
Optymalna wypłata wartości majątku spółki z o.o. po 1 
stycznia 2014 r. 
                                                                                               Warszawa, 17 grudnia 2013 r. 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF)  w zakresie 

umorzenia,  przymusowego lub dobrowolnego, udziałów nabytych w drodze spadku lub 

darowizny. 

Od 1 stycznia 2014 r. przepis art. 24 ust. 5 ustawy o PDOF będzie przewidywał, że w razie 

umorzenia przymusowego lub dobrowolnego udziałów nabytych w drodze spadku lub 

darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać 

pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, którymi są wydatki poczynione przez 

spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji. Obecnie powyższy przychód 

może zostać pomniejszony  o koszt jego uzyskania w wysokości wartości rynkowej 

umarzanych udziałów z dnia dokonania darowizny. 

Dotychczas treść przepisu była wykorzystywana w celu wypłaty wartości majątku spółki na 

rzecz jej udziałowców w sposób optymalny podatkowo.  Po zmianach w ustawie wartość 

wypłacanych aktywów zostanie opodatkowana na 19%. 

Jeśli zatem jesteście Państwo właścicielami udziałów otrzymanych w drodze darowizny lub 

spadku należałoby obecnie rozważyć, czy nie warto umorzyć ich w całości lub w części przed 

końcem 2013 r. Jeśli jednak umowa spółki na to nie pozwala lub z innych względów macie 

Państwo zamiar wstrzymać się w tym roku z taką decyzją informujemy, że mamy dla Państwa 

gotowe rozwiązania pozwalające na korzystną wypłatę wartości majątku również po 1 

stycznia 2014 r. 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami: www.opus-net.pl 

Z poważaniem, 

http://opus-net.pl/optymalna-wyplata-wartosci-majatku-spolki-z-o-o-po-1-stycznia-2014-r/
http://opus-net.pl/optymalna-wyplata-wartosci-majatku-spolki-z-o-o-po-1-stycznia-2014-r/


Agnieszka Rzepecka 

Prezes Zarządu OpusTrust  Sp. z o.o. 

* The legal regulations above concern Polish entrepreneurs only. However, if you are 

interested in the contents of this message please visit our website www.opus-net.pl 
 

 

Optymalizacja podatkowa spółek komandytowo-
akcyjnych możliwa do 12 grudnia 2013 r. 
                                                                                                        Warszawa, 2 grudnia 2013 r. 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać ustawa, która 

obejmuje podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) zyski osiągane przez spółki 

komandytowo-akcyjne (SKA). 

W związku z tym przypominamy, że nadal istnieje możliwość zmiany roku obrotowego w 

istniejących SKA, jednak działania takie można podjąć tylko do 12 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z naszym komunikatem z dnia 6 listopada 2013 r. o optymalizacji 

podatkowej spółek komandytowo-akcyjnych po 1 stycznia 2014 r.  mamy dla Państwa 

gotowe rozwiązanie zapewniające przedłużony okres stosowania dotychczasowych zasad 

opodatkowania zysków SKA nawet do końca 2014 roku. 

Jeśli już prowadzicie Państwo swoją działalność gospodarczą w formie SKA  lub 

chcielibyście założyć tego typu spółkę i skorzystać z powyższego rozwiązania, również jest to 

nadal możliwe, lecz wyłącznie do 12 grudnia 2013 r. 

Zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z  ekspertami OpusTrust na stronie www.opus-

net.eu. 

Z poważaniem, 

Agnieszka Rzepecka 

Prezes Zarządu OpusTrust  Sp. z o.o. 
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Optymalizacja podatkowa spółek komandytowo-
akcyjnych po 1 stycznia 2014 
                                                                                                    Warszawa, 06 listopada 2013 r. 

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do komunikatu grupy OpusNet  z dnia 14 października 2013 roku (dostępny 

tutaj),  chcielibyśmy poinformować, iż ustawa dotycząca m.in. zmiany zasad opodatkowania 

zysków spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) została skierowana do  Prezydenta RP celem 

jej podpisania. 

Powyższa ustawa, jeśli zostanie podpisana przez Prezydenta RP, wejdzie w życie z dniem 1 

stycznia 2014 roku. 

