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 Estoński model opodatkowania dochodów spółek 

funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 2021 r., 

jednakże mimo optymistycznych założeń ustawodawcy, 

nie przyniósł on spodziewanych rezultatów. Statystyki 

opublikowane przez Ministerstwo Finansów (MF) wskazują, 

że w 2021 roku tę formę opodatkowania wybrało jedynie 

około 300 podmiotów z ponad 460 tysięcy aktywnych 

spółek zarejestrowanych w Polsce. Złożoność niejasnych 

przepisów, katalog koniecznych do spełnienia warunków 

oraz pułapki czekające przedsiębiorców, którzy odważyliby 

się na wybór ryczałtu od dochodów spółek, sukcesywnie 

zniechęcał do wyboru tej metody opodatkowania.  

Ustawodawca jednak zdecydował się bronić potencjału 

i korzyści jakie niesie ze sobą estońskie rozwiązanie i wraz 

z początkiem roku 2022, Polskim Ładem wprowadził do 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa 

o CIT) sporo istotnych zmian, których celem jest uczynienie 

ryczałtu bardziej dostępnym i atrakcyjnym rozwiązaniem 

podatkowym.  

  

Należy wskazać, że ryczałt jest alternatywnym sposobem 

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 

prawnych w stosunku do klasycznego CIT.
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Oznacza to, że wybierając model estoński, przedsiębiorcy nie będą dotyczyły 

standardowe przepisy ustawy o CIT regulujące analogiczne kwestie, tj. 

w zakresie ustalenia dochodu, podstawy opodatkowania, stawki podatkowej 

czy podatku minimalnego. Konsekwencją tego jest również utrata prawa 

do korzystania z ulg i odliczeń (m.in. darowizn, ulgi B+R) po wejściu do systemu 

estońskiego. 

Niestety przepisy o ryczałcie nie przewidują dodatkowych odliczeń od podstawy 

opodatkowania, z wyjątkiem takich, które zapewniają zgodność z umowami 

o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

 Cechą charakterystyczną, a jednocześnie największą zaletą CIT-u estońskiego 

jest brak bieżącego opodatkowania- wybierając CIT estoński podatnicy nie 

ponoszą obciążeń podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji, 

gdy zysk ten nie jest wypłacany udziałowcowi, co umożliwia ich reinwestowanie 

bez podatku. 

Drugą zaletą jest niższe efektywne opodatkowanie w stosunku do CIT 

klasycznego, w przypadku kiedy do wypłaty dywidendy już dochodzi. 

W wyniku zmian legislacyjnych CIT estoński rzeczywiście stał się bardziej 

przystępny i atrakcyjny, niemniej warto zwrócić uwagę na pułapki, które mogą 

pojawić się podczas jego implementacji. 

W związku z tym przychodzimy do Państwa 

z pomocą z niniejszym poradnikiem, 

w którym znajdziecie Państwo podstawowe cechy 

konstrukcyjne tego modelu opodatkowania 

ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 

newralgicznych, na które zalecamy zwrócić uwagę.

www.ewaf lor .p l
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I .  WARUNKI  KORZYSTANIA 
Z  ESTOŃSKIEGO CIT-U 
OBOWIĄZUJĄCE 
W 2022R

Na wstępie należy podkreślić, że opodatkowanie 

ryczałtem od dochodów spółek ma charakter 

fakultatywny i dobrowolny. Spółka, która 

chciałaby z tej możliwości skorzystać, musi 

spełniać ustawowe wymogi przewidziane dla tej

metody opodatkowania (o których niżej) oraz 

powinna złożyć zawiadomienie o wyborze 

opodatkowania ryczałtem według ustalonego 

wzoru na druku ZAW-RD, do właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego. Zasadniczo 

oświadczenie to należy złożyć w terminie 

do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku 

podatkowego, w którym dochody spółki mają 

być opodatkowane ryczałtem (a więc do 31 

stycznia).

Forma prawna- estońskie zasady opodatkowania CIT mogą stosować spółki 

akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, spółki 

komandytowo-akcyjne i proste spółki akcyjne. 

