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Czechy 
 

1. Zmiany w ustawach o podatku dochodowym 

1.1. Zmiany w zakresie opodatkowania osób fizycznych  

Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów ze stosunku pracy oraz wynagrodzeń 
przyznawanych przedstawicielom organów wykonawczych oraz statutowych powinny wejść 
w życie od 2012 r. Na dzień dzisiejszy, nie wszystkie proponowane poprawki do ustaw 
zostały zatwierdzone, dlatego też możliwe są dalsze zmiany w tym zakresie.  

Wynagrodzenia przedstawicieli organów wykonawczych i statutowych 

W związku z rozszerzeniem definicji osób zobowiązanych do uiszczania składek na 
ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne, wynagrodzenia wypłacane na rzecz przedstawicieli 
organów wykonawczych, statutowych (tj. na rzecz członków zarządu oraz rad nadzorczych) 
oraz innym wybranym osobom, podlegają zarówno ubezpieczeniom emerytalnym jak i 
zdrowotnym. Na obecnym etapie, zmiany do odpowiednich ustaw w powyższym zakresie 
powinny zostać zatwierdzone przez czeski senat, a ich odrzucenie jest mało 
prawdopodobne.  

Z perspektywy czeskich regulacji dotyczących ubezpieczeń społecznych, wynagrodzenie 
wypłacane na rzecz przedstawicieli organów wykonawczych oraz statutowych traktowane 
będzie w taki sam sposób, jak przychody ze stosunku pracy. Oznacza to, że 
przedstawiciele organów wykonawczych oraz statutowych zobowiązani będą do uiszczania 
składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6,5% oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w wysokości 4,5%. Kontrybucja spółki wypłacającej wynagrodzenie kształtować 
się będzie na poziomie 25% składki na ubezpieczenie społeczne i 9% składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. Analogiczne zasady znajdą zastosowanie w odniesieniu do 
wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytariuszy spółek 
komandytowych i prokurentów ogólnych.  

W porównaniu do obecnych przepisów podatkowych, wynagrodzenia wypłacane 
przedstawicielom organów wykonawczych oraz statutowych wiązać się będą z wyższymi 
kosztami dla spółek, ponieważ przedstawiciele organów wykonawczych w pełni podlegać 
będą ubezpieczeniom zdrowotnym, a przedstawiciele organów statutowych – zarówno 
ubezpieczeniom emerytalnym, jak i zdrowotnym.  

Niemniej jednak, powyższe zmiany będą korzystne z perspektywy kosztów uzyskania 
przychodów związanych z wynagrodzeniami wypłacanymi na rzecz członków organów 
statutowych. Od 2012 roku, wynagrodzenia, a także składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne wypłacane przez spółkę w powyższym zakresie stanowić będą koszty 
podatkowe.  

 

Podwy ższenie ulgi podatkowej dla osób fizycznych  

Od stycznia 2012 roku, ponownie podwyższona zostanie kwota ulgi podatkowej dla osób 
fizycznych - do CZK 24.840 miesięcznie. Ponadto, odliczenie związane z ulgą z tytułu 
wychowywania dziecka wzrośnie do CZK 13.404 rocznie.  
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Zmiany w zakresie maksymalnej podstawy wymiaru skła dek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 

Od 2012 roku, maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie 
się różnić od maksymalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
Obecnie znane już są kluczowe informacje w zakresie maksymalnej podstawy wymiaru 
składek na 2012 rok – od nowego roku, składki na ubezpieczenie społeczne wynosić będą 
do CZK 1.206.576 (tj. do 48-krotności średniej pensji), a na ubezpieczenie zdrowotne do 
CZK 1.809.864. (tj. do 72-krotności średniej pensji – czyli tak jak w 2011 roku).  

Umowy o dzieło w 2012 roku 

Od 2012 roku, wprowadzone zostaną znaczące zmiany także w zakresie umów o dzieło 
zawieranych z pracownikami. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane w ramach takiej umowy 
przekroczy kwotę CZK 10.000, podlegać ono będzie składkom na ubezpieczenie społeczne 
oraz zdrowotne (od 1 stycznia 2012 roku). W celu określenia czy dany pracownik 
uczestniczyć będzie w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, kwoty 
otrzymywane od tego samego pracodawcy będą sumowane.  

 

1.2. Zmiany w zakresie opodatkowania osób prawnych  

Poza przepisami dotyczącymi zniesienia zwolnienia z opodatkowania dochodów 
osiąganych z tytułu loterii oraz innych podobnych gier, ustawa o podatku dochodowym od 
osób prawnych nie przewiduje innych znaczących zmian. 

2. Zmiany w zakresie podatku VAT  

2.1. Zmiana obniżonej stawki podatku VAT 

2.2. Od stycznia 2012 roku, zmianie ulegnie obniżona stawka podatku VAT. Stawka ta 
zostanie podwyższona z 10% do 14%. Obniżona stawka podatku stosowana jest w 
odniesieniu do żywności oraz napojów, książek i gazet, produktów medycznych, itp. 

Ponadto, w oparciu o obecne brzmienie przepisów, zarówno obniżona, jak i podstawowa 
stawka podatku VAT ujednolicone zostaną do 17,5% od 1 stycznia 2013 roku. Niemniej 
jednak, ostateczna stawka podatku VAT może ulec zmianie.  

2.3 Mechanizm samonaliczania podatku VAT w zakresie wykonywanych prac 
budowlanych 

Dodatkowo, od 1 stycznia 2012 roku wejdą w życie nowe regulacje w zakresie 
samonaliczania podatku VAT w odniesieniu do prac budowanych wykonywanych w 
Czechach. Zgodnie z powyższym, podatnik podatku VAT, nabywający prace budowlane, 
dla których miejscem świadczenia usług będą Czechy, zobowiązany będzie do 
zadeklarowania dostawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Dostawca prac 
budowlanych zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT z adnotacją, iż kwota 
podatku VAT zostanie wykazana i zadeklarowana przez podatnika podatku VAT (klienta), 
nabywającego dane prace. Dostawca oraz klient zobowiązani będą do prowadzenia 
szczególnej ewidencji podatku VAT w tym zakresie, w odniesieniu do odpowiednich 
okresów rozliczeniowych podatku VAT. Przedmiotowa ewidencja powinna zawierać 
informacje odnośnie drugiego podatnika podatku VAT (to jest, stronę transakcji) oraz 
szczegóły dotyczące dostawy podlegającej opodatkowaniu.  
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W związku z nieprecyzyjnym brzmieniem Ustawy o podatku VAT, w praktyce pojawić się 
mogą niejasności w zakresie interpretacji definicji konkretnych prac, objętych powyższymi 
przepisami (regulacje takie powinny dotyczyć prac oznaczonych kodami nr CZ-CPA 41 do 
43 w Klasyfikacji Produktów).  

