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Estoński CIT 
 
Estoński CIT to alternatywna metoda opodatkowania dochodu (obok specjalnego         
funduszu inwestycyjnego, omawiam go w module: Pozostałe zmiany w CIT/PIT). 
Jest to tzw. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.  
Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został dodany Rozdział 6b.            
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (przepisy art. 28c-28t ustawy o CIT), w            
którym szczegółowo określa się zasady stosowania tzw. estońskiego CIT. 
 
Wprowadzona zmiana do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób          
prawnych (dalej ustawy o CIT) w zakresie estońskiego CIT, kierowana jest do            
spółek kapitałowych, których wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami są       
osoby fizyczne - dotyczy tylko spółek z o.o. i akcyjnych, chcących realizować pro             
inwestycyjną strategię rozwoju. Ponosząc wydatki inwestycyjne korzystają z        
pieniędzy w trakcie inwestycji nie płacąc podatku, główna korzyść to odsunięcie           
momentu opodatkowania, aż do konsumpcji zysku spółki.  
Podstawowym założeniem tzw. estońskiego CIT-u jest przesunięcie momentu zapłaty         
podatku na moment dystrybucji zysku przez spółkę kapitałową. Dopóki wypracowany          
przez spółkę zysk nie zostanie przekazany udziałowcom (np. w formie dywidendy),           
dopóty taka spółka nie płaci zaliczek, ani nie odprowadza podatku w wyniku rocznego             
rozliczenia od takiego zysku. 
 
Co istotne, wybór tej metody powoduje że wyłączamy stosowanie innych          
przepisów ustawy o CIT, np: wyłączenie IP BOX, brak możliwości stosowania ulgi            
badawczo rozwojowego - przed podjęciem decyzji o wyborze estońskiego CIT          
należy sprawdzić, czy jest on opłacalny. Wyjątek dotyczy tylko tzw. struktur           
hybrydowych (rozdział 3a ustawy o CIT) - muszą mieć zastosowanie nawet, gdy            
podatnik wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.  

 
Wybór tej metody powoduje wyłączenie: 

● odliczenie od dochodu darowizn,  
● stosowania ulgi związanej z działalnością badawczo rozwojową (B+R) 
● IP Box 
● dla małych podatników stosowania stawki CIT 9% 
● dla spółek komandytowych 
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Wybór opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych wiąże się z          
koniecznością jego stosowania przez podatnika przez okres nie krótszy niż niż           
bezpośrednio po sobie następujących 4 lata podatkowe oraz możliwością przedłużenia          
tego okresu o kolejne cztery lata.  
 
 
Kto może skorzystać z opodatkowania tzw. estońskim CIT? 
 
Podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,          
podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na          
miejsce ich osiągania,łącznie spełniający następujące warunki: 

1) łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie          
przekroczyły 100 mln zł lub wartość średnich przychodów z działalności,          
obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu         
opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 mln zł, przy czym przychody te           
są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług; 

UWAGA: Przekroczenie progu przychodów 100 mln zł nie pozbawia podatnika          
prawa do ryczałtu, podatnik taki będzie musiał liczyć się z koniecznością zapłaty            
domiaru podatku w wysokości 5% obliczonej od podstawy opodatkowania         
uwzględniającej skalę przekroczenia (wzór określony w art. 28q ustawy o CIT ) 1

 
Jaki przychód rozważać? Należy się powołać w takiej kwestii na uzasadnienie do            
projektu, na podstawie, którego nowelizacja została uchwalona:  
 
“...W roku rozpoczęcia opodatkowania ryczałtem będzie to przychód wynikający z          
deklaracji podatkowej z uwzględnieniem VAT, z kolei w latach kontynuacji          
opodatkowania ryczałtem będzie to przychód podatkowy wynikający z sprawozdania         
finansowego, ale również w kwocie uwzględniającej VAT….” 
 

