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NOWA LISTA RAJÓW PODATKOWYCH 

 

Zwracamy Państwa uwagę na zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia 

krajów i terytoriów uznawanych za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowa lista została 

skrócona z 37 do 31 krajów i terytoriów uznawanych za raje podatkowe. W stosunku do poprzedniego 

rozporządzenia za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową nie są uznawane Belize, Bermudy, 

Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos.  

Ministerstwo Finansów opracowując listę krajów i terytoriów uznawanych za raje podatkowe w 

zasadniczej mierze bazuje na raportach Peer Review, opracowywanych przez OECD. Raporty te 

zawierają okresową ocenę poszczególnych terytoriów w zakresie skuteczności wymiany informacji 

podatkowych pomiędzy administracjami podatkowymi.  

Zmiana Rozporządzenia jest wynikiem zbioru raportów Peer Review 2 opublikowanych przez OCED w 

2014 r. W raportach tych Belize, Bermudy, Gibraltar, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos  zostały 

uznane za terytoria spełniające standardy OECD w zakresie skutecznej współpracy administracji 

podatkowych w celu zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych.  

Znowelizowane Rozporządzenia weszły w życie w dniu 18 maja 2015 r. 

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. 
 
 
 


