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ESTOŃSKI 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.

Ustawa uchwalona przez Sejm w dniu 28 października 2020 r. Za przyjęciem noweli
opowiedziało się 403 posłów, 21 było przeciwnych, a 27 wstrzymało się od głosu.



ESTOŃSKI CIT

Istota regulacji podatkowej

odroczenie momentu opodatkowania do czasu dystrybucji zysku, co
oznacza, że zysk nie jest opodatkowany, dopóki pozostaje w spółce i
służy do reinwestycji lub zwiększenia jej płynności; opodatkowanie
następuje dopiero w momencie konsumpcji zysku

znaczne uproszczenie rozliczeń podatkowych dzięki całkowitemu
odejściu od ewidencji podatkowej i konieczności ustalania na bieżąco
dochodu do opodatkowania

Model estoński ≠ CIT występujący w Estonii

PROGRAM PILOTAŻOWY I FAKULTATYWNY! 



KTO MOŻE WYBRAĆ OPODATKOWANIE RYCZAŁTEM?
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ESTOŃSKI CIT

KTO MOŻE WYBRAĆ OPODATKOWANIE RYCZAŁTEM?

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

1.



ESTOŃSKI CIT

KTO MOŻE WYBRAĆ OPODATKOWANIE RYCZAŁTEM?

Mniej niż 50% przychodów pochodzi ze źródeł „pasywnych”:

a) z wierzytelności,
b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
c) z części odsetkowej raty leasingowej,
d) z poręczeń i gwarancji,
e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
g) 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

2.



ESTOŃSKI CIT

KTO MOŻE WYBRAĆ OPODATKOWANIE RYCZAŁTEM?

Podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne
etaty niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika przez okres co najmniej:

➢ 300 dni w roku podatkowym – w przypadku, gdy rokiem podatkowym jest okres 12
kolejnych miesięcy kalendarzowych,

➢ 82% dni przypadających w roku podatkowym – w pozostałych przypadkach

Uwaga! Minimalne zatrudnienie u małego podatnika – 1 osoba

Warunek ten nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności i dwóch bezpośrednio następujących 
po nim lat podatkowych

Jednakże, 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.

3.



ESTOŃSKI CIT

KTO MOŻE WYBRAĆ OPODATKOWANIE RYCZAŁTEM?

Uwaga! Alternatywa dla umowy o pracę

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.

Uwaga! Warunki dla małego podatnika – jednokrotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia na rzecz co najmniej jednej osoby

3.



ESTOŃSKI CIT

KTO MOŻE WYBRAĆ OPODATKOWANIE RYCZAŁTEM?

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

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

Podatnik nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie
z MSR – tylko ustawa o rachunkowości!

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

4.

5.

6.

7.
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ESTOŃSKI CIT

KTO NIE MOŻE WYBRAĆ OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM?

Prawa do zastosowania estońskiego CIT nie będą miały m.in.:

➢ przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe,
➢ podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie

specjalnej strefy ekonomicznej lub w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI),
➢ będące w stanie upadłości lub likwidacji.

Podmioty wyłączone z zakresu podmiotowego regulacji to również podmioty uczestniczące w
podziałach, łączeniach i w transakcji noszenia wkładów niepieniężnych w postaci
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - charakter czasowy wyłączenia - podatnik może
wybrać opcję opodatkowania najwcześniej w drugim roku podatkowym po rozpoczęciu
działalności w wyniku wystąpienia zdarzenia połączenia, podziału, czy wniesienia (otrzymania)
wkładu niepieniężnego. Powodem są komplikacje księgowe i związane z wyceną majątku takiego
przedsiębiorstwa.



OBOWIĄZEK PONOSZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
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ESTOŃSKI CIT

OBOWIĄZEK PONOSZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne
w wysokości wyższej o:

1) 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł – w okresie dwóch kolejno następujących po sobie
lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo

2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł – w okresie czterech lat podatkowych,

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



ESTOŃSKI CIT

OBOWIĄZEK PONOSZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

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 (leasing finansowy), z wyłączeniem
umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej spłatę
wartości początkowej środków trwałych.