 

3. Inne istotne zmiany 

 

3.1. Podatek od nieruchomości – rozwiązanie w kwestii podatku od terenów ulepszonych 

Po wielu zmianach w interpretacjach w zakresie stawki podatkowej dotyczącej terenów 
ulepszonych (tj. czy zastosowanie znajdowała niższa stawka na grunty czy wyższa na 
budynki), od 1 stycznia 2012 roku Ustawa o podatku od nieruchomości wprowadza 
szczególną stawkę podatkową w odniesieniu do terenów ulepszonych, wykorzystywanych w 
celach komercyjnych (przedmiotowa stawka jest znacznie wyższa od pierwotnej stawki 
podatku od nieruchomości). Zgodnie z nową definicją, teren ulepszony to działka lub jej 
część, określona w metrach kwadratowych, zarejestrowana w Rejestrze Gruntów jako 
rodzaj gruntu – inny obszar lub obszar zabudowany oraz dziedziniec, którego powierzchnia 
została ulepszona przez prace budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego, bez 
konstrukcji pionowych. Tereny ulepszone powinny zostać uwzględnione w zwykłych lub 
częściowych zeznaniach podatkowych za rok 2012, składanych w urzędzie skarbowym do 
końca stycznia 2012 roku.  

 

3.2. Zmiany w zakresie Ustawy o przekształceniach  

Od 1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie zmiana do Ustawy o przekształceniach. Nowe 
regulacje wprowadzą większą dowolność w kwestiach związanych określaniem daty 
przekształcenia oraz ułatwią przeprowadzanie przekształceń transgranicznych w ramach 
UE.  

Zmiany przepisów, które pozwalają firmom na publikowanie dokumentów na ich stronach 
internetowych, powinny usprawnić proces ujawniania dokumentów podczas przekształceń. 

Z powyższymi zmianami w Ustawie o przekształceniach związane są również zmiany w 
zasadach księgowych. 
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Słowacja 
 

Nowe regulacje w słowackim prawie podatkowym od 1 s tycznia 2012 roku 

Rok 2012 wprowadza przede wszystkim zmiany w obliczaniu podstawy opodatkowania, a 
także  w systemie obligatoryjnych składek na fundusz ubezpieczeń społecznych. Założenia 
Programu Rządowego dotyczyły m.in. wprowadzenia pojęcia tzw. „wynagrodzenia 
superbrutto” oraz zmian w metodzie obliczania ustawowych składek na fundusze 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Propozycje zmian zakładały, że powyższe składki 
będą uiszczane wyłącznie przez pracowników, zaś pracodawcy odpowiadać będą jedynie 
za „ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków”.  

 

Kolejna planowana zmiana w Ustawie o podatku dochodowym przewidywała ujednolicenie 
zasad amortyzacji aktywów nabytych w drodze leasingu finansowego oraz aktywów 
nabytych w inny sposób – obecne zasady są korzystniejsze w odniesieniu do leasingu 
finansowego. Planowane było także zniesienie możliwości korzystania z pełnej rocznej 
amortyzacji w stosunku do środków trwałych nabytych w trakcie roku i wprowadzenie zasad 
amortyzacji proporcjonalnej do miesięcy faktycznej eksploatacji aktywów. Inną istotną 
planowaną zmianą było ograniczenie możliwości amortyzacji (rozliczania) strat 
podatkowych poniesionych przez osoby fizyczne wyłącznie do podstaw podatkowych 
związanych z przychodami z działalności gospodarczej lub innego rodzaju 
samozatrudnienia, w odróżnieniu do np. przychodów z tytułu wynajmu, aktywów 
kapitałowych, itp.  

 

Projekt zmiany Ustawy o podatku dochodowym zakładał także zniesienie tzw. „podatku od 
milionerów”, który na Słowacji przyjmuje formę ulgi podatkowej dla osób fizycznych 
ustalonej według skali, której wysokość uzależniona jest od podstawy opodatkowania 
osiąganej w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa ulga miała zostać ujednolicona dla 
wszystkich podatników, niezależnie od osiąganych przez nich dochodów.  

 

Niemniej jednak, w wyniku upadku rządu Słowacji w październiku 2011 r. w związku z 
głosowaniem w sprawie programu pomocowego Unii Europejskiej, powyższe zmiany nie 
zostaną zatwierdzone przez parlament i obecne przepisy o podatku dochodowym 
prawdopodobnie pozostaną w mocy w roku 2012 roku. 

 

Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że przepisy w zakresie administracji podatkowej  
wejdą w życie już od 1 stycznia 2012 roku, za wyjątkiem kilku poszczególnych części, które 
zostaną wdrożone w 2013 roku. Najważniejsze zmiany w tym obszarze, obowiązujące od 
2012 roku, dotyczą obowiązku składania dokumentów drogą elektroniczną przez 
podatników podatku VAT, doradców podatkowych lub prawników działających w imieniu 
klientów. Całościowe wdrożenie komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi 
zakończone zostanie w 2013 roku, wraz wprowadzeniem obowiązku składania dokumentów 
kanałami elektronicznymi dedykowanymi podatnikom, a także utworzeniem osobistych stref 
podatników. 
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Inną zatwierdzoną zmianą w zakresie podatku VAT, aczkolwiek mającą wejść w życie 
dopiero od 2013 roku, jest wprowadzenie mechanizmu samonaliczania podatku VAT w 
związku z importem towarów. Powyższa zasada ograniczona będzie do podatników, którzy 
nie zalegają z należnościami na rzecz organów podatkowych lub celnych, a wartość celna  
importowanych przez nich towarów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
kalendarzowy importu przekroczy 150.000 EUR, lub też wartość pierwszego importu 
przekroczy 30.000 EUR, w przypadku gdy dany podatnik nie prowadził działalności 
gospodarczej lub nie dokonywał importu w roku poprzednim.  

Od 1 kwietnia 2012 roku powinny wejść w życie następujące zmiany w opodatkowaniu 
podatkiem VAT (przedmiotowe zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez parlament):  

1) wprowadzenie instytucji „gwarancji podatkowej” w kwocie od 1.000 EUR do 500.000 
EUR, w przypadku rejestracji „podatników obciążonych ryzykiem” lub podatników 
dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą i pragnących dokonać 
„dobrowolnej rejestracji” jako płatnicy podatku VAT; 

2) wprowadzenie gwarancji podatkowej udzielanej przez nabywcę towarów lub usług na 
rzecz ich dostawcy, jeżeli dostawca nie uiścił podatku VAT od towarów lub usługi, 
zaś nabywca wiedział lub miał wystarczające powody aby wiedzieć, że podatek nie 
został lub nie zostanie zapłacony w całości lub w części; 

3) wprowadzenie mechanizmu samonaliczania podatku VAT w odniesieniu do 
niektórych dostaw krajowych, np w przypadku handlu kwotami dopuszczalnych emisji 
lub dostaw majątku nieruchomego lub jego składników, względem których  dostawca 
nie zdecydował się na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania; 

4) wprowadzenie warunku w zakresie możliwości uiszczania podatku VAT w systemie 
kwartalnym wyłącznie wtedy, gdy od rejestracji podatnika VAT minęło ponad 12 
miesięcy, zaś osiągane przez niego obroty w ciągu ostatnich 12 następujących po 
sobie miesięcy nie przekroczyły 100.000 EUR; 

5) wprowadzenie definicji „dokumentu podatkowego“, zgodnie z którą paragon 
z elektronicznej kasy rejestrujące może zostać uznany za dokument podatkowy, 
jeżeli dotyczyć będzie sumy nie przekraczającej 200 EUR w przypadku płatności 
gotówką, lub 1.600 EUR w przypadku innej płatności. W tym miejscu należy 
zauważyć, że począwszy od 2012 roku wszystkie kasy rejestrujące muszą zawierać 
tzw. „moduł fiskalny". 