2) mniej niż 50% przychodów, o których mowa w pkt 1, pochodzi: 
a) z wierzytelności, 
b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, 
c) z części odsetkowej raty leasingowej, 

1 (...)Podstawę opodatkowania domiaru zobowiązania podatkowego ustala się według wzoru: 
(1-W) x Z, w którym poszczególne litery oznaczają: 
W - iloraz kwoty maksymalnych przychodów określonych w art. 28j ust. 1 pkt 1 i wartości średnich 
przychodów podatnika obliczonej zgodnie z art. 28j ust. 4, 
Z - dochody, o których mowa w art. 28m ust. 1, osiągnięte w roku podatkowym. 
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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 rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 - w               
przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod             
względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma; 
 

3) podatnik: 
a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na             
pełne etaty, niebędące udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres          
co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie              
jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co najmniej 82% dni            
przypadających w roku podatkowym, lub 
b) ponosi miesięcznie 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, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek            
poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w            
ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 
 

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

5) 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) nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych        
zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości; 
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7) złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego        

wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca          
pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być         
opodatkowany ryczałtem. 

Uwaga: W przypadku spółki, której rok podatkowy jest tożsamy z rokiem           
kalendarzowym, termin złożenia zawiadomienia to 01 luty 2021 rok, ponieważ 31           
stycznia 2021 przypada na dzień świąteczny.  
 
Wzór zawiadomienia (ZAW-RD) określa Rozporządzenie Ministra Finansów,       
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4.01.2021 r. w sprawie wzorów zawiadomienia o             
wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz        
oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz          
podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Powołane        
rozporządzenie określa również wzór oświadczenia (OSW-RD) o podmiotach, w         
których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego        
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.  
 
Podatnicy wybierający tę formę opodatkowania obowiązani są również do: 
 
1)prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdań finansowych na         
podstawie przepisów o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe określenie: 

- wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego         
podatku,  

- kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na         
kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem a także 

- kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem. 
2) dokonania przeglądu i ewentualnej korekty przychodów, kosztów oraz dochodu i           
podatku dochodowego wykazanego za ostatni rok podatkowy, w którym podlegali          
opodatkowaniu według zasad ogólnych i do ewentualnej dopłaty tego podatku 
 
3) wyodrębnienia w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego          
poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT: 

- kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na         
kapitały, wypracowane w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania        
ryczałtem, a także 
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- kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok         
opodatkowania ryczałtem (art. 7aa ustawy o CIT ) 2

2 Art.  7aa. [Obowiązki podatnika wybierającego opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek 
kapitałowych] 
1. Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jest obowiązany: 
1)w rozliczeniu za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów 
spółek kapitałowych: 
a)zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1: 
–przychody uwzględnione, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika 
za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 
kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz 
–koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 w latach podatkowych 
poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli 
dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, oraz 
b)zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15: 
–przychody zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, w latach podatkowych 
poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli 
dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, oraz 
–koszty uwzględnione, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za 
lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, 
jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, oraz 
c)ustalić dochód z przekształcenia - w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, 
którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania 
ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, oraz 
2)wyodrębnić w kapitale własnym na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok                       
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych: 
a)kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w                       
latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych oraz 
b)kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem                     
od dochodów spółek kapitałowych. 
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. a i b nie stosuje się do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 4, oraz                                               
kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. 
3. Jeżeli po uwzględnieniu przychodów, kosztów lub dochodu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wysokość                                 
zobowiązania podatkowego należnego za rok podatkowy wzrośnie o co najmniej 50% w porównaniu do                           
zobowiązania podatkowego, jakie powstałoby, gdyby nie uwzględniono tych przychodów, kosztów lub                     
dochodu, powstałą w ten sposób nadwyżkę zobowiązania podatkowego podatnik może zapłacić w                       
częściach w okresie nie dłuższym niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego poprzedzającego pierwszy                             
rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. O sposobie przyjętego rozliczenia                     
podatnik informuje w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1. 
4. Dochodem z przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, jest nadwyżka wartości rynkowej                                   
składników majątku, ustalonej na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten                         
dzień. 
5. Wartość rynkową składnika majątku, o której mowa w ust. 4, określa się: 
1)zgodnie z art. 14 ust. 2 - w przypadku papierów wartościowych oraz składników majątku, z których                               
przeniesieniem nie wiąże się zmiana istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk; 
2)zgodnie z art. 11c - w przypadkach innych niż określone w pkt 1. 
6. Przez wartość podatkową składnika majątku, o której mowa w ust. 4, rozumie się wartość niezaliczoną                               
uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 lub w rozumieniu                             
art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz.                                         
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WARUNKI DLA PODATNIKÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ LUB BĘDĄCYCH MAŁYMI PODATNIKAMI 