Objęcie od 1 stycznia 2014 r. SKA zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych rodzi pytania co do opodatkowania zysków osiągniętych przez te spółki w latach 

poprzednich oraz za rok 2013, a także opodatkowania wypłaty tego zysku w formie 

dywidendy na rzecz akcjonariuszy.  Przepisy przejściowe wydają się być tutaj dość 

jednoznaczne (nie jest możliwe opodatkowanie zysku SKA wstecznie), choć należy wskazać, 

iż pewne wątpliwości budzi, czy dochód z tytułu dywidendy przypadającej na akcjonariuszy 

może być opodatkowany tylko w momencie jej faktycznej wypłaty. 

Mając na uwadze te wątpliwości, jak i widząc potrzebę wypłaty zysku SKA za 2013 rok i lata 

poprzednie, eksperci OpusNet przygotowali specjalne rozwiązanie, które umożliwia wypłatę 

tego zysku w sposób optymalny podatkowo.  Rozwiązanie to oparte jest na strukturze 

zagranicznej i zabezpieczone zostało pozytywną interpretacją przepisów prawa podatkowego 

w indywidualnej sprawie, wydaną przez polskiego Ministra Finansów.  Nasza oferta obejmuje 

zatem gotowe rozwiązanie, bez potrzeby występowania do Ministra Finansów o wydanie 

interpretacji. 

http://opus-net.pl/optymalizacja-podatkowa-spolek-komandytowo-akcyjnych-po-1-stycznia-2014/
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Ponadto, ze względu na zbliżający się termin ogłoszenia ustawy m.in. o zmianie zasad 

opodatkowania zysków spółek komandytowo-akcyjnych, mamy dla Państwa gotowe 

rozwiązanie zapewniające przedłużenie okresu stosowania dotychczasowych zasad 

opodatkowania zysków SKA nawet do końca 2014 roku.  Opcja ta jest jednakże dostępna 

jedynie przez kilka następnych tygodni – zachęcamy zatem do kontaktu  z naszymi 

ekspertami w najbliższym terminie. 

Kontakt do ekspertów OpusTrust znajdziecie Państwo na stronie www.opus-net.eu. 

Z poważaniem 

Agnieszka Rzepecka 

Prezes Zarządu OpusTrust  Sp. z o.o. 
 

 

Zmiany personalne w warszawskim zespole Customer 
Service 
                                                                                                               Warszawa, 04 listopada 2013 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w warszawskim zespole Customer Service grupy OpusNet nastąpiły zmiany 

personalne mające na celu poprawienie jakości naszych usług. 

Do warszawskiego zespołu Customer Service dołączyła od 4 listopada 2013 Pani Maria 

Stańczyk obejmując stanowisko Assistant u boku Junior Relationship Manager, Pani Ewy 

Sokołowskiej. Pani Maria Stańczyk zastąpiła jednocześnie na tym stanowisku Panią 

Małgorzatę Szendzielarz. 

Obecnie za wszelkie sprawy związane ze sprawną realizacją Państwa zleceń i dyspozycji 

odpowiedzialny jest zespół ekspertów w składzie: 

• Pani Ewa Sokołowska – Junior Relationship Manager (adres e-
mail:  ewa.sokolowska@opustrust.eu, 

• tel. +48 22 201 08 25, tel. kom. +48 512 058 208); 

http://opus-net.pl/zmiany-personalne-w-warszawskim-zespole-customer-service/
http://opus-net.pl/zmiany-personalne-w-warszawskim-zespole-customer-service/
mailto:ewa.sokolowska@opustrust.eu


• Pani Maria Stańczyk – Assistant (adres e-mail:  maria.stanczyk@opustrust.eu, tel. +48 22 201 
08 44). 

Opiekę merytoryczną nad pracą członków zespołu Customer Service pełnią: 

Pani Magdalena Kaczorowska – Relationship Manager (adres e-

mail:  magdalena.kaczorowska@opustrust.eu, 

tel. + 48 22 203 43 63, tel. kom. +48 533 322 085); 

Pani Beata Kryszczyszyn – Senior Relationship Manager (adres e-

mail: beata.kryszczyszyn@opustrust.eu, 

tel. +48 22 378 19 83, tel. kom. +48 517 078 093). 

Z poważaniem 

Agnieszka Rzepecka 

CEO 

Beata Kryszczyszyn 

Senior Relationship Manager 
 

 

Spółki komandytowe nadal transparentne podatkowo. 
Spółki komandytowo akcyjne stają się podatnikami od 1 
stycznia 2014. 
                                                                                                  Warszawa, 14 października 2013 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy,  że w myśl decyzji sejmowej Komisji Finansów Publicznych spółki 

komandytowe zostały wyłączone z grupy podmiotów, które mają stać się podatnikami 

podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), od 2014 roku. 

