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PLANOWANE ZMIANY 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA I CIT

Projekt z 30 września 2020 roku

Projekt ustawy trafił do Sejmu 30 września 2020 r.

I czytanie projektu odbyło się 7 października 2020 r.

Za odrzuceniem projektu głosowało 219 posłów, 231 zaś było przeciw odrzuceniu
projektu w pierwszym czytaniu. Projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych.

15 października o godz. 10.00 Komisja rozpoczyna obrady.



PLANOWANE ZMIANY 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA I CIT

Projekt z 30 września 2020 roku

Spółka komandytowa, obok spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, stanie się podatnikiem podatku dochodowego od
osób prawnych.

Projekt zakłada, że w przypadku spółek komandytowych, których rok obrachunkowy
jest inny niż rok kalendarzowy, spółki te zamykają księgi na 31 grudnia 2020 r.
i otwierają ponownie na dzień 1 stycznia 2021 r.

Wypłata zysku z poprzednich lat podatkowych – na dotychczasowych zasadach.



PLANOWANE ZMIANY 
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Projekt z 30 września 2020 roku

Dochód wypracowany przez spółkę komandytową będzie opodatkowany tak, jak
dochód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółki akcyjnej (stawka 9% dla
niektórych małych podatników i 19% dla pozostałych). Zysk wypłacony przez spółkę
komandytową komandytariuszom będzie opodatkowany tak, jak dywidenda
udziałowca, czy akcjonariusza.



PLANOWANE ZMIANY 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA I CIT

Projekt z 30 września 2020 roku

Rok 2020 Rok 2021

„Dochód” spółki 1.000.000 zł Dochód spółki 1.000.000 zł

CIT Brak CIT 190.000 zł

Dochód wspólnika 500.000 zł Dochód wspólnika 405.000 zł

PIT wspólnika 95.000 zł PIT wspólnika 76.950 zł

Efektywna stawka podatkowa 19% Efektywna stawka podatkowa 34,39%



PLANOWANE ZMIANY 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA I CIT

Projekt z 30 września 2020 roku

Ograniczone zwolnienie podmiotowe:

Zwalnia się z kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez
komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej
siedzibę lub zarząd na terytorium RP, nie więcej jednak niż 60.000 zł takich
przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach
w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.



PLANOWANE ZMIANY 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA I CIT

Projekt z 15 września 2020 roku

Zwolnienia nie stosuje się do komandytariusza, który:
Posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej
osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji, będących komplementariuszem
w tej spółce lub:
Jest członkiem zarządu:

a. Spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji
będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b. Spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji)
w takim komplementariuszu, lub

Jest podmiotem powiązanym z członkiem zarządu lub wspólnikiem posiadającym
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej
osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem
w tej spółce komandytowej.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Podatnik obowiązany jest ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne w wysokości wyższej o:
a. 15%, jednak nie mniejszej niż 20.000 zł – w okresie dwóch kolejno następujących po

sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
b. 33%, jednak nie mniejszej niż 50.000 zł – w okresie czterech lat podatkowych, objętych

opodatkowaniem ryczałtem

- W stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedniego
odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres opodatkowania ryczałtem wartości
początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 klasyfikacji, z wyłączeniem
samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz
innych składników majątku służących głownie celom osobistym udziałowców albo
akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

1.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Przez wydatki inwestycyjne rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym:
• Wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenia środków trwałych,
• Opłaty ustalone w umowie, o której mowa w art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o rachunkowości,

z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej spłatę wartości
początkowej środków trwałych.

Obowiązek ponoszenia wydatków inwestycyjnych nie dotyczy tych podatników, którzy ponieśli
wydatki na wynagrodzenie zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo
akcjonariuszy tego podatnika, w wysokości wyższej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30.000 zł,
w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym
dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

1.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość
średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego,
z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyły 100.000.000 zł liczonych z uwzględnieniem
kwoty należnego podatku od towarów i usług

Wartość średnich przychodów ustala się jako iloraz sumy przychodów brutto, osiągniętych
w każdym poprzednim roku podatkowym okresu opodatkowania ryczałtem i liczby tych lat
poprzedzających rok podatkowy. Jeżeli rok podatkowy trwa dłużej lub krócej niż 12
następujących po sobie miesięcy, przychód za ten rok ustala się jako iloraz przychodu brutto
oraz iloraz liczby dni w okresie opodatkowania ryczałem i liczby 365.