(art. 28j ust 2 i 3 ustawy o CIT) 
 
W przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności: 
 
1) warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za spełnione w pierwszym                 
roku podatkowym opodatkowania ryczałtem; 
2) warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy roku rozpoczęcia tej              
działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że            
począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego          
zwiększenia zatrudnienia o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do              
osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie. 
 
3. W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku         
podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3: 
1) lit. a, uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia na podstawie            
umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, niebędącą             
udziałowcem ani akcjonariuszem tego podatnika, przez okres wskazany w tym          
przepisie; 
2) lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik ponosi miesięcznie wydatki w             
kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze         

1426, 1291, 1428, 1492, 1565 i 2122), jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za taki koszt, gdyby składnik                                 
ten został przez niego odpłatnie zbyty. 
7. Podatnik i jego następcy prawni są obowiązani wykazywać wyodrębnienie zysków i strat, o którym                             
mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami o                           
rachunkowości w okresie od roku, w którym dokonano tego wyodrębnienia, do roku, w którym wypłacone                             
zostały te zyski lub pokryte zostały te straty. 
8. Przepisy ust. 1, 2 i 4-7 stosuje się odpowiednio do podatnika utworzonego z przekształcenia w spółkę                                 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo                     
spółki niebędącej osobą prawną. 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podatnik: 
1)przy zaliczeniu przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, uwzględnia przychody i                                       
koszty ustalone dla celów podatku dochodowego rozliczane przez wspólników spółki niebędącej osobą                       
prawną na podstawie art. 5 lub na podstawie art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym                                       
od osób fizycznych; 
2)wykazuje przychody, koszty i dochód, o których mowa w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust.                                       
1, składanym do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów                       
spółek kapitałowych; 
3)ustala podatek według stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1; 
4)dokonuje zapłaty podatku w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od końca pierwszego                               
roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. 
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przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz zatrudnionej na podstawie          
umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 1 osoby, niebędącej udziałowcem ani             
akcjonariuszem tego podatnika, oraz w związku z wypłatą tego wynagrodzenia na           
podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i            
składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń             
społecznych. 
 
4. Wartość średnich przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się jako iloraz                
sumy przychodów wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, osiągniętych w             
każdym poprzednim roku podatkowym okresu, o którym mowa w art. 28f ust. 1 albo 2, i                
liczby tych lat poprzedzających rok podatkowy. Jeżeli rok podatkowy trwa dłużej albo            
krócej niż 12 następujących po sobie miesięcy, przychód za ten rok ustala się jako              
iloraz przychodu osiągniętego w tym roku wraz z kwotą należnego podatku od towarów             
i usług oraz ilorazu liczby dni w okresie opodatkowania ryczałtem i liczby 365. 
 
 
 

Zgodnie ze wskazanymi przepisami, podatnik, który w co najmniej jednym roku            
podatkowym okresu stosowania ryczałtu osiągnął przychody wyższe niż wartość         
maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika i niższe niż 100 000 000            
zł, albo osiągnął przychody wyższe niż  
100 000 000 zł, zobowiązany jest do ustalenia średnich przychodów osiągniętych w            
latach poprzednich czteroletniego okresu stosowania tego opodatkowania. Jeśli średni         
przychód mieści się w wyżej wskazanych przedziałach wartości przychodów, podatnika          
traktuje się tak, jakby utrzymał status małego podatnika lub, odpowiednio, podatnika,           
którego przychód nie przekroczył wartości 100 000 000 zł. W przeciwnym razie podatnik             
zobowiązany jest ustalić domiar zobowiązania podatkowego w sposób wskazany w art.           
28q. Alternatywnie podatnik może w momencie naruszenia warunku przychodowego         
zaprzestać kontynuowania rozliczeń ryczałtem. 
Wprowadzone warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów mają w         
zamierzeniu ograniczać możliwość korzystania z tej opcji podatkowej tym podmiotom,          
które nie prowadzą rzeczywistej działalności gospodarczej.  
Warunek dotyczący udziału przychodów pasywnych w przychodach ogółem będzie         
stosowany od roku następującego po roku rozpoczęcia działalności przez podatnika          
(jeśli rokiem poprzedzającym wybór ryczałtu jest rok rozpoczęcia tej działalności). 
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Nakłady na cele inwestycyjne 