 

Co do zasady należy uznać, że proponowane zmiany mają na celu uproszczenie procedur 
podatkowych oraz ograniczenie sytuacji uchylania się od opodatkowania. Przyjęcie 
dalszych kroków w dużej mierze zależeć będzie od sytuacji politycznej kraju oraz wyników 
wcześniejszych wyborów parlamentarnych w 2012 roku. 
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Polska 
 

ZMIANY W PODATKACH W 2012 r. 

 

1. Opodatkowanie akcyz ą węgla i koksu przeznaczonych na cele opałowe  

Z dniem 1 stycznia 2012 r. węgiel i kokos, dotychczas objęte zwolnieniem od akcyzy, będą 
podlegały opodatkowaniu.  Zostaną one jednak wyłączone z zakresu wyrobów objętych 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz nie będą objęte obowiązkiem produkcji w 
składzie podatkowym, czego wcześniej się obawiano, ze względu na ponoszenie kosztów 
prowadzenia składów podatkowych oraz stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

 

2. Zmiany zasad ustalania ró żnic kursowych 

Nowelizacja ustaw o CIT i PIT ujednolica zasady ustalania różnic kursowych z przepisami o 
rachunkowości. Nowe przepisy przewidują, że od 1 stycznia 2012 r. przy ustalaniu różnic 
kursowych, w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań oraz sprzedaży lub 
kupna walut obcych, będą uwzględniane kursy faktycznie zastosowane przez podatnika. W 
pozostałych przypadkach, gdy nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego 
kursu waluty w danym dniu, podatnik powinien przyjąć kurs średni ogłaszany przez NBP z 
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. 

 

3. Zmiany w CIT w zakresie dotacji 

Od 1 stycznia 2012 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych w 
zakresie dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z brzmieniem 
znowelizowanego art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
wolne od podatku są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z 
zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków 
związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów 
amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m. 

Pkt 14a ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku są dotacje z budżetu państwa otrzymane 
na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego 
Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD). W aktualnym 
stanie prawnym, ustawodawca wykreślił pkt 14, który stanowił, iż wolne od podatku są 
dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z 
wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w 
odrębnych ustawach. 

 

4. Stawki VAT na niektóre towary i usługi 

Od 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie zmienione stawki VAT na niektóre towary i usługi. 
Podwyżka będzie dotyczyć ubranek dla niemowląt, obuwia dziecięcego, wyrobów 
medycznych dotyczących in vitro, a także usług konserwatorskich i restauratorskich 



 

  

10 

dotyczących zabytków i materiałów archiwalnych oraz usług świadczonych przez instytucje 
gospodarki budżetowej.  

 

5. Zmiana kwoty limitu VAT dla kwartalnych informac ji podsumowuj ących 

Od 1 stycznia 2012 r. zmniejszeniu ulegnie kwota limitu łącznej wartości 
wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów po przekroczeniu, której podatnicy zobowiązani 
są składać informacje podsumowujące (VAT-UE) za okresy miesięczne (250.000 zł zamiast 
500.000 zł). 
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Ukraina 
 

Rozliczanie strat podatkowych ponoszonych w poprzed nich latach 
 
O zasadach rozliczania strat podatkowych wygenerowanych w ramach działalności w 
poprzednich latach, ukraiński Urząd Skarbowy poinformował w piśmie # 828/3/15-1212 z 
dnia 8 września 2011 roku. Zgodnie z powyższym, wydatki brutto poniesione w drugim 
kwartale 2011 roku obejmować mogą wyłącznie straty wygenerowane w pierwszym 
kwartale 2011 roku, bez uwzględniania wartości ujemnych z poprzednich lat.  
 
Ze stanowiskiem wyrażonym w powyższym piśmie nie zgodziło się wielu ekspertów, 
zdaniem, których przepisy podatkowe nie wykluczają możliwości rozliczania w latach 2011 i 
2012 strat powstałych przed 1 stycznia 2011 roku. W konsekwencji, Komisja ds. Finansów, 
Bankowości oraz Polityki Podatkowej i Celnej wystosowała pismo, w którym potwierdziła, iż 
ukraińskie Prawo Podatkowe nie zawiera zakazu wykazywania strat wygenerowanych do 1 
stycznia 2011 roku w deklaracjach podatkowych za lata 2011 i 2012 (konkretnie, Paragraf 3 
Podpunktu 4, Rozdział XX „Przepisy przejściowe” ukraińskiego Prawa Podatkowego). 
Przedmiotowe pismo wyjaśnia, że straty podatkowe poniesione przed 1 stycznia 2011 roku 
mogą zostać uznane za wydatki w obecnych okresach rozliczeniowych, jako progresywna 
suma do pełnego pokrycia ujemnej wartości. 
 
Uproszczone zasady opodatkowania 
 
Od 1 stycznia 2012 roku, zmianie ulegną procedury jednorazowego poboru podatku oraz 
uproszczonego systemu przewidziane w podpunkcie 1 Rozdziału XIV ukraińskiego Prawa 
Podatkowego - zostaną one podzielone na cztery grupy w zależności od zysku oraz liczby 
zatrudnionych pracowników. W odniesieniu do każdej grupy przewidziano oddzielne stawki 
opodatkowania, a mianowicie: 
 

1. Prywatni przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i zajmują się handlem 
detalicznym lub świadczą usługi, a których zyski nie przekraczają 150.000 UAH w 
ciągu roku kalendarzowego – od 1 stycznia ta grupa podatników podlegać będzie 
opodatkowaniu podatkiem liniowym w wysokości ustalonej przez władze lokalne w 
przedziale od 1% do 10% minimalnej pensji. 

2. Prywatni przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz pojedynczych podatników 
i/lub ludności, produkują i/lub sprzedają produkty, prowadzą restauracje nie 
zatrudniając pracowników lub ich liczba nie przekracza 10 osób, a realizowane przez 
nich zyski nie przekraczają 1.000.000 UAH w ciągu roku kalendarzowego - od 1 
stycznia, ta grupa podatników podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem liniowym w 
wysokości ustalonej przez władze lokalne w przedziale od 2% do 20% minimalnej 
pensji.  

3. Prywatni przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników lub ich liczba nie 
przekracza 20 osób, a których zyski nie przekraczają 3 mln UAH – systemem 
uproszczonym objęta może zostać dowolna działalność. Ta grupa podatników 
podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem liniowym według stawki 3%, w przypadku 
podatników VAT lub 5%, w przypadku podmiotów niebędących podatnikami VAT.  

4. Podmioty prawne zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, a których zyski nie 
przekraczają 5 mln UAH. Ta grupa podatników podlegać będzie opodatkowaniu 
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podatkiem liniowym według stawki 3%, w przypadku podatników VAT lub 5%, w 
przypadku podmiotów niebędących podatnikami VAT.  