Warunek ten uznaje się za spełniony w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem u podatnika 
rozpoczynającego prowadzenie działalności

2.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Mniej niż 50% przychodów pochodzi:
a) Z wierzytelności,
b) Z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
c) Ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
d) Z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku, gdy w związku z tymi

transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub
wartość ta jest znikoma.

Warunek ten uznaje się za spełniony w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem 
u podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności

3.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Średnie zatrudnienie przez okres co najmniej:
a) 300 dni w roku podatkowym – w przypadku, gdy rokiem podatkowym jest okres 12

kolejnych miesięcy kalendarzowych,
b) 82% dni przypadających w roku podatkowym – w pozostałych przypadkach

- Wynosi co najmniej 3 pracowników, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami
tego podatnika, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy, przy czym pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu
pracy uwzględnia się po przeliczeniu na pełne etaty.

Warunek ten nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności i dwóch bezpośrednio następujących po
nim lat podatkowych z tym, że począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest
obowiązany do corocznego zwiększania zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze
czasu pracy aż do osiągnięcia zatrudnienia 3 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

4.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Podatnik ponosi miesięczne wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty
wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej
3 osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, jeśli
w związku z wypłatą wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek
dochodowy.

4.



PLANOWANE ZMIANY 
ESTOŃSKI CIT

Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. albo spółki akcyjnej, której
odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające
praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania jako założyciele (fundatorzy) lub
beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze
powierniczym;

5.

Podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce
niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania
świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo
stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

6.

Podatnik nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie
z MSR;

Podatnik złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, do końca pierwszego
miesiąca roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany.

7.

8.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Podatnik :
a) Nie prowadzi przedsiębiorstwa finansowego;
b) Nie jest instytucją pożyczkową
c) Nie prowadzi działalności podlegającej zwolnieniu (zwolnienie strefowe oraz PSI);
d) Nie został postawiony w stan upadłości lub likwidacji;
e) Nie został utworzony:

• W wyniku połączenia lub podziału, albo
• Przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku
uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo
jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

• Przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym
bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio
prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EUR

(ograniczenie dotyczy roku, w którym podatnik rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym
bezpośrednio po nim następującym, nie krócej niż 24 miesiące).

9.
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ESTOŃSKI CIT

Projekt z 30 września 2020 roku

Warunki konieczne do objęcia podatnika ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych:

Podatnik:
a) Nie został podzielony przez wydzielenie albo
b) Nie wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

• Uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną
część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa
o wartości przekraczającej 10.000 EUR,

• Składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji
innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych
likwidowanych podatników,

(ograniczenie dotyczy roku podatkowego, w którym dokonano podziału albo
wniesiono wkład, oraz roku podatkowego bezpośrednio następującego po
tym roku, nie krócej jednak niż 24 miesiące).

10.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem:

Z końcem ostatniego roku podatkowego okresu opodatkowania ryczałtem
(okres czteroletni, podlegające przedłużeniu na następne okresy czteroletnie) –
w przypadku, gdy podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem;

Z końcem ostatniego roku podatkowego dwuletniego lub czteroletniego okresu,
w którym podatnik nie poniósł nakładów na cele inwestycyjne, w wysokości
określonej ustawą;

Z końcem roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek
z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 1-3 (ograniczenie
przychodowe oraz limit zatrudnienia);

1.

2.

3.



PLANOWANE ZMIANY 
ESTOŃSKI CIT

Projekt z 30 września 2020 roku

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem:

Z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:
a) Podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 4-6;
b) Podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych

nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto;
c) Podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łącznie lub podziału podmiotów lub wniesienia

wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba, że:
• Podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany ryczałtem

albo
• Podmiot przejmowany, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny z dniem przejęcia

lub wniesienia wkładu zamknie księgi rachunkowe, sporządzi sprawozdanie finansowe oraz dokona
rozliczeń i ustaleń w zakresie transakcji pozostających w związku z przejmowanymi składnikami
majątku;

d) Podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów,
w tym przez wydzielenie lub wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, chyba, że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.

W przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem, podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie nie
wcześniej niż po 36 miesiącach następujących po roku kalendarzowym, w którym utracił to prawo.

