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LICHTENSTEIN NIE BĘDZIE JUŻ RAJEM PODATKOWYM 

 

Zwracamy Państwa na opublikowane dnia 26 kwietnia 2017 r. projekty nowych rozporządzeń Ministra 

Rozwoju i Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję 

podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób 

fizycznych (dalej: projekty rozporządzeń ws. rajów podatkowych).  

 

Nowe projekty rozporządzeń ws. rajów podatkowych są następstwem decyzji Ministerstwa Finansów o 

wdrożeniu pilotażowego programu wykreślania niektórych jurysdykcji podatkowych z listy rajów 

podatkowych. 

 

Jak wynika z uzasadnień projektów rozporządzeń ws. rajów podatkowych, dla wykreślenia danego 

kraju lub terytorium z listy rajów podatkowych spełnione powinny być łącznie następujące warunki: 

 istnienie określonej podstawy do wymiany informacji podatkowych; 

 uzyskanie pozytywnej oceny OECD w ramach tzw. raportu Peer Review, czyli okresowej 

oceny państw i terytoriów w zakresie wymiany informacji podatkowych; 

 faktyczna współpraca z daną jurysdykcją w zakresie wymiany informacji oraz jej pozytywna 

ocena przez Ministerstwo Finansów. 

Zgodnie z projektami rozporządzeń ws. rajów podatkowych za raje podatkowe przestaną być 

uważane: Księstwo Lichtensteinu, Barbados, Federacja Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i 

Grenadyna oraz Wspólnota Bahamów.  

 

Decyzję o wykreśleniu tych krajów lub terytoriów z listy rajów podatkowych podjęto pomimo, że 

spełniają one jedynie dwa pierwsze z ww. warunków. Spełnienie trzeciego kryterium będzie natomiast 

okresowo oceniane i sprawdzane. Jeśli po zakończeniu programu pilotażowego okaże się, że któraś z 

jurysdykcji podatkowych nie spełnia łącznie wszystkich ww. warunków, zostanie ona ponownie uznana 

za raj podatkowy.  

 

Obecnie projekty znajdują się na etapie uzgodnień. Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie 

z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


