
Dwa miliony oszczÊdno˙ci 
dziÊki wspó˘pracy 

Nawet bardzo ˙wiadomi swoich maj‡tków i wykorzystuj‡cy mechanizmy planowania podatkowego klienci s‡ zdumieni, 

jak wiele mo˝liwo˙ci owocuj‡cych wymiernymi oszczÊdno˙ciami otwiera wspó˘praca banku i kancelarii prawnej. 

Tak by˘o w przypadku pana Paw˘a, klienta Noble Banku 
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NOBLE BANKU: 
Klient mia˘ kilka spó˘ek 

komandytowo-akcyjnych 

w FIZ. W ramach Wealth 

Guard dokonano 

restrukturyzacji, której 

efektem by˘y oszczÊdno˙ci 

podatkowe rzÊdu 2 mln z˘. 

P an Pawe˘ zosta˘ klientem Noble 
Banku z polecenia swojego wspól-
nika. 

- Pozna˘em go na lunchu u jed-
nego ze wspólników firmy deweloperskiej, 
dla której w trudnych dla tej bran˝y czasach 
finalizowali˙my formalno˙ci do wyp˘aty 
kredytu inwestycyjnego. Zasiadanie w ra-
dzie nadzorczej tej spó˘ki by˘o jedn‡ z wie-
lu aktywno˙ci biznesowych pana Paw˘a 
- mówi Robert Ja˙, senior 
private bankier Noble 
Banku z GdaÒska. 

Pan Pawe˘ uwa˝nie 
wys˘ucha˘ bankiera, któ-
ry ogólnie zarysowa˘ mu 
ofertÊ banku, po czym 
umówi˘ siÊ na indywi-
dualne spotkanie. Odby-
˘o siÊ w sierpniu 2011 
roku, gdy eskalowa˘ kry-
zys grecki. W tym czasie 
pan Pawe˘, podobnie jak 
wiÊkszo˙„ inwestorów, by˘ zainteresowa-
ny przede wszystkim bezpieczeÒstwem 
kapita˘u. 

- Na pocz‡tku uruchomili˙my depozyt 
na 400 tys. z˘otych, ale wystarczy˘o kil-
ka kolejnych spotkaÒ, by rozpocz‡„ po-
wa˝n‡ wspó˘pracÊ portfelow‡, kilkuna-
stokrotnie zwiÊkszaj‡c sumÊ ulokowanych 
aktywów. Od tego czasu widzimy siÊ co 
najmniej raz w miesi‡cu, aby podsumowa„ 
stan zainwestowanych aktywów, i rozwi-
jamy wspó˘pracÊ o kolejne rozwi‡zania 
w ramach Private Bankingu Noble Banku 
- mówi Robert Ja˙. 

W doradztwie w zarz‡dzaniu maj‡tkiem 

Paw˘a, jak w wielu innych sprawach, klu-
czowa okaza˘a siÊ relacja i poznanie szerszych 
planów prywatnych i biznesowych klien-
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ta - mo˝liwe tylko w przypadku d˘u˝szej, 
opartej na zaufaniu znajomo˙ci. Okazj‡ do 
rozmów by˘y m.in. spotkania z cyklu Pri-
vate Banking po Godzinach, organizowa-
ne przez Noble Bank, ale równie˝ wspól-
na pasja - narciarstwo. 

- Podczas jednego z narciarskich wy-
jazdów do W˘och, organizowanych przy 
asy˙cie Noble Concierge, w trakcie szcze-

rej rozmowy po ciÊ˝kim dniu na stoku 
dowiedzia˘em siÊ, ˝e jedn‡ z przes˘anek, 
które zdecydowa˘y o intensyfikacji wspó˘-
pracy ze mn‡, by˘o szersze spojrzenie na 
finanse i dba˘o˙„ o zabezpieczenie praw-
nopodatkowe portfela - wspomina bankier. 