4.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Co podlega opodatkowaniu?

Zysk netto w okresie opodatkowania ryczałem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu
wyniku finansowego netto przeznaczony:

a) Do wypłaty udziałowcom lub akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku) albo
b) Na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałem

(dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);
Ukryte zyski (dochód z tytułu ukrytych zysków);
Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością
gospodarczą);
Nadwyżka wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu
niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku)
w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
Suma zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w
jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku
netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;
Wartość przychodów i kosztów podlegających zgodnie z ustawą o rachunkowości zarachowaniu w roku
podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto
(dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych).

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Czym są ukryte zyski?

To świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne wykonane
w związku z prawem do udziału w zysku inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub
pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio
z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub akcjonariuszem, w tym w szczególności:

Kwota pożyczki (kredytu) udzielona przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi lub podmiotu
powiązanemu oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przeze
te podmioty podatnikowi;

Świadczenia wykonane na rzecz:
a) Fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub na rzecz

przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo podmiot, lub na rzecz
beneficjentów takiej fundacji lub podmiotu;

b) Trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

Nadwyżka wartości rynkowej transakcji określonej zgodnie z art. 11c ponad jej ustaloną cenę
transakcji;

1.

2.

3.
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Projekt z 30 września 2020 roku

Czym są ukryte zyski?

Nadwyżka zwróconej przeliczonej na złote z dnia zwrócenia dopłaty wniesionej do
spółki zgodnie z odrębnymi przepisami ponad kwotę wniesioną przeliczoną na złote
według dnia faktycznego jej wniesienia;

Wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze
zmniejszenia ich wartości;

Równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

Darowizny, prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju,

Wydatki na reprezentację.

4.

5.

6.

7.

8.
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Do ukrytych zysków nie zalicza się:

Wynagrodzenia za świadczenia na rzecz spółki oraz z należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1
(stosunek pracy) oraz art. 13 pkt 7,8 i 9 (powołanie, zlecenie i kontrakt menadżerski) ustawy o PIT, oraz
zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy – do łącznej wysokości
5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ORAZ 5-krotności
średniego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów (umowy o pracę) oraz (powołanie,
zlecenie i kontrakt menadżerski), za każdy miesiąc roku podatkowego;

Wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych
z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych
składników majątku:

a. W pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele
działalności gospodarczej;

b. W wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na
cele działalności gospodarczej;

a. Kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi
lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

1.

2.
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Co stanowi podstawę opodatkowania?
Suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z zysku przeznaczonego na pokrycie
strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku
finansowego netto;

Suma dochodów z tytuły ukrytego zysku i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych
z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub
dokonano wypłaty lub wydatku;

Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku osiągnięty w miejscu, w którym
nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu
niepieniężnego;

Dochód z tytułu zysku netto osiągniętego w roku podatkowym, w którym zakończył podatnik
zakończył opodatkowanie ryczałtem.

1.

2.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto podatnika dokonywane są do końca szóstego miesiąca
następującego po ostatnim dniu roku podatkowego za który sporządzone jest roczne sprawozdanie finansowe.
Jeżeli uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto podjęta zostanie w terminie późniejszym
przyjmuje się, że uchwała została podjęta ostatniego dnia szóstego miesiąca.

3.

4.
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Wysokość podatku:

15% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika oraz podatnika, którego wartość
średnich przychodów nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego
podatnika;

25% podstawy opodatkowania – w pozostałych przypadkach.

1.

2.

Stawka 15% podlega obniżeniu do 10%, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne, wyniosły co najmniej:

50% w każdym dwuletnim okresie – w przypadku rozliczania nakładów inwestycyjnych rozliczanych
w okresach dwuletnich

110% w każdym czteroletnim okresie – w przypadku rozliczania nakładów inwestycyjnych rozliczanych
w okresach czteroletnich

1.

2.
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Obowiązki informacyjne

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego
deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy.

Osoba fizyczna, będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem, składa
temu podatnikowi oświadczenie o podmiotach, w których posiada bezpośrednio lub pośrednio co
najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych
z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego
podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, w terminie do końca pierwszego
miesiąca każdego roku podatkowego spółki, w którym stosuje się opodatkowanie ryczałtem.

W przypadku zmiany stanu faktycznego – konieczne jest zawiadomienie spółki w terminie 14 dni od
zaistnienia tych zmian.