Przed nowelizacją w katalogu tym były tylko spółki z o.o. i spółki akcyjne, zmiana 

przepisów zdecydowanie więc poszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do 

wyboru ryczałtu. W wyniku tej zmiany nazwa „ryczałt od przychodów spółek 

kapitałowych” zastąpiona została „ryczałtem od dochodów spółek”,

www.ewaf lor .p l

Ustawodawca przewidział jednak możliwość przejścia na model estoński w terminie 

późniejszym pod warunkiem, że spółka na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, od 

którego nastąpi wybór tej formy opodatkowania, zamknie księgi rachunkowe 

i przeprowadzi procedury związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych. Są na to 

standardowe trzy miesiące. Mimo istotnej liberalizacji warunków uprawniających do 

wyborów ryczałtu od przychodów spółek jako metody opodatkowania, podatnik chcący 

przejść na estoński CIT wciąż musi spełniać wiele wymogów, mianowicie:
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Spółka musi mieć jednopoziomową strukturę, 

tzn. nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale 

innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu 

inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego 

inwestowania ani ogółu praw 

i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że warunek ten 

dotyczy także nieposiadania udziałów w kapitale 

spółek zagranicznych.[1]

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;

[1] Interpretacja indywidualna z dnia 9.03.2022 r., 0111-KDIB1-2.4010.648.2021.2.ANK

Przychody pasywne spółki nie mogą przewyższać przychodów 

z działalności operacyjnej. Przychody pasywne to przychody uzyskiwane 

z wierzytelności, odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, 

praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze zbycia instrumentów

finansowych oraz z transakcji z podmiotami powiązanymi- aby korzystać z modelu 

estońskiego, przychody te nie mogą przekraczać 50% wszystkich przychodów 

spółki;

W przypadku umowy o pracę ustawa wymaga zatrudniania co najmniej 3 osób przez 

okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym (w przypadku, gdy rokiem 

podatkowym nie jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 

82% dni przypadających w roku podatkowym) albo

·W przypadku innej umowy niż umowa o pracę, wydatki na wynagrodzenia innych 

umów niż umowa o pracę powinny stanowić co najmniej 3-krotność przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związku z wypłatą 

tych wynagrodzeń na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS.

Spółka musi zatrudniać minimalną liczbę pracowników wymaganą przez ustawę. 
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- Warunek ten ulega złagodzeniu dla spółek 

posiadających status małego podatnika 

i rozpoczynających działalność. Warunek ten 

nie otyczy 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.[2]

[2] Interpretacja indywidualna z dnia 13.12.2021 r., sygn.0111-KDIB1-1.4010.438.2021.1.SG..

 Spółka nie może być przedsiębiorstwem 

finansowym w rozumieniu ustawy o CIT;

Spółka w zakresie swojej działalności 

gospodarczej nie może udzielać 

konsumentom kredytów;

Spółka nie może osiągać dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub określonej w decyzji o wsparciu 

nowych inwestycji;

Spółka nie może być w stanie upadłości lub likwidacji;

 

 

 
Spółka dokona rozliczenia różnic pomiędzy bilansowymi i podatkowymi 

wartościami dotychczas osiągniętych przychodów i kosztów oraz złoży 

zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT-u.

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,
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Gdyby podatnik posiadał rok obrotowy równy rokowi kalendarzowemu, 

powstał w styczniu 2020 r. oraz w grudniu 2020 r. otrzymał aportem 

kwalifikowane składniki majątku, wówczas aż do stycznia 2022 r., 

tj. przez 24 miesiące od powstania, nie miałby prawa wybrać opodatkowania 

ryczałtem. Podatnik mógłby wybrać estoński CIT od lutego 2022 r. 

 

Gdyby podatnik powstał w styczniu 2020 r., i posiadałby rok obrotowy 

równy rokowi kalendarzowemu, a po upływie 25 miesięcy od powstania 

tj. w lutym 2022 r., otrzymał aportem kwalifikowane składniki majątku, 

gdzie rok podatkowy styczeń-grudzień 2022 r. byłby już trzecim rokiem 

podatkowym podatnika, wówczas podatnik mógłby wybrać 

opodatkowanie ryczałtem w każdym okresie po aporcie np. już od 

lutego 2022 r., tj. od miesiąca po otrzymaniu aportu lub też w dowolnym 

okresie po lutym 2022 r., jako że nie dostał aportu w przewidzianym przez 

wskazany przepis okresie. 

