
ESTOŃSKI CIT

Ewelina Dulęba - Zmiany CIT/PIT



Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
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ESTOŃSKI CIT 

- nowa alternatywna metoda opodatkowania dochodu
- 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.

- 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.
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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, 



Kto może skorzystać z opodatkowania tzw. estońskim CIT? 1

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)
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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….”
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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,
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;
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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;
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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;
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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. 
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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
- kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem (art. 7aa ustawy o 

CIT)
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WARUNKI DLA PODATNIKÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB 
BĘDĄCYCH MAŁYMI PODATNIKAMI

(art. 28j ust 2 i 3 ustawy o CIT)



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.



Nakłady na cele inwestycyjne

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

Analiza na podstawie objaśnień
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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 Estońskiego CIT

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 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.



Dziękuję za uwagę 

Ewelina Dulęba 

Bądźmy na bieżąco :)
✔FACEBOOK: https://www.facebook.com/dulebaewelina

https://www.facebook.com/dulebaewelina