ESTOŃSKI CIT

OBOWIĄZEK PONOSZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Możliwość zastosowania czteroletniego okresu inwestycyjnego odnosi się do podatnika, który
realizuje znaczącą dla prowadzonej działalności inwestycję oraz poinformuje przed upływem
dwuletniego okresu, właściwego naczelnika urzędu skarbowego o przedmiocie inwestycji, roku
poniesienia nakładów na cele inwestycyjne i terminie planowanego zakończenia inwestycji.

Przy ocenie, czy inwestycja jest znacząca dla prowadzonej działalności, uwzględnia się w
szczególności:

➢ istotność ponoszonych nakładów na cele inwestycyjne,
➢ ich wpływ na zmianę przedmiotu prowadzonej działalności lub poszerzenie jej zakresu,
➢ wpływ tych nakładów na przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.



ESTOŃSKI CIT

OBOWIĄZEK PONOSZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Alternatywa dla inwestycji w środki trwałe!

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.



ESTOŃSKI CIT

OBOWIĄZEK PONOSZENIA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Preferencje dla rozpoczynających działalność i małych podatników!

W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność lub małego podatnika, w
pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania ryczałtem, warunki, uznaje się za
spełnione w odniesieniu do połowy wartości, tj;

➢ nakłady inwestycyjne – 7,5% jednak nie mniej niż 10 000 zł w dwuletnim
okresie

➢ wzrost wydatków na wynagrodzenia – 10% nie mniej niż 15 000 zł



OKRES OPODATKOWANIA I UTRATA PRAWA
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ESTOŃSKI CIT

OKRES OPODATKOWANIA

Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie
następujących 4 lat podatkowych wskazany przez podatnika w
zawiadomieniu

Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio
po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży
informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji,
składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był
opodatkowany ryczałtem.

Uwaga! Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok
obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości



ESTOŃSKI CIT

UTRATA PRAWA DO RYCZAŁTU

Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania z końcem:

1) ostatniego roku podatkowego okresu (4 lata, 8 lat, itd.), gdy podatnik złoży informację o rezygnacji z
opodatkowania ryczałtem;

2) ostatniego roku podatkowego dwuletniego lub czteroletniego okresu, w którym podatnik nie poniósł
nakładów na cele inwestycyjne (w okresie 2 letnim lub 4 letnim) albo wydatków na wynagrodzenie;

3) z końcem roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił któregokolwiek z 3 warunków (przychód
poniżej 100 mln, dochody pasywne poniżej 50%, średnioroczne zatrudnienie 3 osoby);

4) z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym:

➢ podatnik nie spełnił któregokolwiek z warunków (udziałowcy osoby fizyczne, brak praw / udziałów w
innych spółkach, sporządzanie sprawozdania według MSR);

➢ podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają
na określenie wyniku finansowego netto;

➢ będzie stroną transakcji łączenia lub podziału podmiotów lub wniesienia wkładu niepieniężnego w
postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba, że drugi podmiot przejmowany /
przejmujący, dzielony lub wnoszący wkład niepieniężny jest opodatkowany ryczałtem



ESTOŃSKI CIT

SKUTKI UTRATY PRAWA DO RYCZAŁTU

W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem, podatnik
będzie mógł złożyć zawiadomienie o wyborze tego opodatkowania
dopiero po upływie 3 lat podatkowych, trwających nie krócej niż 36
miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik
utracił prawo do takiego opodatkowania.

Zasada ta ma zapewnić stałość przyjmowanych przez podatników form opodatkowania, 
jak również ograniczy możliwości wykorzystywania ryczałtu dla celów 

optymalizacyjnych.