 

Dodatkowo, 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. 

 

Na tym ostatnim punkcie warto się na moment zatrzymać i przywołać wyjaśnienie tego 

przepisu przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji indywidualne 

z dnia 24 marca 2022r.[3] organ tłumaczy, że czas od wniesienia aportu do momentu 

spełnienia warunku należy odnosić do czasu powstania spółki- na przykładzie (za 

Dyrektorem KIS):
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[3] Interpretacja indywidualna z dnia 24.03.2022 r.,   

sygn.  0111-KDIB1-2.4010.512.2021.2.AK.
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 Jak zostało wspomniane na wstępie, ryczałt od dochodów 

spółek jest płacony w momencie wypłaty zysku i w innej 

wysokości niż standardowy CIT. Oznacza to, że zaliczki na 

podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się 

w momencie wypłaty zysku ze spółki. Daje to możliwość 

swobodnego określenia momentu, w którym nastąpi 

opodatkowanie, i pozwala przeznaczać pieniądze na cele 

związane z bieżącą działalnością firmy.

Natomiast stawki ryczałtu prezentują się odpowiednio:

I I .  STAWKI  RYCZAŁTU
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10% podstawy opodatkowania (przed nowelizacją 15%)- 

w przypadku małego podatnika oraz podatnika 

rozpoczynającego prowadzenie działalności,

20% podstawy opodatkowania (przed nowelizacją 25%)- 

w przypadku pozostałych podatników.

 Warto podkreślić, że stawki te będą stosowane niezależnie 

od poziomu inwestycji, co jeszcze w 2021 r. było jednym 

z warunków korzystania z modelu estońskiego. 

Dodatkowo w momencie opodatkowania (wypłaty zysku) 

efektywna stawka podatku (na którą składają się podatek 

od zysku spółki i podatek od dywidendy płacony przez 

wspólnika) będzie niższa niż w przypadku klasycznego CIT 

(o czym w dalszej części).

https://ewaflor.pl/
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 Konsekwencją wyboru opodatkowania estońskim CIT jest obowiązek wykazania 

przychodu oraz kosztów z tzw. różnic przejściowych. Kwoty te należy wykazać 

w zeznaniu CIT-8 składanym za ostatni rok opodatkowania na zasadach ogólnych. 

Dotyczą one operacji, w których moment powstania skutków podatkowych jest inny 

niż moment jej prezentacji w księgach rachunkowych. Jeżeli w 2022 r. zostanie 

ustalony dochód do opodatkowania z tytułu różnic przejściowych, to podatek będzie 

należny z tego tytułu jedynie warunkowo. Ustawodawca bowiem, chcąc zachęcić 

podatników do długotrwałego przejścia na estoński CIT, przewiduje wygaszenie 

zobowiązania podatkowego z tytułu różnic przejściowych w całości, jeśli spółka 

pozostanie na ryczałcie przez co najmniej 4 lata. 

W przeciwnym razie, należny podatek trzeba będzie zapłacić z końcem pierwszego 

miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem od dochodów 

spółek.

www.ewaf lor .p l

I I I .  PODATEK OD RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH
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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;

 www.ewaf lor .p l
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IV .  UKRYTE ZYSKI

  Przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu jest zatem co do zasady 

efektywna dystrybucja zysku ze spółki do jej udziałowca/akcjonariusza, przy czym 

przepisy nie ograniczają się wyłącznie do opodatkowania dywidend, ale 

uwzględniają również inne formy dystrybucji. Ustawodawca zrównał w skutkach 

z wypłatą dywidendy kilka innych sytuacji- jedną z nich jest wypłata tzw. ukrytych 

zysków. Jest to przedmiot opodatkowania, na który chcielibyśmy zwrócić szczególną 

uwagę, gdyż w praktyce oznacza to, że poniesienie przez spółkę wydatku 

zaliczonego do ukrytych zysków będzie opodatkowane po stronie spółki estońskim 

CIT. Warto zatem uważniej przyjrzeć się, co ustawodawca rozumiem pod tym 

pojęciem.