 
Podatek dochodowy od osób prawnych 

Od 1 stycznia 2012 roku, możliwe będzie odliczenie wydatków poniesionych w związku z 
zakupem towarów (pracy, usług) od prywatnych przedsiębiorców uiszczających 
jednorazowy podatek.  

Dodatkowo, usunięty zostanie p.139.1.12 ukraińskiego Prawa Podatkowego. 

Ponadto, wraz ze składaną deklaracją podatkową, podatnicy podatku dochodowego 
zobowiązani będą do przedstawienia władzom podatkowym listy przychodów i wydatków 
związanych z kontrahentami będącymi płatnikami podatku jednorazowego. 

 

Podatek VAT 

Od 1 stycznia 2012 roku, deklaracje podatku VAT podlegać będą wpisie do Jednego 
Rejestru, o ile kwota podatku VAT z nich wynikająca wyniesie 10.000 UAH, oraz w każdym 
przypadku dotyczącym importowanych i podlegających akcyzie towarów, na którymkolwiek 
etapie realizacji transakcji. 
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 Bułgaria 
 

W dobie światowej recesji i w niekorzystnych dla firm warunkach finansowych, Bułgaria 
odnotowała znaczący wzrost liczby nowych firm, a także nowo zarejestrowanych firm 
zagranicznych. Lokalne i międzynarodowe raporty wskazują, iż coraz więcej 
międzynarodowych przedsiębiorstw zakłada centrale w Bułgarii, ze względu na istotne 
możliwości optymalizacji podatkowej w związku ze środowiskiem podatkowym, które jest tu 
najkorzystniejsze i najbardziej stabilne w całej UE. 

 

Niewątpliwie Bułgaria stała się strategicznym centrum optymalizacji podatkowej w Europie. 
Środowisko podatkowe, stawki oraz liczne instrumenty motywacyjne znacznie przyczyniają 
się do efektywnego i prawnie dozwolonego obniżania obciążeń podatkowych ponoszonych 
przez wszelkie międzynarodowe przedsiębiorstwa, co pozwala im na generowanie 
większych zysków i poprawę sytuacji finansowej. Bułgarski podatek od dochodowy od osób 
prawnych ustalony jest na zasadzie liniowej, w wysokości 10% dochodu netto za dany rok 
(na bazie rocznej). Dla porównania, obciążenia podatkowe firm działających w innych 
krajach członkowskich UE są znacząco wyższe. Tak więc, w Wielkiej Brytanii kształtują się 
one na poziomie od 21% do 28%, w Holandii - 25%, we Włoszech - 31,4%, w Niemczech – 
od 14% do 17,5%, w Grecji - 25%, itd. Biorąc pod uwagę średnie europejskie stawki 
opodatkowania przedsiębiorstw wahające się pomiędzy 15% a 36%, należy stwierdzić, iż co 
do zasady, w UE nie znajduje zastosowania niższa stawka podatku dochodowego od osób 
prawnych, niż stawka obowiązująca w Bułgarii. Ponadto, istnieje możliwość uzyskania 
100% zwolnienia z podatku w przypadku, gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność w 
rejonie wysokiego bezrobocia. 

Oprócz podatku dochodowego od osób prawnych, także podatek dochodowy od osób 
fizycznych jest podatkiem liniowym ustalonym w wysokości 10%. Ponadto, z perspektywy 
pracodawców kluczowym czynnikiem jest maksymalna miesięczna podstawa 
opodatkowania dla osób fizycznych, kształtująca się na poziomie 2.000 BGN. 

Stawka podatku pobieranego u źródła od dywidend ustalona jest w wysokości 0%, pod 
warunkiem, że dywidenda wypłacana jest na rzecz rezydentów krajów członkowskich UE.  

Obecnie obowiązująca stawka podatku VAT ustalona jest w wysokości 20%, przy czym w 
odniesieniu do eksportu oraz niektórych innych czynności wewnątrzunijnych zastosowanie 
znajduje stawka podatku VAT w wysokości 0%, a zwrot podatku VAT naliczonego może 
zostać dokonany w okresach trzymiesięcznych lub co miesiąc, jeżeli spełnione zostaną 
określone warunki. Inwestorzy uczestniczący w istotnych projektach inwestycyjnych, w 
odniesieniu do których uzyskane zostało pozwolenie Ministerstwa Finansów, mogą 
otrzymać zwrot w ciągu 30 dni.  

Środowisko podatkowe i gospodarcze w Bułgarii jest nie tylko przyjazne – można je określić 
mianem długookresowego narzędzia dla zrównoważonego wzrostu i stabilności biznesowej. 
W 2012 roku, podatki w Bułgarii pozostaną niezmienione, ale istnieje też znaczne 
prawdopodobieństwo, że podatek VAT zostanie obniżony o 2 % i o kolejne 2% w 2013 roku. 
Zasady opodatkowania zarówno osób prawnych jak i fizycznych nie ulegną zmianie, co 
zostało już potwierdzone przez bułgarski rząd. Na początku lipca 2011 roku zaproponowana 
została bardzo korzystna inicjatywa biznesowa, która następnie została przyjęta przez 
bułgarski parlament, a mianowicie Pakt Stabilności Finansowej, który już został 
uwzględniony w konstytucji. Celem przedmiotowej ustawy jest dalsze zachowanie 
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stabilności fiskalnej i wysokiego poziomu bezpieczeństwa, oraz udzielenie gwarancji 
utrzymania najniższych stawek podatkowych w UE. 

Doświadczenia wielu MiŚP oraz dużych korporacji zakładających swoje centrale w Bułgarii 
wskazują, iż poza możliwością optymalizacji podatkowej, korzystna jest także 
nieskomplikowana i szybka procedura rejestrowania firm. Ponadto, system prawa 
korporacyjnego jest elastyczny i nowoczesny. Kolejnymi zaletami prowadzenia działalności 
w Bułgarii są stabilność finansowa, fiskalna i systemu bankowego, bezpieczeństwo 
związane z członkostwem w UE, oraz dostęp do wykwalifikowanej, taniej siły roboczej.  

Ponadto, uwzględniając podejście ostrożnościowe związane z podejmowaniem decyzji o 
optymalizacji zagranicznych kosztów podatkowych, należy także zwrócić uwagę na 
stabilność finansową, podatkową, bankową i polityczną danej lokalizacji. W porównaniu z 
większą częścią UE i światem ogólnie, Bułgaria coraz częściej wskazywana jest jako jeden 
z krajów osiągających najlepsze wyniki w powyższych obszarach. Wprowadzony w ostatnim 
czasie Pakt Stabilności Finansowej, który zapewnia długofalowe utrzymanie obecnych 
stawek podatkowych, wraz z wysokim poziomem płynności krajowych banków oraz 
polityczną i rządową stabilność potwierdzoną w niedawnych wyborach prezydenckich i 
samorządowych, stanowią dodatkową gwarancję istotnego poziomu bezpieczeństwa dla 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Niewątpliwie w czasach recesji, firmy z wizją długookresową, które z wyprzedzeniem 
planują warunki finansowe prowadzenia działalności i potrafią w odpowiednim czasie 
dostosować się do dynamiki gospodarczej, co do zasady są w stanie wygenerować 
oszczędności, przy równoczesnym utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. W konsekwencji, 
jednym z najbardziej strategicznych ruchów, jakie może podjąć dziś firma, jest rozważenie 
prowadzenia działalności w Bułgarii i skorzystania z przewagi konkurencyjnej oferowanej 
zagranicznym przedsiębiorcom.  
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Serbia 
 

Planowane od stycznia 2012 roku zmiany podatkowe w Serbii 
 
W związku z kryzysem gospodarczym, Serbia nie planuje wprowadzenia zmian do stawek 
podatkowych na 2012 rok, a reforma systemu podatkowego będzie kontynuowana poprzez 
przyjęcie legislacji zgodnej z legislacją europejską.  
 