Wynika z tego, że spółki komandytowe nadal pozostaną transparentne podatkowo na 

zasadach dotychczas obowiązujących, co oznacza, że zyski osiągane przez te spółki będą 

opodatkowane podatkiem dochodowym jedynie na poziomie wspólników, a nie samej spółki. 

mailto:maria.stanczyk@opustrust.eu
mailto:magdalena.kaczorowska@opustrust.eu
mailto:beata.kryszczyszyn@opustrust.eu
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Oznacza to, że proponowane przez nas rozwiązania oparte na spółce komandytowej prawa 

polskiego oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa maltańskiego pozostają 

aktualne i mogą być wykorzystywane również w kolejnych latach. 

Jednocześnie, jak wskazuje przebieg prac w sejmie, od 1 stycznia 2014 roku podatnikami 

podatku dochodowego od osób prawnych staną się spółki komandytowo akcyjne prawa 

polskiego. 

W związku z tym zachęcamy do kontaktu z ekspertami OpusTrust w celu przybliżenia 

Państwu możliwości, jakie nadal daje wykorzystanie spółki komandytowej prawa polskiego w 

połączeniu ze  spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  prawa maltańskiego, a także celem 

ustalenia możliwych konsekwencji podatkowych zmian dotyczących opodatkowania spółek 

komandytowo akcyjnych, w szczególności w zakresie wypłaty ich zysku przypadającego na 

akcjonariusza, a osiągniętego przed wejściem w życie zmian w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

Kontakt do ekspertów OpusTrust znajdziecie Państwo na stronie www.opus-net.eu. 

Z poważaniem 

Agnieszka Rzepecka 

Prezes Zarządu OpusTrust  Sp. z o.o. 
 

 

Grupa OpusNet sponsorem Polskiego Związku 
Badmintona i turnieju Media&PR Badminton Cup 2013 
                                                                                                   Warszawa, 1 października 2013 

Szanowni Państwo, 

Grupa OpusNet, sponsor Polskiego Związku Badmintona, w ramach aktywnego wspierania 

sportowych wydarzeń została  również sponsorem prestiżowego turnieju Media&PR 

Badminton Cup 2013, organizowanego przez PZBad, który odbył się 28 września w 

Konstancinie pod Warszawą. 

http://opus-net.pl/grupa-opusnet-sponsorem-polskiego-zwiazku-badmintona-i-turnieju-mediapr-badminton-cup-2013/
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W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie spotkali się nie tylko 

dziennikarze, ludzie mediów oraz pracownicy agencji marketingu i PR,  ale również znani 

sportowcy. Swoich sił w badmintonie spróbował na przykład Robert Korzeniowski i odniósł 

pierwszy sukces w tej nowej dla siebie dyscyplinie. 

Gości turnieju przywitał prezes PZBad Marek Krajewski, a następnie zebrani mieli okazję 

obejrzeć niepowtarzalny set pokazowy,  rozegrany  między wicemistrzem Europy w 

parabadmintonie Bartkiem Mrozem i trenerem kadry Jackiem Hankiewiczem. 

Po mistrzach w szranki stanęli goście, w tym również pracownicy OpusNet, którzy po 

emocjonującej i zaciętej rywalizacji zajęli medalowe miejsca. 

Aby zobaczyć zdjęcia z turnieju i Agnieszkę Rzepecką, założycielkę i  Prezesa OpusNet 

odbierającą sportowy puchar, prosimy kliknijcie tutaj: 

http://galeria.badminton.nazwa.pl/media-vip-badminton-cup2013/page/7 

 

 

 

Pażdziernikowe Konferencje 
W październiku  2013 nasza grupa OpusNet organizuje cykl  konferencji  nt. „Jakie drogi 

optymalizacji podatkowej chce zamknąć Minister Finansów i dlaczego może mu się nie 

udać?” 

http://galeria.badminton.nazwa.pl/media-vip-badminton-cup2013/page/7
http://opus-net.pl/pazdziernikowe-konferencje/


Prelegentką jest Agnieszka Rzepecka, założycielka i Prezes grupy. 
 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z uroczystości 4. 
rocznicy OpusTrust 

Uroczystości 4. rocznicy OpusTrust 
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Projekt opodatkowania CFC 
Warszawa, 8 maja 2013 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zakładającej 

opodatkowanie w Polsce dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, tzw. Controlled 

Foreign Corporation (CFC). 

