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1. Warunki skorzystania z estońskiego CIT-u, które będą 

obowiązywały  w 2022 r.: 

1) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka 

akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna; 

2) Udziałowcami spółki mogą być tylko 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; 

3) Spółka musi mieć jednopoziomową strukturę  (nie może posiadać udziałów (podobnych 

praw) w innych spółkach); 

4) Przychody pasywne spółki nie mogą przewyższać przychodów z działalności operacyjnej; 

5) Spółka musi zatrudniać na umowę o pracę minimalną liczbę pracowników wymaganą 

przez ustawę (co do zasady trzech- wyjątek przy małym podatniku i podatniku 

rozpoczynającym działalność gospodarczą) lub ponosić odpowiednie wydatki na 

wynagrodzenie  (w wysokości przynajmniej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia- 

warunek ten ulega złagodzeniu dla spółek posiadających status małego podatnika i 

rozpoczynających działalność); 

6) Spółka nie może być przedsiębiorstwem finansowym w rozumieniu ustawy o CIT; 

7) Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej nie może udzielać konsumentom 

kredytów; 

8) Spółka nie może osiągać dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu nowych inwestycji; 

9) Spółka nie może być w stanie upadłości lub likwidacji; 
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10) Nie minął okres 24 miesięcy od utworzenia spółki w wyniku podziału, połączenia, 

wydzielenia, a także wniesienia aportu przedsiębiorstwa o wartości powyżej 10.000 euro 

itp, 

11) Spółka dokona rozliczenia różnic pomiędzy bilansowymi i podatkowymi wartościami 

dotychczas osiągniętych przychodów i kosztów oraz złoży zawiadomienia o wyborze 

estońskiego CIT-u. 

 

O ile bez znaczenia jest to, w jaki sposób prowadzone były księgi w innych latach, o tyle za okres 

stosowania ryczałtu nie jest dopuszczalne sporządzanie sprawozdań wg Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości.  

2.  Stawki ryczałtu 

Od 2022 r. ryczałt będzie wynosił: 

⮚ 10% podstawy opodatkowania (obecnie 15%) – w przypadku małego podatnika oraz 

podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności 

⮚ 20% podstawy opodatkowania (obecnie 25%)  - w przypadku pozostałych podatników   

 

Stawki te będą  stosowane niezależnie od poziomu inwestycji. 

3. Podatek od różnic przejściowych  

Podatek od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a wynikiem rachunkowym 

obecnie płatny jest  w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy sprzed wejścia w ryczałt. 
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 Podmioty, które zdecydują się natomiast skorzystać z ryczałtu po 2022 r. , będą zobowiązane 

zapłacić podatek od różnic przejściowych dopiero w ciągu miesiąca po ostatnim roku stosowania 

ryczałtu.  

Jeżeli jednak podatnik pozostanie w ryczałcie dłużej niż 4 lata- obliczone wcześniej zobowiązanie 

podatkowe od różnic przejściowych wygaśnie w całości. 

4. Ukryte zyski  

U  podatników korzystających z  formy opodatkowania jaką jest estoński CIT powstawać może 

siedem rodzajów dochodów – jednym z nich jest dochód z tytułu ukrytych zysków.  

Przez ukryte zyski, ustawodawca rozumie  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, 

akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub 

z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. 

Ustawodawca za ukryte zyski uznaje w szczególności: 

1) kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo 

wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi 

powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem 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 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na 

rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu, 
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b) trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym; 

3) nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę 

tej transakcji; 

4) nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi 

przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty,  

5)  wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia 

wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału 

kapitałowego wspólnika w spółce;,  

6) równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego; 

7) darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju; 

8) wydatki na reprezentację. 

9) dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;  

10) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;  

11) zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;  

12) świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału 

kapitałowego wspólnika w spółce. 

Otwarty katalog tych świadczeń jest doprecyzowany co do swojego zakresu poprzez wskazanie 

wyłączeń, tj. czynności które nie będą uznawane za wypłaty ukrytych zysków. 