Serbia nie podwyższała stawek podatkowych w trakcie poprzedniego kryzysu, a 
szczególnie stawki podatku VAT, gdy natomiast niektóre inne kraje europejskie tę stawkę 
podwyższały. Należy także mieć na uwadze, że serbski rząd zlikwidował niektóre stawki 
podatkowe podczas poprzedniej fali kryzysu, przykładowo, podatek od oszczędności, a 
także obniżył o połowę stawkę podatku od zysków z transakcji finansowych.  
 
Rada Fiskalna Republiki Serbskiej ogłosiła, że w przyszłym roku Serbia nie osiągnie 
trzyprocentowego wzrostu gospodarczego, a jedynie około 1,5%, oraz ostrzegła, iż w 
związku z powyższym deficyt w nowym budżecie nie może przekroczyć 4,5% PKB. W celu 
stałego obniżania poziomu deficytu oraz długu publicznego, zarekomendowano definitywne 
rozpoczęcie reform systemu zdrowotnego, edukacyjnego, rządu oraz przedsiębiorstw 
publicznych, jak również reformy podatkowej. Zasady opodatkowania najprawdopodobniej 
pozostaną bez zmian przynajmniej do następnych wyborów, gdyż takie posunięcia są 
niepopularne z perspektywy politycznej, natomiast możliwe są redukcje określonych 
wydatków i oszczędności. 
 
Niektórzy analitycy wskazują, że kwestie związane z deficytem mogą zostać rozwiązane 
poprzez ograniczenie wydatków lub zwiększenie przychodów. Najlepszym rozwiązaniem 
byłoby zastosowanie obu powyższych metod. Zwiększenia przychodów możliwe są do 
osiągnięcia przez poprawę ściągalności podatków, która obecnie kształtuje się na 
niezadowalającym poziomie, szczególnie w zakresie ściągalności składek na ubezpieczenie 
społeczne, a ostatnio także w odniesieniu do podatku VAT. Z perspektywy oszczędności, 
pomimo iż reforma sektora publicznego jest stale zapowiadana, w praktyce nie została 
jeszcze wdrożona. Niezależnie od zapowiedzi, wydatki na pensje i subwencje nie uległy 
ograniczeniu. Administracja jest zbyt rozległa, a obecny poziom rządowej interwencji w 
gospodarkę jest zbyt znaczący, w związku z czym przedmiotowe kwestie powinny zostać 
bezzwłocznie ograniczone.  
 
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, obecnie nie ma sygnałów, że istotne ustawy podatkowe 
zostaną przedstawione w parlamencie w najbliższej przyszłości, za wyjątkiem Ustawy 
zmieniającej ustawę o podatku od nieruchomości, która została przyjęta przez rząd 18 
listopada 2011 roku. Zgodnie z proponowaną Ustawą, w następnym roku nie przewiduje się 
zmiany stawek podatku od nieruchomości. Należny w 2012 roku podatek z powyższego 
tytułu nie może przekroczyć podatku zapłaconego przez obywateli i przedsiębiorców w roku 
obecnym. Zdaniem rządu, głównym celem zmian w Ustawie o podatku od nieruchomości, 
jest zabezpieczenie pozycji społecznej podatników, którzy nie prowadzą ewidencji 
działalności gospodarczej.  
 
W związku z proponowanymi zmianami, opodatkowanie zależne będzie od zamożności 
obywateli (niższy podatek należny będzie od nieruchomości o niższej wartości, a wyższy 
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podatek naliczany będzie z tytułu znaczących nieruchomości, w wyniku zastosowania 
stawek progresywnych). Ponadto, ze względu na fakt, iż udział przychodów z podatku od 
nieruchomości jest nieznaczny w stosunku do całości przychodów samorządów, wydaje się, 
że na obecnym etapie podnoszenie obciążeń podatników (głównie osób fizycznych) z tytułu 
podatku od nieruchomości nie jest konieczne. 
 
Ze względu na brak obowiązujących regulacji unijnych w zakresie podatku od 
nieruchomości, nie istnieje potrzeba wprowadzania dodatkowych zmian w powyższych 
zasadach opodatkowania. 
   
Reasumując, należy stwierdzić, iż w następnym roku nie zostaną wprowadzone istotne 
zmiany w zasadach opodatkowania i planowaniu podatkowym, natomiast polityka 
ukierunkowana będzie na oszczędności budżetowe oraz rozwiązywanie innych znaczących 
kwestii, które są bacznie obserwowane przez UE oraz inne organizacje międzynarodowe, 
jak również na osiągnięcie najlepszych możliwych wyników w wyborach.   
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Węgry 
 

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, system podatkowy Węgier podlegać będzie kolejnym 
zmianom w 2012 roku. W obecnie trudnej sytuacji budżetowej na Węgrzech, co do zasady, 
każda osoba fizyczna i prawna oczekiwać może wyższego opodatkowania. Zwyczajowo, 
rząd osiąga najwyższy wzrost dochodów w obszarach, gdzie kontrola podatników jest 
najłatwiejsza. W przyszłym roku, Węgry zastosują najwyższą stawkę podatku VAT w całej 
UE – podatek ten ustalony zostanie na poziomie 27% (25% w 2011 roku). Dodatkowo, 
wprowadzone zostaną ograniczenia fiskalne w innych podatkach, w związku z czym 
spodziewane są także podwyżki podatków w opisanych poniżej obszarach.  