 
Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić bezpośrednie nakłady na         
cele inwestycyjne w wysokości większej o: 
1) 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł - w okresie 2 kolejno następujących po               
sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo 
2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł - w okresie 4 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 . 3

 
Jako wartość referencyjną dla określenia wzrostu nakładów na cele inwestycyjne          
przyjmuje się wartość początkową środków trwałych ustaloną na ostatni dzień roku           
podatkowego poprzedzającego rok, w którym podatnik wybrał opodatkowanie ryczałtem         
albo poprzedzającego pierwszy rok okresu dwuletniego albo rok poprzedzający 4-letni          
okres. Oznacza to, że jeśli podatnik przez cały okres stosowania opodatkowania spełnia            
ustawowe warunki i wybrał ryczałt w roku 2022 i będzie stosował to opodatkowanie w              
latach 2022, 2023, 2024, 2025, wówczas: 
 

● aby ustalić wzrost nakładów za pierwszy dwuletni okres 2022 2023 należy jako            
wartość referencyjną przyjąć wartość początkową środków trwałych ustaloną na         
31.12.2021 r., 

● aby ustalić wzrost nakładów za okres 2023 2024 należy jako wartość           
referencyjną przyjąć wartość początkową środków trwałych ustaloną na        
31.12.2022 r., 

3 art. 28g  ust. 2.  Przez nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, rozumie się 
faktycznie poniesione w roku podatkowym: 
1) wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych, o 
których mowa w ust. 1; 
2) opłaty ustalone w umowie zgodnie z art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem 
umowy leasingu operacyjnego, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych, o 
których mowa w ust. 1. 
3.  Przez członków rodzin, o których mowa w ust. 1, rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, 
rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę 
pozostającą w faktycznym pożyciu. 
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● aby ustalić wzrost nakładów za okres 2024 2025 należy jako wartość           
referencyjną przyjąć wartość początkową środków trwałych ustaloną na        
31.12.2023 r. 

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 4-letnim nie oznacza, iż w przypadku           
kontynuacji opodatkowania ryczałtem podatnik nie będzie mógł rozliczać nakładów         
inwestycyjnych w dwuletnich okresach. O sposobie rozliczenia decyduje podatnik i          
rodzaj realizowanych inwestycji. 
 
Inny model wyznaczania dwuletnich cykli, zaprezentowany w projekcie objaśnień         
ministerstwa finansów - przedstawiam go poniżej: 
 
Przykłady i analiza na podstawie objaśnień: 
 
Zasadniczo, wzrost nakładów na inwestycje jest mierzony w okresach dwuletnich, w           
ramach dwóch kolejnych lat podatkowych. W drodze odstępstwa od w/w zasady, w            
określonych okolicznościach istnieje możliwość rozliczania nakładów na cele        
inwestycyjne w okresach czteroletnich. W konsekwencji, nie ma konieczności spełniania          
warunku wzrostu nakładów w każdym roku podatkowym. 
Możliwość rozliczania nakładów inwestycyjnych w okresie czteroletnim przysługuje        
podatnikowi, który: 

● realizuje znaczącą dla jego działalności inwestycję oraz 
● poinformuje (przed upływem dwuletniego okresu rozliczeniowego) naczelnika US        

o roku poniesienia nakładów / przedmiocie / terminie planowanego ukończenia          
inwestycji. 