 Jako ukryte zyski nie będą traktowane (art. 28n ust. 4 ustawy o CIT): 

1) wynagrodzenia (także zasiłki pieniężnych z ubezpieczenia społecznego) do łącznej 

wysokości pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za każdy miesiąc 

roku podatkowego),  
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2) wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane 

z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru 

pływającego oraz innych składników majątku: 

a) w pełnej wysokości - w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie 

na cele działalności gospodarczej 

b) w wysokości 50% - w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane 

wyłącznie na cele działalności gospodarczej; 

3)  kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi 

(wspólnikowi) lub podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, 

wynagrodzeń i opłat. 

Podatek od dochodu z tytułu ukrytych zysków należało będzie płacić według zryczałtowanych 

stawek do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub 

wydatku. 

5. Efektywna stopa opodatkowania  

Po nowelizacji efektywna stopa opodatkowania będzie niższa niż obecnie - będzie można odliczyć 

od PIT wspólnika więcej zapłaconego przez spółkę CIT niż obecnie. 

W razie wypłaty dywidendy wspólnik, który ją otrzymuje, musi zapłacić od niej jeszcze PIT w 

wysokości 19 %.  Funkcjonuje jednak mechanizm  pozwalający na odliczenie podatku CIT 

zapłaconego przez spółkę od PIT wspólnika z tytułu otrzymanej dywidendy. Zastosowanie tej 

konstrukcji powoduje zmniejszenie efektywnego opodatkowania (CIT + PIT). 
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W wyniku nowelizacji mechanizm ten zostanie wzmocniony na korzyść podatników (zgodnie z 

nowym brzmieniem art. 30a ust. 19 ustawy o PIT).  

Od 2022 r. wspólnik otrzymujący dywidendę będzie miał prawo obniżyć 19 % PIT od dywidendy o 

90 % jeżeli ma status małego podatnika lub rozpoczyna działalność gospodarczą lub 70 %  jeżeli 

nie spełnia tych kryteriów- kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w 

zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i 

należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten 

został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki 

opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

Obecnie, zależnie od sytuacji , może zmniejszyć PIT o 37, % 41 %, 51 % lub 71 % 

Przykłady  

Wersja 1:  

Spółka wypłaca dywidendę w wysokości 100 000 zł z zysku opodatkowanego ryczałtem od 

dochodów spółek. Posiada przy tym 4 udziałowców, posiadających po 25% udziałów.  

Estoński CIT zapłacony przez spółkę z tytułu wypłaty dywidend:  

a) Spółka jest małym podatnikiem: 100 000 zł x 10 % = 10 000 zł  

b) Spółka jest dużym podatnikiem: 100 000 zł x 20 % = 20 000 zł  

Dywidenda (netto) wypłacona każdemu z udziałowców: 

a) Spółka jest małym podatnikiem – 25% x (100 000 – 10 000)= 22 500 zł 
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b) Spółka jest dużym podatnikiem- 25% (100 000- 20 000)= 20 000 zł  

Zryczałtowany podatek PIT płacony przez wspólnika z tytułu otrzymania dywidendy: 

a) Spółka jest małym podatnikiem- (22 500 zł x 19%) – (90% x 25% x 10 000 )= 4275 – 2250= 

2025 zł  

b) Spółka jest dużym podatnikiem- (20 000 x 19%)- (70% x 25% x 20 000)= 3800- 3500= 300 

zł  

Efektywny podatek zapłacony przez spółkę i wspólników: 

a) Spółka jest małym podatnikiem- 10 000 + (4 x 2025)= 18 100 zł 

b) Spółka jest dużym podatnikiem- 20 000 + (4x 300)= 21 200 zł  

Efektywna stawka wynosi więc: 

a) W stosunku do małych podatników i rozpoczynających działalność - 18,10 % 

b) W stosunku do pozostałych podatników- 21,20 %  

Aktualnie efektywne stawki wynoszą  26,29% dla małych podatników i 34,39% dla pozostałych.   

Powyższe wyliczenie dokonane jest w myśl takiej samej logiki, jak obecnie liczony jest estoński 

CIT- czyli licząc zryczałtowany podatek PIT uwzględnia się kwotę netto otrzymanego zysku.  

