
Zainwestuj w skuteczność.
Invest in efficiency.

Imperial Business Center
ul. Wadowicka 7

Kraków 30-363

ESTOŃSKI CIT 

To nowe rozwiązanie podatkowe, którego planowana data wejścia w życie to styczeń 2021r . Ma to być 
nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniach.

Spółki, które wybiorą to nowe rozwiązanie, nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani 
rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.

Co, jednak jeśli spółka może odliczyć stratę z lat ubiegłych w wyniku czego i tak nie zapłaci podatku 
dochodowego? Jakie wymagania należy spełnić przy opodatkowaniu Estońskim CIT-em? 

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące nowej formy opodatkowania, dzięki którym dowiesz 
się, czy Estoński CIT jest dla Ciebie. 

DLA KOGO?

 Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna)

 Przychody spółki nie przekraczają 50 mln zł. 

 Średnie zatrudnienie będzie musiało wynosić przynajmniej trzech pracowników niebędących udziałow 
 cami lub akcjonariuszami.

 Udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów (akcji): 
 w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwe 
 stowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną ani 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.

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE SIĘ PODATNIK?

Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, będą musieli systematycznie inwestować. Chodzi 
o zwiększanie wydatków na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych m.in. maszyn, 
urządzeń, środków transportu bądź na opłaty ustalone w umowie leasingu tych środków.

Wydatki te nie będą uznawane za cel inwestycyjny, jeżeli będą służyć głównie celom osobistym udziałowców 
(akcjonariuszy) lub członków ich rodzin.

Przepisy będą wymagać wzrostu nakładów o:

 15 proc. (nie mniej niż 20 tys. zł) w okresie dwuletnim lub

 33 proc. (nie mniej niż 50 tys. zł) w przypadku dużych inwestycji w ciągu czterech lat
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KIEDY ZAPŁACĘ PODATEK?
 
Przedmiotem opodatkowania estońskim CIT będzie dochód z tytułu:

 Podzielonego zysku,

 Zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie   
 ryczałtem,

 Ukrytych zysków,

 Wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

 Zmiany wartości składników majątku,

 Nieujawnionych operacji gospodarczych,

Przedsiębiorca, który w określonym okresie dokona znacznych inwestycji, będzie mógł skorzystać z preferencji 
polegającej na obniżeniu o 5 pkt proc. stawki podatku na wyjściu z systemu (podatek od sumy zysków netto). 
Zatem u większych podatników obniżona stawka wyniesie 20 proc., a u mniejszych – 10 proc.
Obniżona o 5 pkt proc. stawka będzie przysługiwała tym, którzy poniosą odpowiednio duże nakłady inwestycy-
jne, tj. co najmniej:

 50 proc. w dwuletnim okresie lub

 110 proc. w czteroletnim okresie (dla dużych inwestycji).
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Po zakończeniu roku wspólnicy spółek będą zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego deklarację 
o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy w terminie do końca marca (w przypadku gdy 
rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym). Deklaracja ta będzie miała jednak tylko charakter 
informacyjny, ponieważ płatność podatku będzie dopiero przy wypłacie zysku, a więc niezależnie od 
złożenia deklaracji.

CO JEŚLI SPÓŁKA MIAŁA STRATĘ Z LAT POPRZEDNICH?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, którzy ponieśli stratę w latach 
poprzednich, mogą ją odliczyć. Wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód 
w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia 
w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.

Podatnik, który wybierze estoński CIT, będzie musiał liczyć się z utratą w tym czasie prawa do odliczania ponie-
sionej wcześniej straty podatkowej. Będzie mógł ją odejmować od dochodu po wyjściu z tego systemu, o ile 
strata już się nie przedawni.
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CZY WARTO?

Estoński CIT to nie wątpliwie nowoczesne rozwiązanie, które pozwala zatrzymać pieniądze w spółce tak długo, 
jak długo nie będzie wypłacanych wynagrodzeń w postaci dywidend. 
Rzadko jednak mówi się, że jeśli podatnik zdecyduje się na estoński CIT, straci prawo do ulg podatkowych, 
takich jak ulga badawczo-rozwojowa (B+R), IP Box, zwolnienie w strefach inwestycyjnych, prawie do odliczenia 
straty z lat poprzednich. 

Masz więcej pytań? Nie jesteś pewny czy skorzystać z nowej propozycji opodatkowania? 
Skontaktuj się z nami!
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