Przepisy dotyczące ryczałtu nie definiują pojęcia „znaczącej inwestycji”, jako że          
definicja taka mogłaby ograniczać możliwości inwestycyjne podatnika, a jedynie         
wskazują przykładowe kryteria, które należy uwzględnić przy ocenie, czy dana          
inwestycja jest znacząca. Pod uwagę należy wziąć m.in. znaczenie nakładów dla           
prowadzonej działalności, ich wpływ na zmianę przedmiotu lub poszerzenia jej zakresu,           
jak również wpływ nakładów na przedsiębiorstwo (zorganizowaną część        
przedsiębiorstwa). 
Jako wartość referencyjną dla określenia wzrostu nakładów przyjmuje się wartość          
początkową środków trwałych ustaloną na ostatni dzień roku podatkowego         
poprzedzającego okres, w którym nakłady są rozliczane. 
 
Przykład - dwuletni okres rozliczania nakładów 
X Sp. z o.o. wybrała opodatkowanie Ryczałtem w 2021 r. (Ryczałt obejmuje lata 2021,              
2022, 2023 i 2024; X Sp. z o.o. przez cały okres stosowania Ryczałtu spełni ustawowe               
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warunki) i rozliczanie nakładów w okresach dwuletnich. Rok podatkowy X Sp. z o.o.             
pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
Jak określić wartość referencyjną dla określenia wzrostu nakładów za poszczególne          
okresy? 
Wartość referencyjna: 
za lata 2021 i 2022 – wartość początkowa środków trwałych ustalona na 31.12.2020 r. 
za lata 2023 i 2024 – wartość początkowa środków trwałych ustalona na 31.12.2022 r. 
 
 
Przykład - czteroletni okres rozliczania nakładów w związku z realizacją znaczącej           
dla prowadzonej działalności inwestycji 
Z Sp. z o.o. wybiera opodatkowanie Ryczałtem w 2023 r. (Ryczałt obejmuje lata 2023,              
2024, 2025 i 2026; Z Sp. z o.o. przez cały okres stosowania Ryczałtu spełni ustawowe               
warunki) i rozliczenie nakładów w okresie czteroletnim w związku z planowaną           
znaczącą inwestycją, skoncentrowaną w 2024 r. (do 31.12.2024 r. poinformuje o tym            
naczelnika US). Rok podatkowy Z Sp. z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
Jak określić wartość referencyjną dla określenia wzrostu nakładów? 
Wartością referencyjną będzie wartość początkowa środków trwałych ustalona na         
31.12.2022 r. 
 
 
Stosownie do art. 28g ust. 1 ustawy o CIT, wysokość nakładów inwestycyjnych            
uzależniona jest od okresu ich rozliczania: 
15% (nie mniej niż 20 tys. zł) - w okresach dwuletnich albo 
33% (nie mniej niż 50 tys. zł) - w okresach czteroletnich 
 
 
Przykład - dwuletni okres rozliczania nakładów 
X Sp. z o.o. wybiera opodatkowanie Ryczałtem w 2022 r. (Ryczałt obejmuje lata 2022,              
2023, 2024 i 2025; X Sp. z o.o. przez cały okres stosowania Ryczałtu spełni ustawowe               
warunki) i rozliczanie nakładów w okresach dwuletnich. Rok podatkowy X Sp. z o.o.             
pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Na 31.12.2021 r. X Sp. z o.o. posiada środki              
trwałe o wartości początkowej 200 tys. zł. 
Jak określić wartość wymaganych nakładów inwestycyjnych? 
Minimalne nakłady inwestycyjne wyniosą: 
za lata 2022 i 2023 – 30 tys. zł (200 tys. zł x 15%, nie mniej niż 20 tys. zł); na                     
31.12.2023 r. wartość początkowa środków trwałych wyniesie 230 tys. zł 
za lata 2024 i 2025 – 34 500 zł (230 tys. zł x 15%, nie mniej niż 20 tys. zł) 
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Przykład - czteroletni okres rozliczania nakładów w związku z realizacją znaczącej           
dla prowadzonej działalności inwestycji 
Z Sp. z o.o. wybiera opodatkowanie Ryczałtem w 2024 r. (Ryczałt obejmuje lata 2024,              
2025, 2026 i 2027; Z Sp. z o.o. przez cały okres stosowania Ryczałtu spełnia ustawowe               
warunki) i rozliczenie nakładów w okresie czteroletnim w związku z planowaną           
inwestycją (2026 r.), w związku z czym do 31.12.2025 r. poinformuje o tym naczelnika              
US. Rok podatkowy Z Sp. z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Na 31.12.2023              
r. Z Sp. z o.o. posiada środki trwałe o wartości początkowej 300 tys. zł. 
Jak określić wartość wymaganych nakładów inwestycyjnych? 
Minimalne nakłady inwestycyjne wyniosą 99 tys. zł (300 tys. zł x 33%, nie mniej niż 50                
tys. zł). 
 