Jednakże, w oficjalnych materiałach Ministerstwa Finansów, prezentowane są efektywne 

stawki na poziomie 20% dla małych podatników oraz 25% dla pozostałych. 

Taki procent możliwy jest do osiągnięcia jedynie przy założeniu, że ryczałt zapłacony przez spółkę 

nie pomniejsza kwoty wypłaty na rzecz wspólnika (w przypadku kalkulacji zarówno CIT, jak i PIT 

od tej samej kwoty). 
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Wersja 2 

Spółka wypłaca dywidendę w wysokości 100 000 zł z zysku opodatkowanego ryczałtem od 

dochodów spółek. Posiada przy tym 4 udziałowców, posiadających po 25% udziałów.  

Estoński CIT zapłacony przez spółkę z tytułu wypłaty dywidend:  

c) Spółka jest małym podatnikiem: 100 000 zł x 10 % = 10 000 zł  

d) Spółka jest dużym podatnikiem: 100 000 zł x 20 % = 20 000 zł  

Dywidenda (netto) wypłacona każdemu z udziałowców: 

c) Spółka jest małym podatnikiem – 25% x (100 000 – 10 000)= 22 500 zł 

d) Spółka jest dużym podatnikiem- 25% (100 000- 20 000)= 20 000 zł  

Zryczałtowany podatek PIT płacony przez wspólnika z tytułu otrzymania dywidendy: 

c) Spółka jest małym podatnikiem- (25 000 zł x 19%) – (90% x 25% x 10 000 )= 4750 – 2250= 

2500 zł  

d) Spółka jest dużym podatnikiem- (25 000 x 19%)- (70% x 25% x 20 000)= 4750- 3500= 1250 

zł  

Efektywny podatek zapłacony przez spółkę i wspólników: 

c) Spółka jest małym podatnikiem- 10 000 + (4 x 2500)= 20 000 zł 

d) Spółka jest dużym podatnikiem- 20 000 + (4x 1250)= 25 000 zł  

Efektywna stawka wynosi więc: 

c) W stosunku do małych podatników i rozpoczynających działalność - 20 % 

d) W stosunku do pozostałych podatników- 25 %  
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Źródło:Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe 

Jeśli dywidenda zostanie wypłacona w okresie korzystania z estońskiego CIT (niezależnie w którym 

roku korzystania) spółka będzie płacić podatek od zysków podzielonych w przedstawionych wyżej 

preferencyjnych stawkach. Wspólnik natomiast będzie pomniejszał swój PIT o właściwe dla tych 

stawek odliczenie CIT. 

Podatek będzie należny także wtedy, gdy spółka przeznaczy wypracowany zysk na pokrycie strat 

finansowych, które poniosła np. w poprzednich okresach. Obowiązek podatkowy po stronie spółki 

powstanie też w przypadku wypłaty ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą (również według stawek 10 i 20%). W tych sytuacjach spółka będzie płacić CIT na 

bieżąco, czyli do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ich wypłaty. 
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6. Wyjście z estońskiego CIT-u 

Przy wyjściu spółki z systemu estońskiego powstanie dochód z tytułu zysku netto związany z 

zakończeniem opodatkowania ryczałtem- opodatkowaniu ryczałtem odpowiadać będzie łączna 

wartości zysków netto wypracowanych przez spółkę w każdym roku opodatkowania ryczałtem 

w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na 

pokrycie straty.  

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych następuje z 

końcem roku podatkowego, za który składana jest ta deklaracja o wyjściu z systemu.  

Zakończenie okresu opodatkowania estońskim CIT oznacza powrót do ogólnych zasad 

opodatkowania, w tym m.in. do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.  

