Krytycznym okiem Kancelarii Prawnej Skarbiec
Mec. Robert Nogacki – jeden z najlepszych ekspertów w zakresie bezprawia urzędniczego

– ocenia wydarzenia przez pryzmat interesów klientów swojej kancelarii.

Drogą do rozwoju jest wolność
Po raz 22. z rzędu Hongkong został ogłoszony najbardziej liberalną gospodarką świata.

N

ieskrępowana wolność handlu,
swoboda finansowa oraz przyjazny
system podatkowy sprawiają, że ten
autonomiczny region Chińskiej Republiki
Ludowej nie ma konkurencji w tym obszarze
i zostawia daleko w tyle takie kraje jak USA,
Wielka Brytania czy Szwajcaria. Według
danych Rolls-Royce Owners’ Club Hongkong
jest też miejscem z największą liczbą rolls-royce’ów w przeliczeniu na mieszkańca.
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Hongkong numerem jeden na świecie

W rankingu wolności gospodarczej (Index
of Economic Freedom), organizowanym co
roku przez Heritage Foundation, oceniono
178 krajów. Brano pod uwagę takie czynniki,
jak swoboda gospodarcza, wolność handlu,
wolność fiskalna, wydatki rządowe, swoboda
inwestycyjna, wolność finansowa, prawa własności, wolność od korupcji i wolność pracy.
W skali od 0 do 100 Hongkong otrzymał
88,6 punktu. Na drugim miejscu znalazł się
Singapur z wynikiem 87,8 punktu. Spadek
o 0,8 punktu (do 75,4 punktu) odnotowały
Stany Zjednoczone, plasując się za takimi
krajami jak Chile czy Estonia. Tak słaby
wynik związany jest z tym, że w USA
obowiązuje najwyższa stawka podatku od
osób prawnych w krajach rozwiniętych, co
generuje przenoszenie struktur do bardziej
przyjaznych podatkowo lokacji i negatywnie wpływa na rynek pracy oraz wysokość
wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych.
Co decyduje więc o tym, że co roku właśnie Hongkong okazuje się bezkonkurencyjny? Przede wszystkim wolność gospodarcza,
wolność handlu i swoboda finansowa wpisana
w strategię rozwoju Hongkongu i jego filozofię
gospodarczą. Dodatkowo na taki stan rzeczy
ma wpływ obowiązywanie zerowych stawek
celnych oraz doskonała reputacja Hongkongu
jako jednej z najbardziej otwartych gospodarek na świecie w zakresie handlu i inwestycji.
Strategia kluczem do sukcesu

Rzecznik rządu Hongkongu, potwierdzając powyższą strategię, zaznaczył, że rząd
będzie nadal przestrzegał zasady wolnego
rynku poprzez zapewnienie korzystnych

warunków dla biznesu, zagwarantowanie
uczciwej konkurencji i wolnego handlu, przy
zachowaniu prostego systemu podatkowego
opartego na niskich stawkach podatkowych.
Polityka ta ma być realizowana również poprzez umocnienie roli Hongkongu w świecie
jako głównego międzynarodowego centrum
finansowego. W tym celu rząd Hongkongu
wprowadza kolejne zwolnienia podatkowe.
Na przykład w ubiegłym roku zwolnienie
dotyczące funduszy offshore zostało rozszerzone na fundusze typu private equity. Celem
rządu Hongkongu jest stworzenie takich
regulacji podatkowych, które zapewniłyby
konkurencyjne warunki dla zakładania tam
otwartych funduszy inwestycyjnych.
Taka polityka owocuje oczywiście wzrostem zainteresowania podmiotów gospodarczych, chcących tworzyć struktury w Hongkongu oraz przenosić struktury już istniejące
pod tę jurysdykcję. Według statystyk Rejestru
Spółek Hongkongu łączna liczba lokalnych
spółek wynosiła na koniec 2015 r. 1 288 666,
czyli aż o 16 tys. więcej niż w 2014 r. Ponadto
894 spółek przeniosło w 2015 r. siedzibę
i działalność do Hongkongu.
Remedium: liberalizacja przepisów

Powyższe liczby wskazują na to, że drogą do
osiągnięcia sukcesu gospodarczego nie jest
nakładanie kolejnych obciążeń podatkowych oraz likwidacja wszelkich udogodnień
prawnych. W Hongkongu 95 proc. firm
legalnie płaci podatki (dla porównania,
w 2015 r. Ernst & Young szacował wielkość
szarej strefy w Polsce na 12,4 proc. PKB,
przy czym w niektórych branżach – np. tytoniowej czy paliwowej – szara strefa sięga
23 proc.). Z pewnością ma na to wpływ fakt,
że w Hongkongu jest jeden dla wszystkich
podatek dochodowy w wysokości 15 proc.
Polska w opisywanym wyżej rankingu
Index of Economic Freedom zajęła 39.
miejsce, zyskując jednocześnie łatkę kraju
„umiarkowanie wolnego”. Analizując jednak
kolejne pomysły związane z dążeniem do
ograniczenia możliwości optymalizacji
podatkowej (nie tylko tej na gruncie międzynarodowym), można stwierdzić, że
określenie „umiarkowanie wolny” jest i tak
niezasłużonym komplementem. ■

Mec. Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej
Skarbiec

Barometr przedsiębiorcy
TAK

Czynności dokonane w ramach optymalizacji podatkowej nie mogą być podważone przez organy
podatkowe, chyba że mają charakter pozorny.
Przy tym pozorność trzeba badać w sposób
bardzo wąski, nadany przepisami ustawy Kodeks Cywilny - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 stycznia 2016 r. Oznacza
to, że dokonanie szeregu czynności prawnych
pomiędzy podmiotami, wskutek których dochodzi do zmniejszenia opodatkowania, jest legalne
i z góry nie przesądza o pozorności transakcji.
Tym bardziej jeśli czynności te zostały dokonane
przez różne podmioty. Sąd w wyroku wskazał,
że aby mówić o pozorności, zarówno transakcja
pozorna (jawna), jak i transakcja ukryta (będąca
rzeczywistym celem) muszą być dokonane przez
te same podmioty.
NIE

Wielka Brytania chce walczyć z podmiotami
unikającymi opodatkowania, łamiąc prawo międzynarodowe. Jak ostrzega Chartered Institute of Taxation, proponowana zasada prawna
Anti-Abuse Rule (GAAR) może być uznana za
niezgodną z Europejską Konwencją Praw Człowieka, jeśli jest nieproporcjonalna lub niezgodna
z zasadami pewności prawa. GAAR wprowadza
karę w wysokości 60 proc. podatku, która staje
się wymagalna, gdy podatnikowi nie przysługuje
odwołanie lub w wyniku jego złożenia ostateczne
rozstrzygnięcie jest negatywne. Wówczas zostanie określony termin spłaty zaległości podatkowych, po upływie którego będzie nałożona kara.
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