Jest to celowe działanie rządu mające ograniczyć możliwości optymalizacji podatkowej przy 

użyciu podmiotów zagranicznych. Należy podkreślić, że takie regulacje stanowią naturalny 

etap rozwoju dojrzałego systemu podatkowego i dotychczas zostały przyjęte w wielu 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ich obecność nie wyklucza natomiast 

możliwości korzystania z instrumentów optymalizacji podatkowej. 

Wstępny projekt ustawy, który trafił do opinii publicznej nie pozwala na określenie czasu i 

konsekwencji wprowadzenia w życie przepisów o CFC. (Mogą zacząć obowiązywać od 1 

stycznia 2014 r.) Będzie to możliwe dopiero w oparciu o ostateczną, pełną wersję projektu 

nowych regulacji. Pragniemy zapewnić, że o wszelkich zmianach stanu prawnego w tym 

zakresie będziemy informować Państwa na bieżąco. 

Jednocześnie, z dniem dzisiejszym (8 maja 2013 r.) zaczyna obowiązywać nowa lista krajów i 

terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Warto zaznaczyć, że podobnie jak 

w latach poprzednich, brak pośród nich państw członkowskich Unii Europejskiej. Z listy 

zniknęły również państwa i terytoria, które podpisały z Polską umowy o wymianie informacji 

w sprawach podatkowych (np. Wyspy Man i Jersey). 

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z ekspertami OpusTrust. Zachęcamy 

także do śledzenia zakładki Aktualności na naszej stronie. www.opustrust.eu 

 Z poważaniem, 

Agnieszka Rzepecka 

Prezes Zarządu OpusTrust Sp. z o.o. 

http://opus-net.pl/projekt-opodatkowania-cfc/
http://www.opustrust.eu/


Agnieszka Rzepecka Prezes Zarządu OpusTrust Sp. z o.o. 
w tygodniku Newsweek 
Agnieszka Rzepecka dla Newsweek Polska w artykule „Cypr. Wyspa strachu” 
 

Podsumowanie sytuacji na Cyprze 
Warszawa, 29 marca 2013 

Szanowni Państwo, 

przez ostatnie dwa tygodnie informowaliśmy Państwa drogą e-mailową i za pośrednictwem 

mediów o bieżących wydarzeniach związanych z finansami Cypru (dostępne tutaj). W 

związku z tym, że sytuacja na Cyprze uległa uspokojeniu, w niniejszym mailingu pragniemy 

podsumować dotychczasowe wiadomości w tym zakresie. 

W dniu 25 marca br. rozmowy prezydenta Cypru Nicosa Anastasiadesa z tzw. „trojką”, czyli 

Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Centralnym Bankiem Europejskim oraz 

Komisją Europejską, zakończyły się podpisaniem porozumienia w sprawie restrukturyzacji 

cypryjskiego systemu bankowego. 

Ustalono, co następuje: 

• wszystkie środki pieniężne zgromadzone na cypryjskich rachunkach bankowych, w tym Bank of 
Cyprus (prywatny bank cypryjski) i Laiki Popular Bank w kwocie do 100, 000 EUR nie zostaną 
obłożone jednorazowym podatkiem, 

•  cypryjski Laiki Popular Bank zostanie zlikwidowany: 

o środki pieniężne Laiki o wartości poniżej 100,000 EUR trafią do Bank of Cyprus, który będzie 
działał 
w normalnym trybie, 

o  środki pieniężne Laiki powyżej 100,000 EUR pozbawione gwarancji unijnych, zostaną 
częściowo zajęte 
w celu spłaty długów Cypru, chociaż nie jest obecnie wiadomo w jakim stopniu, 

• Bank of Cyprus przejdzie restrukturyzację: 

•  właściciele rachunków bankowych o stanie konta powyżej 100,000 EUR zostaną włączeni w plan 
dokapitalizowania banku, otrzymując udziały w zamian za procent zajętych depozytów 
(prawdopodobnie 30-40%), 

• Cypr otrzyma pomoc finansową ze strony Unii Europejskiej w wysokości 10 mld EUR . 