Istotne zmiany wprowadzone zostaną w zakresie podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Efektywna stawka podatkowa kształtować się będzie na poziomie 16 % dla 
dochodów do 2.424.000 HUF (około 8.000 EUR), a powyżej tej kwoty stawka podatku 
wzrośnie do 20,32%. Natomiast zniesiona zostanie ulga podatkowa, która dotyczyła 
niższych dochodów osiąganych w latach ubiegłych. Węgierski rząd postanowił utrzymać 
przychody netto na niezmienionym poziomie, w związku z czym pracodawcy zmuszeni 
będą do zastosowania tzw. rekompensaty pensji. Jednocześnie, pracodawcy będą mogli 
ubiegać się o ulgę podatkową w powyższym zakresie (pracodawca kwalifikuje się do ulgi 
podatkowej, jeżeli wynagrodzenia wszystkich jego pracowników podwyższone zostały o 
określoną kwotę). Zniesione zostaną zwolnienia podatkowe z tytułu wydatków ponoszonych 
na rozrywkę oraz upominki biznesowe. W przeszłości, tego typu wydatki nie mogły zostać 
odliczone w ramach podatku dochodowego od osób prawnych, niemniej jednak pracodawcy 
nie byli zobowiązani do odprowadzania podatku z tego tytułu. Od 2012 roku, powyższe 
wydatki mnożone będą przez 1,19, po czym podstawa opodatkowania podlegać będzie 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 16% oraz 
podatkiem zdrowotnym w wysokości 27%. Bardzo popularny na Węgrzech „dodatek 
stołówkowy”, także zostanie ograniczony. W przeszłości zastosowanie tego rodzaju dodatek 
na rzecz pracowników nie podlegało ograniczeniom, natomiast od następnego roku 
„dodatek stołówkowy” zostanie ograniczony do 500.000 HUF (około 1.650 EUR) rocznie. 
Niemniej jednak, w porównaniu do powyższych kwestii związanych z wynagrodzeniami 
pracowników, dodatek ten jest bardziej korzystny z perspektywy podatkowej. Pracodawca 
odprowadza 16% podatek dochodowy od osób fizycznych, po pomnożeniu podstawy 
opodatkowania przez 1,19. Powyżej ustanowionego pułapu należny jest nie tylko podatek 
dochodowy od osób fizycznych, ale także 27% podatek zdrowotny. Ponadto podstawa 
podatku także jest mnożona przez 1.19. “Dodatek stołówkowy” zostanie uproszczony. 
Zamiast kuponów i voucherów nabywanych od kilku dostawców, równowartość dodatku 
będzie wpłacana na elektroniczną kartę, z której środki mogą następnie zostać 
przeznaczone na posiłki, wakacje, zakwaterowanie itp. W związku z wysokim ryzykiem 
kredytowym w zakresie kredytów walutowych, dozwolone będzie przejęcie przez 
pracodawców kredytów zaciągniętych przez pracowników w kwocie do 7,5 mln, bez 
konsekwencji podatkowych pod warunkiem, iż taki kredyt spłacany będzie bezpośrednio na 
rzecz lokalnego banku kredytodawcy. Ponadto, utrzymane zostanie zwolnienie z 
opodatkowania biletów na imprezy sportowe.  

Istotne zmiany wdrożone zostaną także w zakresie podatku dochodowego od osób 
prawnych. Ogłoszony i uchwalony pod koniec ubiegłego roku podatek liniowy w wysokości 
10% nie zostanie wprowadzony. W mocy pozostaną zasady obowiązujące w 2011 roku, co 
oznacza, że do dochodów przed opodatkowaniem w wysokości powyżej 500 mln HUF 
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(1,660 EUR) zastosowanie znajdzie stawka 19%. Poniżej tej kwoty obowiązywać będzie 
stawka podatku w wysokości 10%, która w warunkach europejskich jest stosunkowo niska. 
Wprowadzone zostaną także ograniczenia w zakresie strat ponoszonych w latach 
poprzednich i ich rozliczania w przyszłych okresach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
podatkowymi, straty mogą być kumulowane niemal bez ograniczeń, a następnie użyte na 
potrzeby obniżenia dodatniej podstawy opodatkowania. Od przyszłego roku, dodatnią 
podstawę opodatkowania obniżyć można będzie jedynie o 50% strat ponoszonych w latach 
poprzednich.  

Tak jak w przypadku zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
(patrz powyżej) podstawa opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób 
prawnych nie będzie obejmować wydatków ponoszonych na rozrywkę i upominki biznesowe 
(tzn. stanowić one będą koszty podatkowe), ponieważ wydatki takie zostaną już 
opodatkowane w inny sposób. Od przyszłego roku, koszty wynagrodzeń ponoszone przez 
MiŚP w związku z działaniami badawczo-rozwojowymi nie będą stanowić kosztów 
uzyskania przychodów (dotychczas, przedmiotowe koszty pomniejszały podstawę 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych). Takie same zasady 
obowiązywać będą w odniesieniu do „wydatków ponoszonych na innowacje”, jak dotąd 
stanowiących koszty podatkowe.  

W następnym roku, stawka lokalnego podatku przemysłowego pozostanie bez zmian, na 
poziomie 2%. W tym przypadku, podstawą opodatkowania nie jest zysk, ale marża brutto.  

Od 2012 r. wprowadzonych zostanie 12 nowych kategorii opodatkowania samochodów 
służbowych - dotychczas obowiązywały 2 kategorie. Ponadto, w przedmiotowym zakresie 
ustanowiony zostanie nowy rodzaj podatku, tj. „podatek ubezpieczeniowy od wypadków”. 
Podatek ten wyniesie 30% rocznej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC.  

Najbardziej istotną zmianą w zakresie przepisów dotyczących podatku VAT jest ustalenie 
stawki podatkowej na poziomie 27%. Dodatkowo, wydłużony zostanie okres dokonywania 
odliczenia podatku VAT w związku z wypożyczonymi samochodami, pod warunkiem 
udokumentowania, że samochód użytkowany jest wyłącznie w celach służbowych. Poza 
innymi nieznacznymi zmianami w regulacjach podatkowych, należy zwrócić uwagę na 
zmiany w zasadach fakturowania. Mianowicie, firmy zagraniczne zobowiązane będą do 
wystawiania faktur HU VAT także w przypadku spółek-córek uczestniczących w 
transakcjach dotyczących sprzedaży węgierskich usług / towarów.  

Kolejną zmianą wartą odnotowania jest wprowadzenie nowych podatków – „podatku 
chipsowego” oraz „podatku kulturalnego” - od stycznia 2012 r. Zmianom ulegnie też kilka 
innych przepisów w zakresie ceł, ubezpieczenia społecznego, podatku zdrowotnego, 
podatku od gier, podatku od instytucji finansowych i podatku środowiskowego. Zmieniony 
zostanie także cały ogólny Kodeks Podatkowy.  

Konkludując, powyższe podsumowanie stanowi jedynie niewielki wyciąg z nowych 
przepisów podatkowych. 
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Rumunia 
 
Podatek dochodowy od osób prawnych 

• Zniesione zostaną przepisy, na podstawie których zobowiązanie podatkowe w 
podatku dochodowym od osób prawnych za czwarty kwartał analogiczne jest do tego 
za trzeci kwartał, tzn. od 2012 roku, podatnicy podatku dochodowego od osób 
prawnych uiszczać będą podatek dochodowy od osób prawnych wyłącznie za 
pierwszy, drugi i trzeci kwartał, a następnie dokonywane będzie rozliczenie roczne. 

• Zniesione zostaną przepisy w zakresie alternatywnego sposobu składania deklaracji 
dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w terminie do 25 lutego 
kolejnego roku (zamiast standardowego terminu, do 25 kwietnia następnego roku). 
Alternatywny termin składania rocznego zeznania (do 25 lutego zamiast do 25 
kwietnia) możliwy był do zastosowania w przypadku, gdy podatnik zamykał rok do 25 
lutego następnego roku. W związku z powyższym, alternatywny termin składania 
rocznej deklaracji pozwalał podatnikom na uniknięcie płatności podatku za czwarty 
kwartał. 

