dochody,tymłatwiejjestopraco-
waćrentownerozwiązaniezza-
kresumiędzynarodowejoptyma-
lizacjipodatkowej.
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Rajepodatkowe–czyli jak
legalnieniepłacićpodatków

RobertNogacki – twórcaKancelarii Prawnej Skarbiec

Radca prawny, partner
zarządzający Kancelarii

Prawnej Skarbiec – najwięk-
szej polskiej firmy specjalizu-
jącej się wmiędzynarodo-
wym planowaniu podatko-
wym, czyli zakładaniu i kom-
pleksowej obsłudze spółek
i fundacji w tzw. rajach podat-
kowych. Robert Nogacki jest
prawnikiem dedykowanym,
cieszy się zaufaniem osób
zamożnych, od lat zajmując
się ich sprawami w zakresie
międzynarodowych struktur
holdingowych.

Robert Nogacki jest jednym
z najczęściej przywoływa-
nych w polskiej prasie specja-
listów z zakresumiędzynaro-
dowej optymalizacji podatko-
wej i ochronymajątku
przed ryzykiem roszczeń
osób trzecich, uczestniczy

w administrowaniu kilkuset
międzynarodowymi struktu-
rami holdingowymi, których
łączna wartość aktywów
wynosi na chwilę obecną
ponad 2,5 milarda złotych.
W 2012 roku znalazł się
na zaszczytnej liście „25 naj-
cenniejszych nazwisk w pol-
skim prawie”magazynu Gen-
tleman.

Robert Nogacki reprezento-
wał interesy największych
polskich i zagranicznych firm.
Był doradcą w ramach licz-
nych projektów obejmują-
cych: emisje papierów war-
tościowych, projekty odno-
szące się do przejęć i fuzji
instytucji finansowych, nego-
cjowanie umówwdrożenia
kluczowych systemów IT dla
instytucji finansowych, jak
i również świadczenie bieżą-
cej obsługi prawnej na rzecz
polskich i zagranicznych spó-
łek, funduszy inwestycyjnych
oraz fundacji. Jego Kancela-
ria tylko na przestrzeni ostat-
nich trzech lat świadczyła
usługi na rzecz ponad tysiąca
przedsiębiorców,m.in. repre-
zentując ich w sporach sądo-
wych i pozasądowych o łącz-
nej wartości ponad 6miliar-
dów złotych.

Benjaminowi Franklinowi
przypisuje się powiedzenie,
że w życiu pewne są tylko
śmierć i podatki.W rzeczywi-
stości, między podatkami
aśmiercią istnieje kilka istot-
nych różnic. Po pierwsze,
w przeciwieństwie do podat-
ków, śmierć nie staje się bar-
dziej dotkliwa wraz z każdą
kadencjąparlamentu.Podru-
gie, podatki nie umierają,
a śmierćbywaopodatkowana
podatkiem od spadków i da-
rowizn. Po trzecie, umieramy
tylko raz, a podatki musimy
płacić co roku...