 Pod określeniem „ukryte zyski” skrywają 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, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany 

bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem 

albo wspólnikiem.

Brzmi zagadkowo? Na szczęście ustawodawca kazuistycznie wymienił, co 

w szczególności za ukryte zyski uznaje, a mianowicie:

https://ewaflor.pl/
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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,

b)    trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze 

powierniczym;

 

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

cenę tej transakcji;

 

nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi 

przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty;

 

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;

 

równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

 

darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

 

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów; 

 

wydatki na reprezentację;

 

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na 

rzecz wspólnika przez spółkę; 

 

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału 

kapitałowego wspólnika spółki; 

 

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.
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W objaśnieniu z 23 grudnia 2021 r. [4] opublikowanym przez Ministerstwo Finansów 

wskazano, że aby świadczenie uznane mogło być za ukryty zysk powinno być 

związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki będącej podatnikiem 

ryczałtu, tzn. świadczenie powinno bezpośrednio lub pośrednio wynikać 

z uzgodnień pomiędzy podmiotami powiązanymi, niezależnie od ich formy. 

We wskazanym wyżej dokumencie MF wskazano kilka praktycznych przykładów, 

kiedy dochód z transakcji będzie mógł zostać uznany za dochód z tytułu ukrytych 

zysków. 

I tak m.in.  za przykład dochodu z tytułu ukrytego zysku uznano:

www.ewaf lor .p l

[4] MF, Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek, 2021 .

wynagrodzenia (także zasiłki pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego) do łącznej 

wysokości pięciokrotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia 

(za każdy miesiąc roku podatkowego), 

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;

kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej 

przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi (wspólnikowi) lub podmiotowi 

powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Strona 13
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Świadczenia ekwiwalentne dywidendzie, czyli świadczenia, które pod pozorem 

inaczej nazwanej czynności prawnej prowadzą de facto do korzyści wspólnika, która 

bez wykonania tego świadczenia zostałaby zrealizowana w postaci dywidendy – np. 

wypłata wypracowanego w sp. z o.o. zysku w formie wynagrodzenia za pracę 

świadczoną na rzecz spółki, zamiast w formie dywidendy. 

www.ewaf lor .p l
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Opłacenie przez spółkę wycieczki dla pracowników poza granice kraju ujęte 

w kosztach jako wydatki na szkolenie pracowników.

Dokonanie przez spółkę ze wspólnikiem transakcji polegającej na remoncie 

mieszkania wspólnika przez spółkę (jej pracowników), kiedy wartość ustalono 

na kwotę 50 tys. zł. a wartość rynkowa tej transakcji to 120 tys. zł. 

Zapłata przez spółkę za fakturę z tytułu zakupu usługi niematerialnej na rzecz 

powiązanej spółki cypryjskiej, która posiada niewiele lub nie posiada żadnych 

aktywów czy nie ponosi żadnych ryzyk (usługodawca cypryjski nie posiadał 

faktycznej zdolności do wykonania usługi).

Przekazanie wspólnikowi wypracowanego przez spółkę określonego majątku, który 

ten następnie udostępni tejże spółce w formie np. odpłatnego świadczenia.

https://ewaflor.pl/


Innymi rodzajami świadczeń, które mogą zostać uznane za ukryte 

zyski są świadczenia dokonane w grupie podmiotów powiązanych 

mające związek np. z podziałem funkcji, aktywa lub ryzyka; 

zarządzaniem udziałami w grupie kapitałowej; przekazywaniem 

know-how w ramach grupy kapitałowej; doradztwem w zakresie 

m.in. usług zarządzania, promocji czy reklamy czy 

udostępnianiem wartości intelektualnej lub majątku (są to 

świadczenia powiązane pośrednio z podstawowym przedmiotem 

działalności).