Od tego momentu wspó˘praca pana 
Paw˘a z bankiem nabra˘a zupe˘nie innych 
barw i wymiaru. Rozmowy o finansach 
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firmowych zaowocowa˘y przedstawieniem 
oferty z zakresu korpo private bankingu 
- na pocz‡tek zrefinansowano istniej‡ce 
linie kredytowe w dwóch spó˘kach klien-
ta. Wszystko jednak zmierza˘o w stronÊ 
priorytetu klienta, jakim by˘o planowanie 
podatkowe, pocz‡wszy od konstrukcji 
portfeli inwestycyjnych zbudowanych 
w oparciu o rozwi‡zania efektywne po-
datkowo. Pan Pawe˘ mia˘ kilka spó˘ek ko-
mandytowo-akcyjnych w ramach Fundu-
szu Inwestycyjnego ZamkniÊtego, do 
którego za czÊ˙„ zysków nabywa˘ równie˝ 
obligacje korporacyjne. Doskonale wiedzia˘, 
˝e FIZ to regulowany i transparentny pod-
miot, który daje mo˝liwo˙„ korzystnej 
akumulacji kapita˘u poprzez reinwestycje 
zysku brutto (tj. bez pomniejszania o po-
datek dochodowy). To alternatywa dla 
zagranicznych konstrukcji, które z powo-
du zmian umów m.in. z Cyprem o unika-
niu podwójnego opodatkowania, a tak˝e 
w zwi‡zku z planowanym wprowadzeniem 
tzw. podatku wyrównawczego od docho-
dów spó˘ek zagranicznych staj‡ siÊ coraz 
mniej atrakcyjne. 

- Pan Pawe˘, jak wielu moich inwe-
storów, w dzia˘alno˙ci korzysta˘ ze spó˘-
ek komandytowo-akcyjnych, które zgod-
nie z ogóln‡ interpretacj‡ ministra finan-
sów przewidywa˘y jednokrotne opodat-
kowanie akcjonariusza, odroczone a˝ do 
momentu wyp˘aty ˙rodków w formie 
dywidendy. W konsekwencji, z wyko-
rzystaniem FIZ-u, dochód spó˘ki nie by˘ 
opodatkowany ani na poziomie SKA, ani 
na poziomie funduszu. Siedz‡c regular-
nie zmiany w ustawodawstwie dotycz‡-
cym spó˘ek, dowiedzia˘em siÊ o projekcie 
zmian w ustawie o podatku dochodowym, 
maj‡cych wej˙„ w ˝ycie od 2014 r. i za-
k˘adaj‡cych zmianÊ zasad opodatkowania 
spó˘ki komandytowo-akcyjnej oraz spó˘-
ki komandytowej. To problem dla wielu 
klientów bankowo˙ci prywatnej - ubo-
lewa Robert Ja˙. 

Wed˘ug propozycji resortu finansów, 

opodatkowanie SKA bÊdzie naliczane od 
zysku wypracowanego przez spó˘kÊ i od 
wyp˘aty ˙rodków ze spó˘ki do komple-
mentariusza i akcjonariuszy, co de facto 
oznacza podwójny podatek i sprawi, 
˝e konstrukcje te przestan‡ by„ atrakcyjne. 

- Znaj‡c strukturÊ planowania podat-
kowego pana Paw˘a, nie czeka˘em na 

ANALIZA PORTFELA TO PODSTAWA SUKCESU 
Inwestorom prowadz‡cym 

dzia˘alno˙„ w formie SKA mog‡ 

grozi„ istotne straty finansowe 

w zwi‡zku z planowanym 

opodatkowaniem zysków SKA 

z pocz‡tkiem 2014 roku.Tre˙„ 

ostatecznie uchwalonej ustawy 

jest znacznie surowsza, ni̋  

przewidywano. Efektywnie 

opodatkowane bÊd‡ nie tylko 

zyski z dzia˘alno˙ci osi‡gniÊte od 

pocz‡tku 2014 roku, ale tak˝e wszelkie 

wyp˘aty z SKA lub jej nastÊpców prawnych 

W rezultacie, w przypadku braku 

Grzegorz 

Sprawka 

Tax Manager 

kancelaria DZP 

odpowiedniego planowania 

podatkowego, opodatkowaniu 

efektywnie bÊd‡ podlega„ tak˝e 

zyski skumulowane w SKA 

w ubieg˘ych latach. Planowanie 

takie jest mo˝liwe i mo˝e 

obejmowa„ wykorzystanie 

polskich spó˘ek kapita˘owych 

i osobowych, przeszacowanie 

warto˙ci aktywów dla celów 

podatkowych, wykorzystanie 

zagranicznych jurysdykcji. Niemniej zmiany 

dotycz‡ce SKA nie bÊd‡ jedynymi, które 

obecnie s‡ rozwa˝ane.To wymaga uwagi. 