ESTOŃSKI CIT

DOMIAR ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Podatnik, u którego przychody lub wartość średnich przychodów były wyższe niż 100 mln zł może
zakończyć opodatkowanie w modelu estońskim. Jeśli podejmie decyzję o kontynuacji tego
rozliczenia ustala dla dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym domiar
zobowiązania podatkowego. Podstawę opodatkowania domiaru zobowiązania podatkowego
ustala się według wzoru:

(1-W) x Z

W − iloraz kwoty maksymalnych przychodów (100 mln) i wartości średnich przychodów
podatnika w czteroletnim okresie,
Z − dochody opodatkowane estońskim CIT, osiągnięte w roku podatkowym.

Domiar zobowiązania podatkowego wynosi 5% podstawy opodatkowania



PRZEDMIOT I PODSTAWA OPODATKOWANIA
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ESTOŃSKI CIT

KIEDY ZAPŁACIMY PODATEK?

Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości
zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w
części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku
finansowego netto przeznaczony:

➢do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu
podzielonego zysku) lub

➢na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres
opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego
na pokrycie strat)

Uwaga! Przepis dotyczy również wypłaty zaliczki na poczet dywidendy



ESTOŃSKI CIT

CO JESZCZE PODLEGA OPODATKOWANIU? 

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)



ESTOŃSKI CIT

CO JESZCZE PODLEGA OPODATKOWANIU? 

Przez Ukryte zyski rozumie się 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

1) kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi lub podmiotowi
powiązanemu z udziałowcem albo akcjonariuszem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od
pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2) 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;

3) wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości;
4) równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;
5) darowizny, prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
6) wydatki na reprezentację.



ESTOŃSKI CIT

CO NIE JEST UKRYTYM ZYSKIEM?

Wynagrodzenia 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

Wydatki i odpisy amortyzacyjne związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu
lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:
➢ w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele

działalności gospodarczej
➢ w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele

działalności gospodarczej

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



STAWKI PODATKOWE / SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
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ESTOŃSKI CIT

KIEDY ZAPŁACIMY PODATEK?

Ryczałt wynosi:

➢ 15% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika
➢ 25% podstawy opodatkowania – w przypadku podatnika innego niż mały podatnik.

Uwaga! Możliwe obniżenie stawki

W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto
stawka podatku stawka podlega obniżeniu o pięć punktów procentowych, jeżeli
nakłady na cele inwestycyjne wynosiły co najmniej:

➢ 50% w każdym dwuletnim okresie;
➢ 110% w każdym czteroletnim okresie.



PLANOWANE ZMIANY 
ESTOŃSKI CIT

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU

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.



ESTOŃSKI CIT

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

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



ROZLICZENIE U WSPÓLNIKA
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ESTOŃSKI CIT

OPODATKOWANIE WSPÓLNIKA

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



ESTOŃSKI CIT

OPODATKOWANIE WSPÓLNIKA

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%.

Uwaga! Spółka pełni obowiązki płatnika!



JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO PRZEJŚCIA NA RYCZAŁT?
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ESTOŃSKI CIT

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO PRZEJŚCIA NA RYCZAŁT?

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.



ESTOŃSKI CIT

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO PRZEJŚCIA NA RYCZAŁT?

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.



PODSUMOWANIE – CZY WARTO SKORZYSTAĆ?
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ESTOŃSKI CIT

PODSUMOWANIE REGULACJI

➢ Charakter fakultatywny – program pilotażowy – metoda małych kroków

➢ Warunek przychodowy spełnia ponad 200 tys. spółek (90%). Cel na 2021 r. to 34,4 tys. Do
tego z regulacji może skorzystać duża ilość spółek osobowych i około 2 mln osób
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

➢ W Polsce około 85% przedsiębiorców prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą a w
Estonii około 82% to spółki.