 W zakresie klasyfikacji świadczeń jako ukrytych zysków 

wypowiedział się także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

(KIS)[5]. W interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2022r. organ 

uznał, że czynsz najmu płacony przez podatnika na rzecz jego 

wspólnika (lub odwrotnie) nie spełni definicji ukrytego zysku, o ile 

ustalony został na warunkach rynkowych.  Przy czym zaznaczył, 

że przy takiej ocenie należy zbadać czy transakcja mogłaby zostać 

zawarta między podmiotami niepowiązanymi, co nie powinno się 

ograniczać jedynie do oceny ustalonej ceny transakcji (według 

wartości rynkowej), ale powinna również uwzględnić fakt czy 

doszłoby w ogóle do zawarcia danej transakcji, gdyby nie 

uczestniczyły w niej podmioty powiązane. Organ wskazał, że przy 

dokonywaniu takiej oceny należy uwzględnić potrzeby spółki 

z punktu widzenia przedmiotu jej działalności, zasadności zakupu 

lub świadczenia takiej transakcji w aspekcie sytuacji majątkowej 

spółki czy faktycznych jej potrzeb biznesowych.

Dyrektor KIS w omawianej interpretacji poruszył również ważną 

kwestię, mianowicie że ocena okoliczności wpływu powiązań 

pomiędzy podmiotami na zasadność i racjonalność zawartej 

umowy, w tym zasad rynkowych przy jej zawieraniu, nie może 

być dokonywana w postępowaniu interpretacyjnym. 

www.ewaf lor .p l

Strona 15[5] Interpretacja indywidualna z dnia 25.01.2022 r., sygn.

 0111-KDIB1-2.4010.554.2021.2.AK.
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Dokładne zbadanie okoliczności zawartej transakcji pomiędzy spółką a wspólnikiem 

pod kątem spełnienia/niespełnienia przesłanek do uznania/nieuznania dokonanych 

wypłat za ukryte zyski możliwe jest w postępowaniu podatkowym, w wyniku analizy 

i oceny wszelkich dowodów i okoliczności faktycznych mających znaczenie dla sprawy. 

Jeżeli w wyniku takiego postępowanie okazałoby się, że wynagrodzenie należy uznać 

za ukryty zysk, wówczas interpretacja nie będzie pełniła funkcji ochronnej w 

rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

 Druga wątpliwość z którą zgłosił się podatnik dotyczyła tego, czy wynagrodzenie 

wypłacane przez spółkę na rzecz prywatnej fundacji stanowi ukryty zysk, w sytuacji 

gdy fundatorem fundacji jest jedyny udziałowiec spółki. Wynagrodzenie 

w przedmiotowej sprawie wypłacane było za udostępnienie logo fundacji 

do zamieszczania na rzeczach ruchomych oraz nieruchomościach spółki, fundacja 

wyrażała zgodę na umieszczanie w reklamach spółki informacji o wspieraniu przez 

spółkę działalności fundacji, przy czym udziałowiec spółki nie wykonywał żadnych 

świadczeń na rzecz fundacji. Dyrektor KIS uznał, że wynagrodzenie wypłacane przez 

spółkę w formie ryczałtowej na rzecz prywatnej fundacji stanowi ukryty zysk i będzie 

podlegało opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

          

 Organ podatkowy uznał także, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę córki 

udziałowca zatrudnionej w spółce na takich samych warunkach płacowych jak 

pozostali pracownicy spółki na równoważnym stanowisku, którego wartość nie 

przekracza pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, nie stanowi dochodu z ukrytych zysków a co za tym idzie nie podlega        

 

nie podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów 

spółek kapitałowych. W interpretacji indywidualnej 

z dnia 29 października 2021r.[6]

[6] Interpretacja indywidualna z dnia 29.10.2021 r., sygn. 

0111-KDIB1-1.4010.366.2021.3.

https://ewaflor.pl/
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  Dyrektor KIS uznał natomiast, że wypłata przez spółkę na rzecz udziałowca 

zatrudnionego w spółce na podstawie umowy o pracę, kosztów podróży służbowej 

tego udziałowca nie będzie stanowiła dochodu z tytułu ukrytych zysków, o ile 

rzeczywiście ww. koszty podróży służbowej ustalone zostaną na warunkach 

rynkowych, do wysokości limitów przysługujących pracownikowi za czas podróży 

służbowej.

Przy czym wynagrodzenie w tej formie nie będzie stanowiło ukrytego zysku 

z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie na rzecz udziałowca nie przekroczy 

pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw a kwota zwrotu kosztów za czas podróży służbowej oraz diet nie 

przekroczy limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej. Przekroczenie wskazanych powyżej limitów spowoduje konieczność 

uznania wynagrodzenia wypłacanego udziałowcowi ponad kwotę wskazanych 

limitów za ukryte zyski.