W przypadku rezygnacji z systemu estońskiego i powrotu do klasycznych zasad rozliczeń podatku 

dochodowego konieczne jest opodatkowanie nieopodatkowanego dotychczas niewypłaconego 

zysku netto. W przeciwieństwie do obecnego stanu prawnego, gdzie niewypłacone zyski 

podlegają opodatkowaniu w momencie wyjścia z systemu estońskiego lub mogą być rozłożone na 

3-letnie raty, od 2022 r. niewypłacone zyski będą opodatkowanie dopiero w momencie ich 

faktycznej dystrybucji, także po wyjściu z systemu estońskiego. W ten sposób zyski zatrzymane 

w okresie opodatkowania estońskim CIT pozostaną nieopodatkowane dopóty, dopóki nie nastąpi 

ich wypłata, niezależnie od tego, kiedy ona nastąpi. Przy tym w przypadku wypłaty zysków po 

wyjściu z systemu estońskiego za wypłacone w pierwszej kolejności będą uznawane aktualne 

zyski. Dopiero jeśli spółka wypłaci więcej zysków, w tym zyski zatrzymane z okresu opodatkowania 

w systemie estońskim, zostaną one opodatkowane według zasad estońskiego CIT, czy według 

preferencyjnych stawek.  
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Podatnicy, którzy dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych 

w latach 2021–2024 mogą złożyć informację o rezygnacji z tego opodatkowania w deklaracji 

składanej za dowolny rok podatkowy tego okresu. W tym przypadku utrata prawa do 

opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych następuje z końcem roku 

podatkowego, za który składana jest ta deklaracja. Zyski wypracowywane w nowym roku 

opodatkowane będą na zasadach ogólnych. 

Przykład  

Rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Podatnik wybrał ryczałt od 

dochodów spółek kapitałowych począwszy od 2024 roku. Jednakże w trakcie opodatkowania 

zmienił zdanie i w deklaracji za rok 2026 złożył informację o rezygnacji z opodatkowania 

ryczałtem. Począwszy od 01.2027 r. do podatnika będą miały zastosowanie ogólne zasady 

rozliczeń1 

W związku z tym, spółka jest zobowiązana do wyodrębniania w kapitale własnym sprawozdania 

finansowego spółki (po zakończeniu stosowania ryczałtu), zysków/strat pochodzących z okresu, 

gdy spółka była podatnikiem ryczałtu. Brak takiego wyodrębnienia spowoduje m.in. że odliczenia 

przewidziane w ustawie o PIT nie będą możliwe (podatek od dywidend wypłaconych z podziału 

takich zysków, nie będzie mógł być pomniejszony o część zapłaconego ryczałtu przypadającego 

na wypłacaną dywidendę).2 

 
1 J. Sarnowski, A. Łożykowski- Estoński CIT 2.0, czyli drugi krok w kierunku pełnego systemu estońskiego w Polsce, Doradztwo 
Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 9/2021 
2 Projekt_objaśnień_podatkowych.pdf 
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7. Utrata prawa do estońskiego CIT-u 

W przepisach o ryczałcie ustawodawca w sposób enumeratywny wymienił sytuacje i okoliczności, 

w których podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem.  

Podatnik opodatkowany ryczałtem traci prawo do tego opodatkowania w przypadku gdy (art. 28l 

ustawy o CIT): 

1) Podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem po upływie 4-

letniego okresu. 

2)  Podatnik nie zatrudnia już odpowiedniej liczby pracowników  

3) Przychody pasywne stanowią ponad 50% wszystkich przychodów podatnika. 

4) Podatnik nabył udziały lub podobne prawa w innych spółkach. 

5) Podatnik zmienił formę organizacyjnoprawną i nie prowadzi już działalności w formie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki 

komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej 

6) Udziałowcami spółki nie są już  tylko osoby fizyczne 

7)  Podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg podatkowych 

nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto. 

8) Podatnik dokona przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału 

podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa (nie 

traci jednak tego prawa pod pewnymi warunkami wymienionymi szczegółowo w 

ustawie). 

9) Podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału 

podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego 

w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot 

przejmujący jest opodatkowany ryczałtem. 
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Po utracie prawa do opodatkowania estońskim CIT ponowna możliwość wyboru tej formy jest 

możliwa dopiero po upływie 3 lat. Ponadto podatnik może sam złożyć rezygnację z rozliczenia tą 

formą opodatkowania. 

      *** 

 

Powyższe informacje nie stanowią opinii podatkowej. Każdy przypadek powinien być 

indywidulanie przeanalizowany z doradcą podatkowym. 

Opracowanie: 

Ewa Flor 

Doradca Podatkowy 

Nr wpisu 10233 

 