termin kolejnego spotkania w ramach 
podsumowania aktywów, zorganizowa˘em 
spotkanie w Noble Banku. Klient zapyta˘ 
mnie, czy jeste˙my w stanie wypracowa„ 
jakie˙ nowe sensowne rozwi‡zanie. DziÊ-
ki nawi‡zaniu przez bank wspó˘pracy 
z partnersk‡ kancelari‡ prawn‡ i wdro-
˝onemu wspólnie pakietowi us˘ug Wealth 
Guard, mog˘em zaoferowa„ skorzystanie 
z kompetencji kancelarii DZP DomaÒski 
Zakrzewski Palinka, która wcze˙niej sku-
tecznie pomog˘a jednemu z moich inwe-
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52 lat 

ImiÊ: 

Wiek: 

Stan cywilny: ˝onaty 
Dzieci: syn 24 lata, 
córka 26 lat, oboje wdra˝ani 
do pracy w spó˘kach pana Paw˘a 

Biznes tworzony od podstaw w bran˝y 

produkcyjnej na pocz‡tku lat 90., 

udzia˘y w spó˘kach z bran˝y 

deweloperskiej i budowlanej. Pan Pawe˘ 

sam o sobie mówi.˝e jest aktywnym 

inwestorem w biznesie, ale oszczÊdno˙ci 

w banku lokuje d˘ugoterminowo. 

Doskonale rozumie istotÊ planowania 

podatkowego, korzystaj‡c z konstrukcji 

Funduszy Inwestycyjnych ZamkniÊtych 

i Spó˘ek Komandytowo-Akcyjnych.Jego 

firmy wypracowuj‡ oko˘o 10 mln zysku 

netto rocznie. Posiada kilka nieruchomo˙ci 

w centrach du˝ych miast w Polsce 

i za granic‡. Mieszka w domu na 

kilkuhektarowej posiad˘o˙ci. 

storów w przeprowadzeniu sukcesji biz-
nesu - t˘umaczy private bankier. 

Podczas spotkania z przedstawicielami 
kancelarii obecni byli równie˝ pracowni-
cy dzia˘u prawnego i ksiÊgowego firmy 
pana Paw˘a. Nie kryli zaskoczenia zmys˘em 
koncepcyjnym DZP i rozwi‡zaniami, 
które im przedstawiono. Po analizie do-
kumentów okaza˘o siÊ, ˝e w czÊ˙ci spó˘-
ek poza FIZ stosowane jest planowanie 
podatkowe w formie po˝yczek od wspól-
ników poprzez umarzanie czÊ˙ci udzia˘ów. 
Powodowa˘o to, ˝e po stronie spó˘ek po-
wstawa˘y zobowi‡zania, które po konwer-
sji na po˝yczkÊ sprawia˘y, i˝ nie wystÊpo-
wa˘o podwójne opodatkowanie (odsetki 
od po˝yczki na poziomie firmy zostawa˘y 
uznawane za koszty). By˘o to rozwi‡zanie 
skuteczne, jednak ekspert podatkowy z DZP 
poinformowa˘ klienta, ˝e Ministerstwo 
Finansów zamierza pochyli„ siÊ równie˝ 
nad tzw. cienk‡ kapitalizacj‡, co w nastÊp-
nych latach przekre˙li zasadno˙„ i op˘acal-
no˙„ stosowania wspomnianej konstrukcji. 

- Kancelaria DZP przeprowadzi˘a 
analizÊ prawn‡ i podatkow‡ wszystkich 
spó˘ek i znalaz˘a wiele dodatkowych 
mo˝liwo˙ci wdro˝enia planowania po-
datkowego, którego konstrukcjÊ eksper-
ci zaproponowali w memorandum z opcja-
mi wyboru. Pan Pawe˘ zdecydowa˘ siÊ 
na wdro˝enie rewizji polityki w zakresie 
cen transferowych, przeprowadzenie re-
strukturyzacji z wykorzystaniem spó˘ek 
osobowych i przeszacowanie aktywów, 
co da˘o mu prawie 2 mln z˘otych oszczÊd-
no˙ci podatkowych rocznie - mówi pri-
vate bankier. O PZ 
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