 Podatek od dochodu z tytułu ukrytych zysków należy płacić według 

zryczałtowanych stawek do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dokonano wypłaty lub wydatku.

https://ewaflor.pl/
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 W pierwszej połowie roku stosowania nowych zasad estońskiego CIT-u pojawił się 

problem z opodatkowaniem wypłacanych na poczet dywidendy zaliczek. W styczniu 

2022 r. Dyrektor KIS wydał interpretację[7], w której uznał, że do zaliczek na poczet 

dywidendy nie stosuje się zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Chodzi tu o możliwość zastosowania mechanizmu odliczenia 70 lub 90 proc. CIT 

zapłaconego przez spółkę od PIT wspólnika z tytułu podzielonego zysku. Zdaniem 

organu, nie można pomniejszyć PIT wspólnika o podatek uiszczony przez spółkę 

opodatkowaną estońskim CIT, jeśli spółka w trakcie roku wypłaci wspólnikowi 

zaliczki na dywidendę. 

W takim przypadku efektywna stawka podatku (PIT+CIT) mogłaby wynieść nawet 35 

proc. Stanowisko to stało się przedmiotem wątpliwości, ponieważ dotyczyło stanu

prawnego właściwego dla 2021 r., a brakowało stanowiska dla analogicznego 

przypadku na gruncie znowelizowanych przepisów.

www.ewaf lor .p l

V.  ZALICZKI  NA POCZET DYWIDENDY
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[7] Interpretacja indywidualna z dnia 21.01.2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.981.2021.4.DJ..
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 Na szczęście obawy przedsiębiorców i ekspertów się nie spełniły- wątpliwości rozwiała 

interpretacja indywidualna wydana 2 czerwca 2022 r.[8] Z wnioskiem zwróciła się 

spółka, która zamierzała wybrać ryczałt jako metodę opodatkowania dochodów i miała 

wątpliwości czy jako płatnik będzie miała prawo pomniejszyć zaliczki na podatek 

dochodowy z tytułu otrzymanych przez udziałowców zaliczek na poczet przyszłej 

dywidendy, o kwotę stanowiącą 90% (spółka jest małym podatnikiem) kwoty 

odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału danego udziałowca w zysku spółki.

Organ przyznał rację podatnikowi- zdaniem dyrektora KIS pojęciem należności 

(wypłat) z tytułu podzielonych zysków spółki w aktualnym brzmieniu objęte są także 

zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. W konsekwencji, w razie wypłaty zaliczki na 

poczet przyszłej dywidendy, spółka jako płatnik powinna pobrać i wpłacić 19% 

zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, jednocześnie powinna 

dokonać pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy udziałowców o kwotę 

stanowiącą 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału danego 

udziałowca w zysku Spółki i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku 

podzielonego Spółki.

 W związku z powyższym, obecnie wypłata zaliczek traktowana jest analogicznie jak 

wpłata podzielonego zysku- podatnik ma prawo skorzystać z mechanizmu odliczenia 

odpowiedniej części CIT zapłaconego przez spółkę. 

 

[8] Interpretacja indywidualna z dnia 02.06. 2022 r., 

sygn. 0115- KDIT1.4011.176.2022.1.M.

https://ewaflor.pl/


VI .  EFEKTYWNA STOPA 
    OPODATKOWANIA 
 

 Warto zwrócić uwagę, że obliczenia wysokości ryczałtu od 2022 r. dokonywane będą 

według innej metody niż w 2021r.- ryczałt zapłacony przez spółkę nie będzie 

pomniejszał kwoty wypłaty na rzecz wspólnika (w przypadku kalkulacji zarówno CIT, 

jak i PIT od tej samej kwoty). Przed nowelizacją, licząc zryczałtowany podatek PIT, 

uwzględnia się kwotę netto otrzymanego zysku. 

 Mimo, że spółka opodatkowuje dochód w 

momencie jego dystrybucji, według właściwych 

dla estońskiego CIT-u stawek, to w razie wypłaty 

dywidendy, wspólnik który ją otrzymuje, musi 

zapłacić od niej jeszcze PIT w wysokości 19 %. 