Mały podatnik i podatnik rozpoczynający działalność 
 
Mały podatnik jest zobowiązany do poniesienia nakładów w wysokości 7,5% (nie mniej            
niż 10 tys. zł) - w pierwszym okresie dwuletnim. W drugim dwuletnim okresie             
obowiązują już podatnika podstawowe wysokości nakładów na cele inwestycyjne. Ulga          
ta nie ma zastosowania w przypadku rozliczania nakładów na cele inwestycyjne w            
4-letnim okresie w związku z realizacją znaczącej dla prowadzonej działalności          
inwestycji. 
W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność, w braku możliwości odniesienia         
się do wartości środków trwałych z okresu poprzedzającego opodatkowanie ryczałtem,          
wymagane jest poniesienie w pierwszym okresie dwuletnim nakładów w wysokości min.           
10 tys. zł., w pierwszym dwuletnim okresie opodatkowania ryczałtem. W drugim           
dwuletnim okresie obowiązują już podatnika podstawowe wysokości nakładów na cele          
inwestycyjne. Ulga ta nie ma zastosowania w przypadku rozliczania nakładów na cele            
inwestycyjne w 4-letnim okresie w związku z realizacją znaczącej dla prowadzonej           
działalności inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 

 

Wyłączenia ze stosowania Estońskiego CIT 
 
Podatnik, aby móc wybrać nową formę opodatkowania jest zobowiązany spełnić          
warunki określone w przepisach o ryczałcie. Dodatkowo przepisy te wyłączają wprost           
niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji. Należą do nich: 
1) przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 15c ust. 16; 
2) instytucje pożyczkowe w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r.               
o kredycie konsumenckim; 
3) podatnicy osiągający dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a; 
4) podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji; 
5) podatników, którzy zostali utworzeni: 
a) w wyniku połączenia lub podziału albo 
b) 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 
c) 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 łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według           
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu           
roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku,          
w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując             
odpowiednio przepisy art. 14 
- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w roku podatkowym            
bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od             
dnia utworzenia; 
 
Wyłączenia ze stosowania opodatkowania podatkiem estońskim dotyczą również        
(przez okres dwóch lat, ni ekrócejniż 24 miesiące): 

● podatników, którzy: 
a) zostali podzieleni przez wydzielenie albo 
b) wnieśli 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        
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przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według           
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu           
roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku,          
w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując             
odpowiednio przepisy art. 14, lub 
– składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych          
podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych          
podatników 
- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku              
podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24            
miesięcy od dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu. 
 

Wysokość podatku 
 
Stawka ryczałtu jest zależna od następujących czynników: 

● wysokość przychodów osiąganych przez podatnika tj. posiadanie statusu małego         
podatnika lub wartość przychodów średnich nie przekraczająca wartości        
maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika, 

● rodzaj podstawy opodatkowania (dochód z tytułu zysku netto lub inny), 
● wysokość nakładów na cele inwestycyjne 

 
W przypadku małego podatnika oraz podatnika, u którego wartość średnich przychodów           
nie przekracza wartości maksymalnych przychodów określonych dla małego podatnika         
stawka podatkowa wynosi 15% podstawy opodatkowania. W przypadku pozostałych         
podatników stawka ta wynosi 25% podstawy opodatkowania 
 
Przykład Podatnik wybiera ryczałt począwszy od 2021. W roku 2020 podatnik posiadał            
status małego podatnika (przychody podatkowe podatnika równe były 200 tys. euro). W            
latach 2021-2024 przychody i wyniki finansowe podatnika kształtowały się następująco          
[w celu uproszczenia przykładu kwoty wyrażono w mln eur]: 
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Rok Przychody 
Wynik 
finansowy 