http://opus-net.pl/agnieszka-rzepecka-prezes-zarzadu-opustrust-sp-z-o-o-w-tygodniku-newsweek/
http://opus-net.pl/agnieszka-rzepecka-prezes-zarzadu-opustrust-sp-z-o-o-w-tygodniku-newsweek/
http://biznes.newsweek.pl/cypr--wyspa-strachu,103009,1,1.html
http://opus-net.pl/podsumowanie-sytuacji-na-cyprze/
http://opustrust.eu/opusnet/aktualnosci/wyjasnienie-sytuacji-na-cyprze-uzupelnienie


Jednocześnie informujemy, że z dniem wczorajszym (28.03.2013 r.) banki cypryjskie 

wznowiły działalność po blisko dwutygodniowej przerwie. Komunikat cypryjskiego 

ministerstwa finansów i Central Bank of Cyprus (odpowiednik polskiego NBP) z 28 marca br. 

precyzuje tymczasowe ograniczenia w transakcjach finansowych. Poniższe restrykcje 

obowiązują wszystkich posiadaczy rachunków bankowych na Cyprze na razie przez kolejne 7 

dni, a więc 

do 3 kwietnia 2013 r. włącznie i obejmują jedynie środki wpłacone na rachunki bankowe do 

15 marca br., niezależnie od waluty. Czas i warunki obowiązywania restrykcji mogą ulec 

zmianie. 

Najważniejsze ustalenia cypryjskiego ministerstwa finansów i Central Bank of Cyprus z dnia 

28 marca br.: 

• przy przelewach wychodzących powyżej 5, 000 EUR konieczna jest pełna dokumentacja i zgoda 
na transakcję ze strony specjalnie powołanej komisji Banku Centralnego, 

• możliwe jest dokonywanie płatności i transferów za pomocą kart płatniczych, kredytowych lub 
przedpłaconych na kwotę poniżej 5, 000 EUR miesięcznie, 

• podróżujący mogą opuścić Cypr z maksymalną kwotą 1, 000 EUR w gotówce. 

Naruszenie powyższych przepisów może nakładać sankcje karne. 

Pragniemy podkreślić, że przedstawione powyżej zmiany w żaden sposób nie wpływają na 

system podatkowy Cypru, z wyjątkiem wspomnianej wcześniej potencjalnej możliwości 

opodatkowania środków pieniężnych powyżej 

100,000 EUR zgromadzonych na cypryjskich rachunkach bankowych, w tym Bank of Cyprus 

i Laiki Popular Bank. 

Należy oczekiwać jednak, że rząd Cypru może zwiększyć stawkę podatku dochodowego od 

osób prawnych (CIT) 

z 10 na 12,5%. Jednakże, nawet w przypadku ewentualnej zmiany w tym zakresie, nowa 

stawka cypryjska pozostałaby najbardziej atrakcyjną w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, z wyjątkiem Bułgarii. Aktualnie nie jest planowane zniesienie zwolnień w 

podatku od osób prawnych dla zysków kapitałowych. Nie można jednak wykluczyć, że takie 

zmiany zostaną wprowadzone w przyszłości. 



Bez względu na sytuację na Cyprze, celem rozbudowy oferowanych Państwu usług, 

podjęliśmy prace przygotowawcze w kierunku otwarcia naszych biur w Szwecji i Stanach 

Zjednoczonych. Dzięki temu będziemy mogli oferować Państwu rozwiązania dostępne w tych 

krajach. Wciąż proponujemy nasze usługi związane z jurysdykcją słowacką i maltańską. 

Wydaje nam się, że na chwilę obecną problemy Cypru zostały rozwiązane. Czas pokaże, czy 

system prawny i podatkowy Cypru pozostanie atrakcyjny. 

Korzystając z okazji, na czas zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy Państwu: 

radości, 

zdrowia, 

spokoju 

oraz odpoczynku od codzienności 

w gronie rodziny i najbliższych. 

 Agnieszka Rzepecka 

Dr Paulina Pilch 

Marcin Niewolski 
 

 

Agnieszka Rzepecka Prezes Zarządu OpusTrust Sp. z o.o. 
w TVN 24 
Agnieszka Rzepecka gościem programu TVN 24 „Czarno na Białym” w materiale 

„Cypryjski kryzys a sprawa polska” 
 

 

Agnieszka Rzepecka Prezes Zarządu OpusTrust Sp. z o.o. 
w Radiu PiN 
Agnieszka Rzepecka na antenie Radia PiN w materiale „Cypr nadal bez ostatecznego 

pomysłu na kryzys” 
 