➢ Zniesienie prowadzenia ewidencji na potrzeby CIT - w Polsce na rozliczenie CIT poświęcamy
średnio 59h a w Estonii 5h

➢ Preferencja skierowania do małych i średnich przedsiębiorstw (które mają małe możliwości
kredytowania, słaby standing finansowy, brak udziału w strukturach cashpoolu, brak
gwarancji)



ESTOŃSKI CIT

PODSUMOWANIE REGULACJI

➢ Zmniejszenie finansowania dłużnego – kwestia finansowania, m.in. krótka historia kredytowa
w przypadku firm rozpoczynających działalność, niedostateczne aktywa mogące stanowić
zabezpieczenie kredytu, duże ryzyko upadłości w pierwszych latach działalności (w wielu
państwach okres średniego cyklu życia nie przekracza 5 lat), duży koszt przygotowania i
weryfikacji wniosku oraz świadomość wysokiego ryzyka otrzymania odmowy

➢ Brak podatku od bieżących dochodów

➢ Brak przychodów od podatków z budynków

MINUSY:
Brak możliwości skorzystania z ulg: darowizny, koszty B+R, IP-BOX, ulga na złe długi itd. 



ESTOŃSKI CIT

PODSUMOWANIE REGULACJI

Korzyści dla firm:

➢ większa odporność na dekoniunkturę,
➢ większe zdolności inwestycyjne,
➢ wzrost produktywności i innowacyjności,
➢ oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Korzyści dla gospodarki:

➢ większa odporność na kryzysy,
➢ likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
➢ większa produktywność firm i dzięki temu wzrost ich konkurencyjności,
➢ wzrost liczby miejsc pracy,
➢ wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.



SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY –
ALTERNATYWA DLA MODELU ESTOŃSKIEGO 
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SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 

ISTOTA ROZWIĄZANIA

Specjalny fundusz inwestycyjny, umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji środków
trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych („klasycznych”)
zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT

Regulacja daje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na
wyodrębniony w kapitale rezerwowym podatnika fundusz, utworzony na cele
inwestycyjne – nastąpi natychmiastowe rozliczenie kosztów!

Uwaga! W tym modelu nie dochodzi do ingerencji w dotychczasowe rozliczenia, a 
podatnik może korzystać z preferencji przewidzianych w „klasycznym” systemie CIT

Przykładowo: podatnik będzie mógł jednocześnie stosować obniżoną stawkę 9% CIT, IP
BOX lub ulgi B+R.



SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ? 

Krąg podmiotów uprawnionych z preferencyjnego rozliczenia w ramach specjalnego
funduszu inwestycyjnego jest identyczny jak krąg podmiotów uprawnionych do
rozliczenia w ramach modelu estońskiego

(przychód poniżej 100 mln, dochody pasywne poniżej 50%, średnioroczne zatrudnienie 3 osoby, 
udziałowcy osoby fizyczne, brak praw / udziałów w innych spółkach, sporządzanie 

sprawozdania według ustawy o rachunkowości)

Identycznie jak w modelu estońskim, został również określony krąg podmiotów które
nie mogą skorzystać ze specjalnego funduszu inwestycyjnego

(m.in.: przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe, podatnicy uzyskujący dochody z 
działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w Polskiej 

Strefie Inwestycji (PSI), podmioty będące w stanie upadłości lub likwidacji, uczestniczące w 
restrukturyzacjach)



SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU

Uwaga! Odpisy na fundusz muszą zostać przeznaczone na cele inwestycyjne

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

(leasing finansowy), z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej
spłatę wartości początkowej środków trwałych

Termin wydatkowania środków z funduszu

Środki z funduszu powinny być wydatkowane na te cele inwestycyjne nie później niż w roku
podatkowym następującym po roku, w którym dokonano tego odpisu.

Termin wydatkowania może przedłużyć do końca trzeciego roku podatkowego następującego
po roku, w którym dokonano tego odpisu, po uprzednim zawiadomieniu urzędu skarbowego



SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 

WARUNKI ROZLICZENIA

Fundusz jest tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy

Równowartość środków pieniężnych odpowiadająca wartości odpisu na ten fundusz zostanie
wpłacona, nie później niż w dniu dokonania tego odpisu, na wyodrębniony wyłącznie w tym celu
rachunku prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (albo bank, który zawarł z BGK
umowę o współpracę) – weryfikacja w systemie STIR

Środki pieniężne, nie mogą pochodzić z pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji, dopłat ani innych
form wsparcia finansowego

Kwota odpisu na fundusz, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach 
określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących 

pomocy w ramach zasady de minimis. 



SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W przypadku gdy podatnik dokona w roku podatkowym wydatków z funduszu w
sposób niezgodny z założeniami istnienia funduszu, tj.:

➢ wydatku na cele inne niż inwestycyjne lub
➢ wydatku z tego funduszu, który został sfinansowany lub zwrócony podatnikowi

w jakiejkolwiek formie albo
➢ nie był podmiotem uprawnionym do rozliczenia w ramach funduszu, albo

wydatkowanie środków nie zostanie dokonane w terminie

- oprócz obowiązku zapłaty odsetek, podatnik utraci prawo do rozliczenia w ramach
funduszu przez okres 3 lat podatkowych, nie krócej jednak niż przez okres 36 miesięcy.



STRATEGIA PODATKOWA 2021 

9



Procedura legislacyjna

28 października 2020 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa trafia do Senatu, w następnym kroku Sejm podejmie decyzję w sprawie
ewentualnych poprawek Senatu i skieruje ustawę do podpisu Prezydenta. Prezydent
powinien podpisać ustawę tak, by przed 30 listopada 2020 r. została opublikowana
w Dzienniku Ustaw

Prezydent może również skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ewentualnie
wystąpić do Sejmy z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy.

STRATEGIA PODATKOWA



STRATEGIA PODATKOWA

ISTOTA REGULACJI

Czym jest strategia podatkowa?

Strategia obejmuje określenie procesów oraz procedur dotyczących wykonywania
obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich
prawidłowe wykonanie

Kto jest zobowiązany do wdrożenia strategii podatkowej?

➢ podatkowe grupy kapitałowe
➢ podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro.



STRATEGIA PODATKOWA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru,
rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

1) opis podejścia podatnika do:

a) procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków
wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe
wykonanie,

b) dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

2) opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych



STRATEGIA PODATKOWA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru,
rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,
których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach
restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych
podatnika lub podmiotów powiązanych;



STRATEGIA PODATKOWA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej obejmuje, z uwzględnieniem charakteru,
rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności:

4) informacje o złożonych wnioskach o wydanie:
a) ogólnej interpretacji podatkowej,
b) interpretacji indywidualne przepisów prawa podatkowego,
c) wiążącej informacji stawkowej,
d) wiążącej informacji akcyzowej

5) informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach
stosujących szkodliwą konkurencję podatkową



STRATEGIA PODATKOWA

OBOWIĄZKI I SANKCJE

Podatnik zamieszcza sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy,
sporządzone w języku polskim lub jej tłumaczenie na język polski, na swojej stronie
internetowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca następującego po upływie
terminu na złożenie zeznania podatkowego

W tym samym terminie podatnik przekazuje za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla podatnika informację
o adresie strony internetowej.

W przypadku niedopełnienia obowiązków, podatnik podlega karze pieniężnej. 
Karę pieniężną nakłada naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w 

drodze decyzji, w wysokości do 250 000 zł. 



STRATEGIA PODATKOWA

JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ

Jakie działania należy podjąć?

➢ audyt posiadanych procedur oraz audyt podejścia spółki do realizacji obowiązków
podatkowych

➢ sporządzenie strategii podatkowej
➢ szkolenie wewnętrzne ze strategii podatkowej
➢ sporządzenie sprawozdania z realizacji strategii

Termin realizacji obowiązków

➢ wdrożenie strategii – 31 grudnia 2020 r.
➢ sporządzenie sprawozdania z realizacji strategii – do końca dziewiątego miesiąca

następującego po upływie terminu do złożenia zeznania CIT – 2021 czy 2022?



STRATEGIA PODATKOWA

CEL USTAWODAWCY - WYNIKAJĄCY Z UZASADNIENIA PROJEKTU

Jak cel ma ustawodawca?

