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Raje podatkowe – czyli jak
legalnie nie płacić podatków
Benjaminowi Franklinowi
przypisuje się powiedzenie,
że w życiu pewne są tylko
śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami
a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze,
w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą
kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają,
a śmierć bywa opodatkowana
podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie, umieramy
tylko raz, a podatki musimy
płacić co roku...
ic więc dziwnego, iż
podatnicy szukają
różnych metod, aby
uciec przed regulowaniem wygórowanych zobowiązań podatkowych.
Ucieczkaprzedpodatkiemmoże
polegać nauchylaniu się od opodatkowania lubunikaniuopodatkowania. Podpojęciem „uchylanie się od opodatkowania”rozumiesiędziałania,któreprowadzą
dozmniejszeniaciężarówpodatkowych w sposób nielegalny,
sprzeczny z prawem podatkowym. Natomiast „unikanie opodatkowania” polega na działaniach prowadzonych w przewidzianych prawem formach,
mających na celu obniżenie obciążeń podatkowych.
„Raje podatkowe”
jako metoda unikania
opodatkowania
Jedną z metod legalnego unikania opodatkowania jest przenoszenie części opodatkowanej
aktywności do państw o bardzo
niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie tajemnicy bankowej – tak
zwanych „rajów podatkowych”.
Istnieje wiele definicji rajów podatkowych – jednak w najbardziej obiegowym sensie raj podatkowy to po prostu obszar,
który: nie stosuje podatku dochodowego, albo; stosuje podatekdochodowytylkowodniesieniudobardzoograniczonejliczby
źródeł dochodów, albo; stosuje
podatek dochodowy w wysokości znacznie niższej niż średnia światowa.
Wśródtakrozumianych„rajów
podatkowych”znajdziemy m.in.
wielkieośrodkigospodarczewAzji
(Hongkong, Singapur, Dubaj,
Bahrajn),niektóre terytoria wEuropie (Andora, Gibraltar,Jersey,
Liechtenstein, Monako, Wyspa
Man), choć tradycyjnie prym tu
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wiodą
wyspy
rozrzucone
naKaraibach(Kajmany,Brytyjskie
WyspyDziewicze,Bahamy,Belize,
Bermudy, Panama, Kostaryka,
Nevis), na Pacyfiku (Samoa,
Vanuatu, Wyspy Cooka, Wyspy
Marshalla) oraz na Ocenie Indyjskim
(Seszele,
Mauritius,
Anjouan).
Największy raj podatkowy –
Kajmany,stanowi piąte największe centrum bankowe na świecie. Łącznie na kontach zarejestrowanych tu banków znajduje
sięok.1.5bilionadolarów.Oprócz
279 banków, na Kajmanach
działa 700 firm ubezpieczeniowych,które zarządzają 36.8 mld
dolarów, a także ponad dziesięć
tysięcyfunduszyhedgingowych.
Dodatkowo,szacujesię,żewprywatnych trustach z siedzibą
na Kajmanach, zarządzane jest
ok.500 mld dolarów.
Korzyści z rajów
podatkowych
Wśród korzyści, jakie oferują
pewne typy spółek z niektórych
„rajów podatkowych” (zwane
obiegowo „spółkami offshore”)
wskazać należy: brak podatku
dochodowego i VAT; brak obo-

wiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych; brak obowiązku
przedkładaniasprawozdańfinansowych organom administracji
państwowej;możliwośćpowoływania osób prawnych do zarządu;możliwośćodbywaniaposiedzeń zarządu poza granicami
państwa macierzystego; brak
obowiązkuujawnieniaudziałowców w oficjalnym rejestrze.
Prawodawstwooffshorowych
centrów finansowych jest opracowywanezmyśląotym,iżwiększość klientów zainteresowanych wykorzystaniem jego możliwości pochodzić będzie
zzagranicy.W konsekwencji,pomimodużychodległościgeograficznych spółki w rajach podatkowych są dla klienta łatwe wzarządzaniu a ich utrzymanie
wymaga od klientów nie większych formalności niż utrzymanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.
Wartoteżpamiętać,żespółka
z siedzibą w egzotycznym raju
podatkowym wcale nie musi lokować swojego majątku wkraju,
gdzieznajdujesięjejsiedziba,ale
może korzystać z usług reprezentującej najwyższy na świecie

