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Zmiany do polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

Wynagrodzenie zarządu wypłacane przez spółki cypryjskie może być w dalszym ciągu 
zwolnione z podatku dochodowego w Polsce, mimo wejścia w życie zmian do polsko-
cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

11 grudnia 2012 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw tekst Protokołu o zmianie umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Cyprem oraz oświadczenie 
rządowe w sprawie mocy obowiązującej tego protokołu. Zatem, zmiany do umowy będą miały 
zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.  

Do najważniejszych zmian w umowie należą: likwidacja klauzuli tax sparring credit oraz 
wprowadzenie opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów w Polsce.  

W praktyce oznacza to, że osoby fizyczne otrzymujące dywidendę ze spółki cypryjskiej będą 
podlegać opodatkowaniu w Polsce według zasad ogólnych. Innymi słowy, otrzymane 
dywidendy będą podlegać zryczałtowanemu opodatkowaniu według stawki 19%.  

Celem zmian było także opodatkowanie w Polsce wynagrodzenia dyrektorów otrzymanego od 
spółki cypryjskiej. Wynagrodzenie to miało podlegać progresywnej stawce podatkowej 
wynoszącej 18% i 32%. 

Naszym zdaniem, mimo wejścia w życie zmienionej umowy, wciąż istnieje możliwość 
wypłat ze spółek cypryjskich do polskich osób fizycznych przy minimalnym lub nawet 
zerowym opodatkowaniu, bez potrzeby wprowadzania znaczących zmian w strukturze.  

Jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem i przedstawić szczegóły rozwiązań, a także wystąpić w 
Państwa imieniu z wnioskiem wydanie indywidualnej interpretacji Ministra Finansów.  
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