Głównym celem proponowanych zmian jest dążenie do zwiększenia transparentności podatkowej
podatników odgrywających istotną rolę na polskim rynku

Dane publikowane w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej służyć mogą organom Krajowej
Administracji Podatkowej w pozyskiwaniu wstępnych informacji o działaniach tych podatników oraz o
możliwych powodach występujących różnic w ich rozliczeniach podatkowych

Takie informacje mają być pomocne w czasie podejmowania przez obywateli decyzji o skorzystaniu z usług
czy zakupu produktów od takich podmiotów

Regulacja ma przyczynić się do wzmocnienia skłonności podatników do prawidłowego wypełniania ich
zobowiązań podatkowych poprzez zwiększenie ich transparentności w tym obszarze oraz kontroli społecznej
podejmowanych działań

Czy na pewno o to chodzi?



STRATEGIA PODATKOWA

INNE DANE PUBLICZNIE DOSTĘPNE

Dane z zeznań podatkowych, takie jak: przychody, koszty, dochód i należny podatek

➢ Podstawa: art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit

Sprawozdanie o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach
handlowych

➢ Podstawa: art. 13a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 935).

https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit


STRATEGIA PODATKOWA

CO Z TAJEMNICĄ PRZEDSIĘBIORSTWA?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej nie powinna zawierać informacji objętych tajemnicą 
handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego 

Jak się ma ten przepis do ujawniania informacji na temat:

➢ planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ
na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

➢ liczby przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych

➢ złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych

➢ transakcji z podmiotami powiązanymi

➢ rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową



STRATEGIA PODATKOWA

INNE KRAJE W KTÓRYCH WYSTĘPUJE STRATEGIA

Australia - Kodeks przejrzystości podatkowej (ang. Tax Transparency Code, TTC)

Publikacja dobrowolna!

https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Tax-transparency/Voluntary-Tax-Transparency-
Code/

Wielka Brytania – strategia podatkowa (tax strategy)

Publikacja obowiązkowa dla największych firm (obrót powyżej 200 mln GBP; bilans ponad 2 miliardy GBP)

https://www.gov.uk/guidance/large-businesses-publish-your-tax-strategy

Krótki dokument, który zawiera następujące informacje: jak firma zarządza ryzykiem podatkowym w Wielkiej
Brytanii; stosunek firmy do planowania podatkowego; poziom ryzyka, który firma jest gotowa zaakceptować
w zakresie opodatkowania w Wielkiej Brytanii; jak firma współpracuje z administracją podatkową

Kara: ostrzeżenie i wyznaczenie 30 dniowego terminu, następnie kara 7500 GBP

https://www.ato.gov.au/Business/Large-business/In-detail/Tax-transparency/Voluntary-Tax-Transparency-Code/
https://www.gov.uk/guidance/large-businesses-publish-your-tax-strategy


STRATEGIA PODATKOWA

CO POWINNA OBEJMOWAĆ STRATEGIA?

Brak szczegółowych wytycznych w ustawie
określono jedynie co powinien zawierać raport z realizacji strategii (w sposób bardzo ogólny!) 

Co należy wziąć pod uwagę?

I. ŁAD PODATKOWY – ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE PODATKÓW
II. PODZIAŁ RÓL, KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
III. WERYFIKACJA PROCESÓW I ROZLICZEŃ (AUDYT I NADZÓR)
IV. IDENTYFIKACJA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PODATKOWYM
IV. INSTRUKCIE I PROCEDURY PODATKOWE
V. FORMY WSPÓŁPRACY Z KAS
VI. PODEJŚCIE DO PLANOWANIA PODATKOWEGO
VII. PODEJŚCIE DO ROZLICZEŃ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI I RAJAMI PODATKOWYMI



LTCA

Adwokaci i Doradcy podatkowi

ul. Miodowa 1

00-080 Warszawa

e – mail: grzegorz.niebudek@ltca.pl

tel. 795-997-029

www.ltca.pl
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