 

http://opus-net.pl/agnieszka-rzepecka-prezes-zarzadu-opustrust-sp-z-o-o-w-tvn-24/
http://opus-net.pl/agnieszka-rzepecka-prezes-zarzadu-opustrust-sp-z-o-o-w-tvn-24/
http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/cypryjski-kryzys-a-sprawa-polska,314688.html
http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/cypryjski-kryzys-a-sprawa-polska,314688.html
http://opus-net.pl/agnieszka-rzepecka-prezes-zarzadu-opustrust-sp-z-o-o-w-radiu-pin/
http://opus-net.pl/agnieszka-rzepecka-prezes-zarzadu-opustrust-sp-z-o-o-w-radiu-pin/
http://www.radiopin.pl/wiadomosci/11201/Cypr_nadal_bez_ostatecznego_pomyslu_na_kryzys
http://www.radiopin.pl/wiadomosci/11201/Cypr_nadal_bez_ostatecznego_pomyslu_na_kryzys


Wyjaśnienie sytuacji na Cyprze. Uzupełnienie 
Warszawa, 20 marca 2013 

Szanowni Państwo, 

W nawiązaniu do wiadomości, którą otrzymali Państwo od Grupy OpusNet w poniedziałek, 

18 marca br. (dostępna tutaj), chcemy uzupełnić Państwa wiedzę o bieżące informacje na 

temat prób, jakie rząd cypryjski podejmuje w celu rozwiązania problemów finansowych 

Cypru. 

Przez ostatnie dwa dni oczekiwaliśmy na decyzję  parlamentu cypryjskiego w sprawie 

opodatkowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w bankach 

cypryjskich. Pragniemy poinformować, że na wczorajszym posiedzeniu parlament cypryjski 

odrzucił proponowany projekt takiego opodatkowania. Nie jest jednak wykluczone, że może 

on być ponownie rozpatrywany przez parlament cypryjski w przyszłości. 

Przypominamy, że od piątku, 15 marca br. decyzją władz cypryjskich dostęp do rachunków w 

bankach cypryjskich 

(tj. w bankach działających na terytorium Republiki Cypryjskiej, w oparciu o licencje wydaną 

przez cypryjskiego regulatora) został ograniczony, tzn. nie jest możliwe dokonywanie 

przelewów, w tym przelewów zagranicznych. Jednocześnie informujemy, że ten stan może 

potrwać do końca tego tygodnia. Ponadto w związku z tym, 

że poniedziałek 25 marca br. jest na Cyprze, podobnie jak ubiegły poniedziałek, świętem 

narodowym (Narodowe Święto Grecji) i dniem wolnym od pracy, banki cypryjskie 

prawdopodobnie wznowią działalność dopiero w najbliższy wtorek, 26 marca br. 

Władze cypryjskie nadal szukają rozwiązania dla obecnej sytuacji finansowej kraju. 

Cypryjscy parlamentarzyści debatują nad kolejnymi wariantami pomocy dla Cypru. Trwają 

rozmowy na temat wsparcia ze strony Rosji, jak również dalszych negocjacji z Unią 

Europejską. Nie jest jednak wiadomo, jaki scenariusz ratowania cypryjskich finansów 

publicznych ostatecznie zostanie wybrany. Wszelkie informacje odnośnie bieżącej sytuacji na 

Cyprze będziemy przekazywać Państwu na bieżąco. 

  

http://opus-net.pl/wyjasnienie-sytuacji-na-cyprze-uzupelnienie/
http://opustrust.eu/opusnet/aktualnosci/wyjasnienie-sytuacji-w-bankach-cypryjskich


Z poważaniem, 

Agnieszka Rzepecka 

Prezes Zarządu OpusTrust Sp. z o.o. 
 

 

Agnieszka Rzepecka Prezes Zarządu OpusTrust Sp. z o.o. 
w TVN CNBC 
Agnieszka Rzepecka o sytuacji na Cyprze w programie „Blajer mówi: Biznes” na antenie 

TVN CNBC: 

http://tvn24bis.pl/wideo-archiwum,1/euro-kryzys-cypr,312760.html 
 

 

Wyjaśnienie sytuacji w bankach cypryjskich 
Warszawa, 18 marca 2013 

Szanowni Państwo, 

Od zeszłego piątku, przez miniony weekend w polskich i zagranicznych mediach pojawiają 

się informacje na temat zablokowania kwot pieniężnych na rachunkach bankowych 

prowadzonych przez banki cypryjskie. Doniesienia te wprowadzają chaos i niepewność 

odnośnie stanu prawnego i finansowego spółek prawa cypryjskiego. 