• Zmieniony zostanie ostateczny termin składania rocznej deklaracji podatku 
dochodowego od osób prawnych. Od 2012 roku, ostatecznym terminem będzie 25 
marca następnego roku, zamiast stosowany dotychczas termin do 25 kwietnia roku 
następnego. 

• Zasady opodatkowania spółek nieposiadających osobowości prawnej zastosowanie 
znajdą także w odniesieniu do spółek posiadających osobowość prawną, 
zawiązanych pod obcym prawem. W skrócie: (1) przychody oraz wydatki 
przypisywane są wspólnikom wedle posiadanego przez nich udziału, (2) jeżeli 
wspólnicy są podmiotami zagranicznymi, jeden z nich musi zostać wyznaczony jako 
wspólnik wiodący, którego obowiązki obejmują zarejestrowanie spółki w Rumunii i 
zadeklarowanie zobowiązań podatkowych każdego ze wspólników, (3) jeżeli jednym 
ze wspólników jest podmiot rumuński, zakłada się, że to ten podmiot jest 
wspólnikiem wiodącym, (4) w imieniu spółki, wspólnik wiodący dokonuje rejestracji 
na potrzeby podatku VAT, itp. 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

• Osoba fizyczna, będąca rezydentem Rumunii, która zmieni miejsce rezydencji na 
kraj, który nie zawarł z Rumunią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
podlega opodatkowaniu w Rumunii od całości swoich dochodów osiągniętych na 
całym świecie w roku, w którym doszło do zmiany rezydencji oraz przez trzy kolejne 
lata kalendarzowe. 

• Obywatele innych krajów, którzy spełniają rumuńskie kryteria dotyczące rezydencji 
podatkowej (tj. przebywają w Rumunii ponad 183 dni w ciągu 12 kolejnych miesięcy) 
podlegają opodatkowaniu rumuńskim podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów osiągniętych na całym świecie, począwszy od roku następującego po 
roku, w którym kryteria te zostały spełnione. 

 

Podatek pobierany u źródła 
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• Ostateczny termin składania rocznej informacji dotyczącej zobowiązań z tytułu 
podatku pobieranego u źródła został zmieniony na ostatni dzień lutego następnego 
roku. W przeszłości, termin ten upływał z końcem czerwca następnego roku. 

• Od 1 stycznia 2012 roku, obowiązujące obecnie przepisy dotyczące rumuńskich 
spółek zawierających umowy na świadczenie usług (obejmujące usługi budowlane, 
instalacyjne, doradcze, pomocy technicznej oraz inne czynności wykonywane w 
Rumunii), zgodnie z którymi usługobiorcy zobowiązani są do rejestracji takich umów 
w urzędzie skarbowym (w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy), zastosowanie 
znajdą także w odniesieniu do (1) rumuńskich osób fizycznych oraz (2) zakładów 
(permanent establishments), które zostały już jako takie zarejestrowane. 

 
Lokalny podatek od budynków 

• Podwyższeniu ulegną roczne stawki lokalnego podatku od budynków, a mianowicie: 
1. między 10%–20% wartości księgowej budynku w odniesieniu do budynków, 

które nie zostały poddane ponownej wycenie w ciągu ostatnich 3 lat, 
2. między 30%–40% wartości księgowej budynku w odniesieniu do budynków, 

które nie zostały poddane ponownej wycenie w ciągu ostatnich 5 lat. 
 

Dotychczas, podwyższone stawki lokalnego podatku dotyczące budynków, które nie zostały 
poddane ponownej wycenie w ciągu ostatnich 3 lat kształtowały się na poziomie 5%–10%. 
Standardowa lokalna stawka ustalana jest pomiędzy 0,25%–1,5%. 

 

Ponadto, poniżej przedstawione zostało podsumowanie pewnych zmian, które mogą zostać 
wprowadzone do przepisów podatkowych. Należy zwrócić uwagę, iż takie zmiany nie 
weszły w życie, ale omawiane były przez władze w kontekście zmian, które zamierzają 
wprowadzić w trakcie 2012 roku: 

• Zasady dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw korzystających z IFRS (np. banki) 
• Ograniczenia w odliczeniach w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

oraz podatku VAT dotyczące wydatków na paliwo (tj. 50%);  
• Ograniczenia w odliczeniach w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

dotyczące wydatków na samochody (za wyjątkiem przedstawicielstw handlowych, 
działalności ochroniarskiej, taksówek, transportu personelu, itp.);  

• Dalsza harmonizacja przepisów w zakresie podatku VAT z prawem unijnym. 
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Cypr 
 
 
26 sierpnia 2011 roku, w ramach pierwszego pakietu środków oszczędnościowych, Izba 
Reprezentantów przegłosowała szereg zmian w zakresie legislacji podatkowej, mających na 
celu zwiększenie przychodów i obniżenie wydatków rządowych oraz uniknięcie 
zastosowania mechanizmu pomocowego.  
 
W wyniku powyższych zmian, wiele podatków zostanie podniesionych, wprowadzone 
zostaną obciążenia dla wszystkich spółek założonych na Cyprze oraz 
wprowadzone/podniesione zostaną składki emerytalne dla pracowników sektora 
publicznego, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych, a także nałożone zostaną 
przez okres dwuletni szczególne obciążenia wynagrodzeń i emerytur wypłacanych 
pracownikom sektora publicznego, władz lokalnych i organizacji okołorządowych. 
 
W ciągu kolejnych kilku miesięcy spodziewany jest drugi oraz być może trzeci pakiet 
dodatkowych środków, które - należy mieć nadzieję - skupią się na dalszych redukcjach 
rządowych wydatków. Ponadto, w ramach drugiego pakietu, spodziewane jest przyjęcie 
podwyższenia stawki podatku VAT z 15% do 17%.  
 
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zmiany do legislacji podatkowej i prawa 
spółek: 
 
Prawo podatkowe  
 

• Podwy ższenie maksymalnej stawki podatku dochodowego od os ób fizycznych 
do 35% .  
Nowa stawka podatkowa, kształtująca się na poziomie 35%, obowiązywać będzie w 
odniesieniu do osób zarabiających powyżej 60.000 EUR. 
 

• Zachęty podatkowe w zakresie zatrudniania na Cyprze wyso ko zarabiaj ących 
osób fizycznych, nieb ędących rezydentami Cypru 
 
W celu zachęcenia do zakładania lub rozwijania na Cyprze nowych spółek, 
stosowane będą incentywy podatkowe związane z zatrudnieniem na Cyprze osób 
fizycznych, niebędących cypryjskimi rezydentami podatkowymi. W efekcie, jeżeli 
dochody z tytułu zatrudnienia przekroczą 100.000 EUR rocznie, zastosowanie 
znajdzie 50% odliczenie od dochodu przez pierwszych 5 lat zatrudnienia. 
Przedmiotowa zachęta jest przewidziana zarówno w odniesieniu do obywateli 
cypryjskich, jak i osób niebędących obywatelami Cypru, pod warunkiem, że w okresie 
przed podjęciem zatrudnienia osoba taka nie zamieszkiwała Cypru i nie była 
rezydentem podatkowym Cypru. 
 