2021 0,5 -0,5 

2022 1,5 1 

2023 2,5 2 

2024 11,5 10 



 

 

 
W roku 2021 podjęto uchwałę o podziale zysku z roku 2020 i zysk ten wypłacono               
udziałowcom. Ponieważ podzielono zysk sprzed okresu opodatkowania ryczałtem        
operacja ta nie podlega opodatkowaniu ryczałtem w roku 2021. W roku 2022 nie             
wypłacono dywidend ze względu na poniesioną w roku 2021 stratę. W roku 2023 zysk              
roku 2022 przeznaczono w całości na pokrycie strat, tj. pokrycie straty z roku 2021              
(operacja neutralna podatkowo w CIT) oraz pozostałe 0,5 mln eur na pokrycie straty z              
okresu sprzed przystąpienia do ryczałtu (opodatkowane CIT). Pomimo utraty statusu          
małego podatnika w roku 2023 kryterium przychodów średnich jest wciąż spełnione           
przez cały rok 2023, ponieważ przychody średnie za okres 2021-2022 są równe 1 mln              
euro, a zatem stawka podatkowa wynosi wciąż 15%. Dopiero w roku 2024 stawka             
będzie równa 25% podstawy opodatkowania. 
 
 

Stawka obniżona 
 

Po opuszczeniu systemu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych,         
gdy opodatkowaniu podlega dochód z tytułu zysku netto, stawka podatku może zostać            
obniżona o pięć punktów procentowych dla tego dochodu z tytułu zysku netto, pod             
warunkiem, że nakłady na cele inwestycyjne, o których mowa w art. 28g ust. 1, wynosiły               
co najmniej 

● 50% w każdym dwuletnim okresie − w przypadku rozliczania nakładów          
inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (czyli w                
okresach dwuletnich) 

● 110% w każdym czteroletnim okresie − w przypadku rozliczania nakładów          
inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT              
rozliczenie (w okresie czteroletnim). 

 
Obniżonej stawki podatku nie stosuje się do dochodów innych niż dochód z tytułu zysku              
netto. 
Jeśli podatnik opodatkowany był ryczałtem przez dwa lub więcej okresów czteroletnich,           
w każdym z tych okresów powinien ponieść zwiększone nakłady na cele inwestycyjne            
(wskazane powyżej), w celu uzyskania prawa do obniżonej stawki ryczałtu. 
 

Możliwość obniżenia stawki ryczałtu nie dotyczy podatników, którzy wybrali do           
spełnienia warunek określony w art. 28g ust. 6 ustawy o CIT tj. warunek związany z               
wydatkami na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych. 
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Podstawa opodatkowania  
 
Z nowych przepisów wynikają cztery rodzaje podstaw opodatkowania, wyodrębnione w          
oparciu o rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem. 
Podstawę opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych stanowi: 

- suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku           
przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto          
uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto; 

- suma dochodu z tytułu ukrytych zysków 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 miesiącu, w           
którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie        
wkładu niepieniężnego; 

- dochód z tytułu zysku netto osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończył            
opodatkowanie ryczałtem. 

 
Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto podatnika są dokonywane do końca           
szóstego miesiąca następującego po ostatnim dniu roku podatkowego, za który          
sporządzone jest sprawozdanie finansowe. Jeżeli uchwała o podziale lub pokryciu          
wyniku finansowego netto podjęta zostanie w terminie późniejszym, przyjmuje się, że           
uchwała ta została podjęta ostatniego dnia tego szóstego miesiąca. 
Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatnik opodatkowany ryczałtem uwzględnia        
zdarzenia zaistniałe przed pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem, jeżeli        
rozliczenie tych zdarzeń jest kontynuowane zgodnie z przyjętymi przez tego podatnika           
zasadami rachunkowości. 
 

Terminy płatności podatku 
 

Płatność podatku (art. 28t)-  
Termin zapłaty podatku jest uzależniony od przedmiotu opodatkowania ryczałtem. 
 