poziom bankowości szwajcarskiej czy austriackiej.
Jak w Polsce można
skorzystać z „rajów
podatkowych”?
Napolskimrynkuwiodącegodostawcę usług z zakresu międzynarodowego planowania finansowego stanowi Kancelaria
PrawnaSkarbiec,któramożepomóc w podjęciu działalności gospodarczej w prawie czterdzie-

stu państwach na świecie, znanych z przyjaznych inwestorom
systemów prawnych.
Twórcą Kancelarii Prawnej
Skarbiec jest mec. Robert
Nogacki, radca prawny, jeden
z najczęściej przywoływanych
w polskiej prasie specjalistów
wzakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej.
Jak wyjaśnia Nogacki: Tworzymy „szyte na miarę” konstrukcje prawne, które umożli-

wiają naszym klientom minimalizację obciążeń podatkowych,
ochronę majątku przed ryzykiem roszczeń osób trzecich,zachowanieprywatności,planowanie spadkowe, czy też pozyskiwanie kapitału za pomocą
offshorowych wehikułów korporacyjnych. Klientom, którzy korzystają zusług Kancelarii Prawnej Skarbiec oferujemy również
możliwość kontaktu z najlepszymi na świecie specjalistami
od private bankingu oraz asset
management.
Naszym klientom zapewniamy maksimum korzyści podatkowych,wysokistopieńpoufności oraz elastyczną formułę
prowadzenia
działalności,
przy zachowaniu minimalnych
obowiązków administracyjnych.
- wyjaśnia Nogacki:
Podstawowa różnica pomiędzy ofertą Skarbiec a większościąpodobnychofertnarynkupolega na tym, że Skarbiec oferuje
nie tyle „rejestrację spółki wraju
podatkowym”,ale kompleksowe
rozwiązanie,praktycznie przetestowane wwarunkach polskiego
prawa,któreobejmujeprzygotowanie wzajemnych umów iprzepływów finansowych wtaki sposób,aby prowadziło to do osiągnięcia zamierzonego celu.
Do kogo adresowana
jest oferta?
Wszystkierozwiązaniawzakresie
międzynarodowej optymalizacji
podatkowejgenerująpewnestałe
koszta. Jednakże już przy rocznychdochodachnapoziomie0,5
mlnzłotychistniejąznacznemożliwości międzynarodowej optymalizacjidochodów.Imwyższesą
dochody,tymłatwiejjestopracować rentowne rozwiązanie z zakresumiędzynarodowejoptymalizacji podatkowej.

Robert Nogacki – twórca Kancelarii Prawnej Skarbiec
adca prawny, partner
R
zarządzający Kancelarii
Prawnej Skarbiec – największej polskiej firmy specjalizującej się w międzynarodowym planowaniu podatkowym, czyli zakładaniu i kompleksowej obsłudze spółek
i fundacji w tzw. rajach podatkowych. 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 przywoływanych w polskiej prasie specjalistów z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej i ochrony majątku
przed ryzykiem roszczeń
osób trzecich, uczestniczy

w administrowaniu kilkuset
międzynarodowymi strukturami holdingowymi, których
łączna wartość aktywów
wynosi na chwilę obecną
ponad 2,5 milarda złotych.
W 2012 roku znalazł się
na zaszczytnej liście „25 najcenniejszych nazwisk w polskim prawie” magazynu Gentleman.

Robert Nogacki reprezentował interesy największych
polskich i zagranicznych firm.
Był doradcą w ramach licznych projektów obejmujących: emisje papierów wartościowych, projekty odnoszące się do przejęć i fuzji
instytucji finansowych, negocjowanie umów wdrożenia
kluczowych systemów IT dla
instytucji finansowych, jak
i również świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz
polskich i zagranicznych spółek, funduszy inwestycyjnych
oraz fundacji. Jego Kancelaria tylko na przestrzeni ostatnich trzech lat świadczyła
usługi na rzecz ponad tysiąca
przedsiębiorców, m.in. reprezentując ich w sporach sądowych i pozasądowych o łącznej wartości ponad 6 miliardów złotych.