• Wejście w życie 
 

Podwyższona stawka podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje od 1 
stycznia 2011 roku, podczas gdy incentywy dla nowych pracowników wejdą w życie 
w odniesieniu do zatrudnienia rozpoczynającego się od 1 stycznia 2012 roku. 



 

  

22 

 
Szczególny podatek na rzecz obronno ści 
 
• Podwy żka stawki podatku obronnego od odsetek z 10% do 15%  
 

Stawka szczególnego podatku na rzecz obronności (podatek obronny) od odsetek 
otrzymywanych przez / należnych na rzecz cypryjskich podatników zostanie 
podwyższona z 10% do 15%. Podwyższona stawka obowiązywać będzie zarówno w 
przypadku osób fizycznych, jak i prawnych. Niemniej jednak, w odniesieniu do osób 
prawnych, jeżeli odsetki związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą, w 
tym odsetki są ściśle związane z podstawową działalnością gospodarczą, nie 
podlegają one opodatkowaniu podatkiem obronnym, a podatkiem dochodowym od 
osób prawnych. W związku z powyższym, zmiana stawki powinna być obojętna dla 
podmiotów prowadzących działalność finansową, w tym spółek finansujących 
działalność wewnątrzgrupową. Należy zauważyć, że podatek obronny nie dotyczy 
odsetek wypłacanych obywatelom innych krajów. Ponadto, regulacje w tym zakresie 
mają zastosowanie w przypadku odsetek otrzymywanych przez osoby fizyczne oraz 
prawne, zarówno ze źródeł na Cyprze, jak i poza Cyprem.  
 
Podatek obronny z tytułu otrzymanych odsetek od funduszy zapomogowych 
pozostaje na poziomie 3%, a także w przypadku osób, których suma rocznych 
dochodów nie przekracza 12.000 EUR (łącznie z dochodami z odsetek). Ta sama 
stawka ma zastosowanie w przypadku odsetek otrzymywanych przez osoby fizyczne 
z rządowych certyfikatów oszczędnościowych oraz akcji rozwojowych. 

 
• Podwy żka stawki podatku obronnego od dywidend z 15% do 17 % 

 
Stawka podatku obronnego z tytułu dywidend otrzymywanych przez rezydentów 
podatkowych Cypru zostanie podwyższona z 15% do 17%. Podwyższona stawka 
znajdzie zastosowanie wyłącznie w przypadku osób fizycznych, gdyż osoby prawne 
są, co do zasady, zwolnione z podatku obronnego z tytułu dywidend.  
 
Podwyżka stawki dotyczyć będzie także sytuacji, w których zastosowanie znajdą 
przepisy o domniemanym podziale zysków, w przypadku gdy podmiot będący 
rezydentem podatkowym nie wypłaci przynajmniej 70% zysków po opodatkowaniu, w 
przeciągu dwóch lat.  
 
Należy zauważyć, że podatkiem obronnym z tytułu dywidend nie są obciążane 
nierezydenci - osoby fizyczne i prawne. Ponadto, przepisy dotyczące domniemanego 
podziału zysków nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy akcjonariusze/udziałowcy 
spółki cypryjskiej nie są rezydentami podatkowymi Cypru. Jednakże, zasady 
dotyczące domniemanego podziału zysków obowiązują w przypadku, kiedy spółka 
będąca cypryjskim rezydentem podatkowym jest własnością innej spółki będącej 
cypryjskim rezydentem podatkowym, której to z kolei akcjonariusze / udziałowcy nie 
są rezydentami podatkowymi Cypru. Oczekuje się, iż w niedługim okresie takie spółki 
zostaną wyłączone z zakresu przepisów o domniemanym podziale zysku, co wiązać 
się będzie ze znacznymi korzyściami dla tych podmiotów, w sytuacji gdy wypłata 
dywidendy będzie niemożliwa.  
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• Wejście w życie  
 
Powyższe przepisy wejdą w życie z chwilą opublikowania ich w oficjalnym monitorze 
Republiki. 

 
Podatek od nieruchomo ści 
 
Stawki podatku od nieruchomości należnego zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, z 
tytułu nieruchomości posiadanych na Cyprze ulegną znacznemu podwyższeniu. Ponadto, 
obniżony zostanie próg, po przekroczeniu którego naliczany jest podatek. Należy zauważyć, 
iż podatek liczony jest w odniesieniu do wyceny nieruchomości z dnia 1 stycznia 1980 roku. 
Stawki są następujące: 
 
Do 120.000 EUR 0% 
Od 120.000 EUR do 170.000 EUR 4% 
Od 170.001 EUR do 300.000 EUR 5% 
Od 300.001 EUR do 500.000 EUR 6% 
Od 500.001 EUR do 800.000 EUR 7% 
Powyżej 800.000 EUR 8% 
 
Podwyższone stawki wejdą w życie z początkiem 2012 roku.  
 
Prawo spółek  
 
• Od 2011 roku wszystkie spółki założone na Cyprze obciążane są roczną opłatą w 

wysokości 350 EUR. Opłatę pobiera Rejestrator Spółek. W przypadku grup 
kapitałowych, maksymalne obciążenie ustalono na poziomie 20.000 EUR. 

• Opłata za rok 2011 uiszczana jest do 31 grudnia 2011, natomiast od 2012 roku, 
opłata uiszczana będzie do 30 czerwca każdego roku. 

• Spółki, których działalność została zawieszona, lub które nie posiadają żadnych 
aktywów oraz spółki, do których należą nieruchomości położone w rejonach Cypru 
nie objętych kontrolą Rządu Cypru, nie podlegają opłacie. 

 
W przypadku spółek, które nie wniosły opłaty w terminie, opłata musi zostać uiszczona w 
ciągu dwóch miesięcy wraz z karą w wysokości 10%. Niewniesienie opłaty w ciągu 5 
miesięcy od upłynięcia terminu płatności podlega karze w wysokości 30%.  Jeżeli opłata nie 
zostanie uiszczona w przeciągu 5 miesięcy, Rejestrator Spółek wykreśla spółkę z rejestru 
(co ograniczy możliwości takiego podmiotu w zakresie składania dokumentów oraz 
występowania o certyfikaty do Urzędu Rejestrowego). Ponowny wpis do rejestru nastąpić 
może w okresie 2 lat i podlega rocznej opłacie w wysokości 500 EUR, a następnie - 750 
EUR rocznie. 
 
VAT 
 
W świetle obowiązujących przepisów, osoby fizyczne, które nabędą lub wybudują 
mieszkanie lub dom do użytku w celach prywatnych, stanowiące główne miejsce 
zamieszkania, ubiegać się mogą o zwrot podatku w wysokości około 17.000 EUR. 
Powyższy przepis zostanie zastąpiony wprowadzeniem obniżonej stawki podatku VAT w 
wysokości 5% z tytułu nabycia lub budowy domu lub mieszkania w celach prywatnych, 
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stanowiącego główne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że powierzchnia 
nieruchomości nie przekroczy 200 metrów kwadratowych (obniżona stawka podatku w 
wysokości 5% dotyczy także pierwszych 200 metrów kwadratowych powierzchni, jeżeli 
całkowita powierzchnia nieruchomości nie przekracza 300 metrów kwadratowych).  
 
 