Podatnik jest obowiązany do zapłaty: 
1) ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku            
przeznaczonego na pokrycie strat oraz domiaru zobowiązania podatkowego od tych          
dochodów - do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego; 
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2) ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania          
podatkowego od tego dochodu - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego           
następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem; 
3) ryczałtu od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych oraz         
domiaru zobowiązania podatkowego od tego dochodu - do końca trzeciego miesiąca           
roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny           
zostać zarachowane; 
4) ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków            
niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz domiaru zobowiązania podatkowego        
od tych dochodów - do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym             
dokonano wypłaty lub wydatku; 
5) ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku oraz domiaru           
zobowiązania podatkowego od tego dochodu - do 20. dnia miesiąca następującego po            
miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego. 

 
Szczególne zasady zapłaty ryczałtu 

 
 

W przypadku ryczałtu od dochodu z tytułu zysku netto oraz domiaru zobowiązania             
podatkowego od tego dochodu podatnik może wybrać alternatywny sposób zapłaty          
podatku polegający na zapłacie podatku w okresie do 3 lat, licząc od końca roku              
podatkowego, w którym powstał obowiązek jego zapłaty. W tym okresie podatnik może            
wpłacić podatek jednorazowo lub w częściach. 
Warunkiem skorzystania z tego preferencyjnego sposobu zapłaty podatku jest         
poinformowanie przed terminem zapłaty podatku właściwego naczelnika urzędu        
skarbowego o sposobie przyjętego rozliczenia, z uwzględnieniem m.in. terminów i kwot           
wpłat podatku. Ustawa nie przewiduje szczególnej formy informacji, co oznacza, iż           
może on zostać złożona np. w formie pisemnej lub elektroniczneJ. 
Jeżeli podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji albo upadłości, zostanie przejęty           
przez inny podmiot lub zaprzestanie prowadzenia działalności z jakiejkolwiek innej          
przyczyny, albo znacznie ograniczy zakres tej działalności, termin zapłaty podatku          
upłynie z dniem poprzedzającym dzień zaistnienia jednego z tych zdarzeń. 
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OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 
 

 
Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć          
deklarację o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy. Deklarację          
składa się urzędowi skarbowemu na urzędowym formularzu za pomocą środków          
komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 
Deklaracja ma charakter informacyjny, gdyż płatność podatku została ustalona w          
sposób niezależny od złożenia deklaracji. 
 
W celu prawidłowego ustalenia przez spółkę wysokości dochodu z tytułu ukrytych           
zysków na podstawie art. 28s ustawy o CIT osobę fizyczną będącą udziałowcem lub             
akcjonariuszem podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek       
kapitałowych zgodnie z przepisami rozdziału 6b zobowiązano (pod rygorem         
zastosowania karno-skarbowych - art. 56e ustawy KKS) do przekazywania         
oświadczenia podatnikowi według ustalonego wzoru, 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. Oświadczenie to         
wspólnik zobowiązany jest składać podatnikowi w terminie do końca pierwszego          
miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie         
ryczałtem, a w przypadku zmiany stanu faktycznego − w terminie 14 dni od dnia              
zaistnienia tych zmian. 
 
Oświadczenie obejmuje jedynie informację o tych podmiotach, z którymi podatnik          
dokonuje transakcji w jakiejkolwiek formie. Obowiązek przekazania informacji powstanie         
jednak także w tej sytuacji, gdy transakcja dokonana jest w sposób niebezpośredni -             
poprzez wykorzystanie podmiotów pośredniczących. 
Kopię oświadczenia, podatnik (spółka) przekazuje naczelnikowi urzędu skarbowego        
właściwemu dla podatnika lub naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla osoby          
fizycznej (tj. udziałowca/akcjonariusza), na każde żądanie naczelnika. 
W przypadku gdy osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem podatnika          
opodatkowanego ryczałtem nie wykona obowiązku przekazania oświadczenia, podatnik        
ten informuje o niewykonaniu tego obowiązku naczelnika urzędu skarbowego         
właściwego dla podatnika oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tej osoby           
fizycznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na jego wykonanie. 
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Pobierz projekt objaśnień podatkowych. 
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