Celem niniejszej informacji jest uporządkowanie stanu wiedzy w tym zakresie. 

W ubiegły piątek, 15 marca 2013 r., banki cypryjskie (tj. banki działające na terytorium 

Republiki Cypryjskiej, w oparciu o licencje wydaną przez cypryjskiego regulatora) dokonały 

blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach swoich klientów, bez względu 

na walutę, charakter tych środków (depozyty, środki na rachunkach bieżących, itp.) i bez 

względu na to, czy były to rachunki osób fizycznych czy prawnych, rezydentów czy 

nierezydentów cypryjskich. Wysokość zajętych środków została wyrażona w procencie 

wynosiła od 6.75% do 9.99% (w zależności od wysokości środków na rachunku). Od piątku 

http://opus-net.pl/agnieszka-rzepecka-prezes-zarzadu-opustrust-sp-z-o-o-w-tvn-cnbc/
http://opus-net.pl/agnieszka-rzepecka-prezes-zarzadu-opustrust-sp-z-o-o-w-tvn-cnbc/
http://tvn24bis.pl/wideo-archiwum,1/euro-kryzys-cypr,312760.html
http://opus-net.pl/wyjasnienie-sytuacji-w-bankach-cypryjskich/


do dzisiaj ograniczono także dostęp do rachunków bankowych, nie było i nie jest możliwe 

dokonywanie przelewów, w tym zagranicznych. W dniu dzisiejszym, ze względu na dzień 

wolny od pracy, banki nie pracują, natomiast przywrócono, przynajmniej w części banków, 

wgląd on-line do rachunków bankowych. 

Powyższe działania są efektem rozmów prowadzonych pomiędzy rządem Republiki 

Cypryjskiej a tzw. „trojką”, czyli Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Centralnym 

Bankiem Europejskim oraz Komisją Europejską w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Cypru. Pomoc ta jest potrzebna ze względu na słabą kondycję finansową banków cypryjskich, 

których istotne aktywa zostały zaangażowanew obligacje  greckie, co doprowadziło do 

drastycznego zachwiania stabilności tych banków. 

Rząd cypryjski, korzystając z dzisiejszego święta i tym samym przedłużonego weekendu, 

podjął decyzję o przeprowadzeniu odpowiednich zmian legislacyjnych. Możliwe jest jednak, 

iż prace potrwają dłużej, a co za tym idzie, banki cypryjskie mogą nie działać w ciągu kilku 

kolejnych dni. 

Pragniemy podkreślić, że powyżej opisane działania odnoszą się jedynie do środków 

pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych banków cypryjskich. Nie objęły one 

na przykład środków pieniężnych banków greckich działających na terytorium Cypru. Tym 

bardziej nie obejmują one w żadnym zakresie środków pieniężnych na rachunkach 

bankowych w bankach zagranicznych (w tym Szwajcaria, Luksemburg, Polska, Austria, 

Wielka Brytania, Liechtenstein), gdy posiadaczem tego rachunku jest spółka prawa 

cypryjskiego. 

Na końcu chcemy zaznaczyć, że na chwilę obecną nieznane są ostateczne scenariusze, które 

zostaną wprowadzone w życie. Stąd jako Grupa OpusNet jesteśmy niezwykle ostrożni w 

przekazywaniu informacji dotyczących przyszłości. Natomiast, jesteśmy zdeterminowani by 

przekazywać Państwu na bieżąco informacje, co do dalszego rozwoju wypadków na Cyprze. 

W naszej ocenie, działania rządu cypryjskiego do tej pory prowadzone były bez podstawy 

prawnej, w oparciu o rządową kontrolę nad systemem bankowym. Stąd też wszelkie obecne i 



przyszłe działania tego rządu są skoncentrowane nad zbudowaniem właściwego uzasadnienia 

prawnego, które oparłoby się także późniejszym próbom kwestionowania go przed m. in. 

Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Z drugiej strony, celem rządu cypryjskiego było 

pozyskanie znacznej kwoty pieniężnej, przede wszystkim ze środków przechowywanych w 

bankach cypryjskich przez obywateli czy przedsiębiorców rosyjskich. Wydaje się, że 

pobranie kwot tego swoistego „haraczu” ma mieć charakter jednorazowy. 