Informacja nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik nie dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie,
w tym z udziałem podmiotów pośredniczących
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Płatność podatku

Ryczałt od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego
na pokrycie strat oraz domiar zobowiązania podatkowego od tych dochodów – do 20 dnia
siódmego miesiąca roku podatkowego;
Ryczałt od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiar zobowiązania podatkowego od tego
dochodu – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku
opodatkowania ryczałtem – ten podatek można zapłacić w okresie nie dłuższym niż 3 lata (licząc
od końca roku, którym powstał obowiązek zapłaty), konieczne będzie poinformowanie urzędu
skarbowego;
Ryczałt od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz domiar zobowiązania
podatkowego od tego dochodu – do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego
po roku, w którym przychody lub koszty powinny być zarachowane;
Ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodów niezwiązanych z prowadzoną
działalnością oraz domiar zobowiązania podatkowego od tych dochodów – do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku;
Ryczałt od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku oraz domiar zobowiązania
podatkowego od tego dochodu – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia,
przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

1.

2.

3.

4.

5.
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Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podatek od dywidend wypłacanych z zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem, jeżeli
pochodzą z podziału zysku z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki, pomniejsza
się o kwotę stanowiącą:

41% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca albo akcjonariusza
w zysku spółki, liczonego na dzień nabycia prawa do dywidendy i należnego ryczałtu z zysku
podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku ryczałtu
w wysokości 15%

Przykład:
Wspólnik A posiada 50% udziałów w spółce z o.o. opodatkowanej ryczałtowo. Spółka przeznacza zysk
w wysokości 100.000 zł do wypłaty w postaci dywidendy. A otrzymuje dywidendę 50.000 zł.

Zysk przeznaczony do podziału: 100.000 zł
CIT ryczałtowy: 15.000 zł
Dywidenda dla wspólnika: 42.500 zł (pozostaje pytanie, jak MF rozumie zysk netto)
PIT przed ulgą: 19% x 42.500 zł = 8.075 zł
Ulga: 41% x (50% 15.000 zł) = 3.075 zł
PIT do zapłaty = 5.000 zł
Suma podatków: 20.000 zł
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Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

37% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca albo akcjonariusza
w zysku spółki, liczonego na dzień nabycia prawa do dywidendy i należnego ryczałtu z zysku
podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku ryczałtu
w wysokości 25%.

71% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca albo akcjonariusza
w zysku spółki, liczonego na dzień nabycia prawa do dywidendy i należnego ryczałtu z zysku
podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku ryczałtu
w wysokości 10% i nakładów inwestycyjnych przekraczających wartości 50% i 110%.

51% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału udziałowca albo
akcjonariusza w zysku spółki, liczonego na dzień nabycia prawa do dywidendy i należnego
ryczałtu z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany –
w przypadku ryczałtu w wysokości 25% (obniżonego o 5 punktów?) i nakładów
inwestycyjnych przekraczających wartości 50% i 110%.
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Przed wyborem modelu estońskiego:
W rozliczeniu za rok poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem podatnik jest obowiązany:
Zaliczyć do przychodów:

a) Przychody uwzględnione, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w wyniku finansowym netto
za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok stosowania opodatkowania ryczałtem, jeżeli nie
były dotychczas zaliczone do przychodów podatkowych;

b) Koszty zaliczone do kosztów podatkowych w latach poprzednich, o ile nie zostały uwzględnione w
wyniku finansowym netto;

Zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:
a) Przychodu zaliczone do przychodów podatkowych w latach poprzedzających, jeżeli nie zostały

uwzględnione dotychczas w wyniku finansowym netto;
b) Koszty uwzględnione w wyniku finansowym netto, jeżeli nie zostały dotychczas zaliczone

do kosztów uzyskania przychodów;
Powyższych regulacji nie stosuje się do przychodów niepodatkowych oraz NKUP.

Ustalić dochód z przekształcenia – w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli pierwszy rok podatkowy
po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem.
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Przed wyborem modelu estońskiego:

W rozliczeniu za rok poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem podatnik jest 
obowiązany:

Na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem:

Wyodrębnić w kapitale własnym kwotę zysków niepodzielonych i wypracowanych w latach 
poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem;

Wyodrębnić w kapitale własnym kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach 
poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem.
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