Podsumowując, należy uznać, że do czasu przyjęcia przez ustawodawstwo cypryjskie 

rozwiązań prawnych, które należycie umocowałoby dotychczasowe działania lub 

wprowadziłoby zupełnie inne scenariusze, nie należy oczekiwać żadnych definitywnych 

prognoz, co do najbliższej przyszłości. Na chwilę obecną najbliższy termin posiedzenia 

parlamentu cypryjskiego jest planowany na 19 marca br. (został przeniesiony z dnia 

dzisiejszego). 

Z poważaniem, 

Agnieszka Rzepecka 

Prezes Zarządu OpusTrust Sp. z o.o. 
 

 

Podsumowanie roku 2012 w Grupie OpusNet 
Warszawa, 18 grudnia 2012 

Szanowni Państwo, 

Okres świąteczny to dla nas wyjątkowy czas podsumowań. Mijający rok 2012 był dla Grupy 

OpusNet niezwykle intensywny i pomyślny. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów 

rozszerzyliśmy zakres proponowanych usług dbając również o ich rosnącą dostępność i 

jakość. Znakiem pozytywnych zmian jest bez wątpienia tegoroczny wzrost zatrudnienia w 

spółkach grupy na poziomie 45%. Dynamiczny rozwój sprawił, że dziś jesteśmy jedyną w 

kraju międzynarodową grupą świadczącą usługi powiernictwa zarówno Klientom z całej 

Polski, jak i zagranicznym przedsiębiorcom. 

http://opus-net.pl/podsumowanie-roku-2012-w-grupie-opusnet/


Rok 2012 rozpoczęliśmy otwarciem nowego biura OpusTrust w Żylinie na Słowacji, które 

ściśle współpracuje z krakowskim oddziałem firmy. W związku z rozbudową zespołu i 

koniecznością powiększenia przestrzeni biurowej krakowskiego oddziału, od kwietnia br. 

biuro w Krakowie funkcjonuje pod nowym adresem. Natomiast z początkiem września br. 

swoją działalność rozpoczęło biuro na Malcie, które zajmuje się obsługą spółek 

kapitałowych i komandytowych prawa maltańskiego. Dzięki pracy tego biura oferujemy 

Państwu możliwość przenoszenia siedziby spółek prawa cypryjskiego na Maltę (cross border 

change of seat). 

W mijającym roku podjęliśmy także działania mające na celu zwiększenie dotychczasowego 

dostępu do naszych usług w kluczowych ośrodkach biznesowych Polski. Funkcjonowanie 

rozpoczęły przedstawicielstwa we Wrocławiu oraz Trójmieście. Wszystkie biura regionalne 

wspierane są obecnie na miejscu przez pracowników OpusFinance i OpusLegal. Ogółem 

obsługujemy obecnie Klientów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Trójmieście, 

Larnace (Cypr), Mriehel (Malta) i Żylinie (Słowacja). 

Ponadto z początkiem nowego roku Grupa OpusNet pojawi się w Internecie w nowej 

odsłonie. Dynamiczny rozwój grupy, charakter świadczonych usług oraz wartości jakim 

hołdujemy wymagają funkcjonalnego serwisu w odpowiedniej oprawie graficznej. Nową 

stronę internetową znajdą Państwo pod adresem www.opus-net.eu.  

Ufamy, iż zawarte na niej treści w uporządkowany i użyteczny sposób przedstawiają 

poszczególne spółki Grupy OpusNet. Serwis wzbogaciliśmy o sekcję najczęściej zadawanych 

pytań (FAQ) oraz wyszukiwarkę pracowników umożliwiającą szybkie dotarcie do osoby, 

która najlepiej odpowie na Państwa pytania. 

Na nowej stronie internetowej znajdą Państwo także informacje dotyczące działalności 

sponsoringowej firmy. Wsparcie realizacji ambitnych projektów artystycznych i kulturalnych 

to ważny element filozofii grupy. Obecnie OpusTrust obejmuje mecenat nad sztuką „Pod 

Akacjami” Jarosława Iwaszkiewicza w reżyserii Grzegorza Mrówczyńskiego. Premiera 

inscenizacji odbędzie się 10 stycznia 2013 roku na scenie Mrowisko stołecznego 

Teatru Rampa. 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzymy Państwu: 

http://www.opus-net.eu/


efektywnych działań, 

jedynie słusznych decyzji 

i wiarygodnych partnerów biznesowych. 

Agnieszka Rzepecka 

dr Paulina Pilch 

Marcin Niewolski 
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