Dochodzi więc do podwójnego opodatkowania. 

www.ewaf lor .p l

 Od 2022 r. wspólnik otrzymujący dywidendę ma 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. Przed nowelizacją, 

zależnie od sytuacji, podatnik mógł zmniejszyć PIT o 37%, 41%, 51% lub 71%.

Strona 20

Na szczęście ustawodawca przewidział 

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). 

W wyniku nowelizacji, konstrukcja ta została

dodatkowo wzmocniona na korzyść 

podatników - będzie można odliczyć od PIT 

wspólnika więcej zapłaconego przez spółkę CIT.
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PRZYKŁAD
 

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 = 25 000 zł

b)    Spółka jest dużym podatnikiem- 25% x 100 000= 25 000 zł 

Zryczałtowany podatek PIT płacony przez wspólnika z tytułu otrzymania dywidendy:

a)    Spółka jest małym podatnikiem- 25 000 zł x 19%= 4750 zł

b)    Spółka jest dużym podatnikiem- 25 000 x 19 %= 4750 zł

Podatek CIT od podzielonego zysku, z którego została wypłacona dywidenda:

a)    Spółka jest małym podatnikiem-  25% x 10 000 zł= 2500 zł

b)    Spółka jest dużym podatnikiem- 25% x 20 000 zł= 5000 zł 

Kwota pomniejszenia PIT od dywidendy wypłaconej akcjonariuszom:

a) Spółka jest małym podatnikiem - 90% x 2500 zł= 2250 zł

b) Spółka jest dużym podatnikiem- 70% x 5000 zł= 3500 zł

 
www.ewaf lor .p l
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 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 

 

Należny PIT od wypłaconej dywidendy:

a)    Spółka jest małym podatnikiem - 4750- 2250= 2500 zł

b)    Spółka jest dużym podatnikiem - 4750- 3500= 1250 zł

Efektywny podatek zapłacony przez spółkę i wspólników:

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

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

Efektywna stawka wynosi więc:

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

b)    W stosunku do pozostałych podatników- 25 % 

 

 

 W 2021 r. efektywne stawki wynosiły- 26,29% dla małych podatników i 34,39% dla 

pozostałych. 

www.ewaf lor .p l

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.

Strona 22
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  Zakończenie okresu opodatkowania estońskim CIT oznacza powrót do ogólnych 

zasad opodatkowania. Pojawia się zatem pytanie, co z przychodami, które zostały 

wypracowane w okresie opodatkowania systemem estońskim?

  W przypadku wyjścia z systemu estońskiego i powrotu do klasycznych zasad 

rozliczeń podatku dochodowego konieczne jest opodatkowanie 

nieopodatkowanego dotychczas niewypłaconego zysku netto, w części, w jakiej 

zyski te nie zostały wypłacone wspólnikom, lub nie zostały przeznaczone na 

pokrycie straty spółki. MF wyjaśnia, że u podatników którzy zakończyli 

opodatkowanie ryczałtem, nie zalicza się do przychodów, z których dochód podlega 

opodatkowaniu według zasad ogólnych, przychodów uzyskanych przez tych 

podatników w okresie opodatkowania ryczałtem, jeżeli przychody te - zgodnie 

z przepisami o rachunkowości - zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto 

podatnika za dowolny rok tego okresu.

Oznacza to, że zysk wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem, będzie 

podlegał stawkom ryczałtowym, nawet po wyjściu z estońskiego systemu.

A co w takim razie z konstrukcją odliczenia CIT zapłaconego przez spółkę od 

PIT wspólnika? 

www.ewaf lor .p l

VI I .  WYJŚCIE  Z  ESTOŃSKIEGO CIT
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 Podatnicy, którzy dokonają wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 

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.

www.ewaf lor .p l

Przypomnijmy, że w klasycznym CIT, taka konstrukcja zasadniczo nie funkcjonuje, 

a dochód jest opodatkowany dwukrotnie. 

W takiej sytuacji, wypłacony wspólnikowi zysk będzie podlegał 19% 

zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, jednakże i w tym przypadku, podatek 

PIT od wypłat otrzymanych przez wspólnika z podzielonych zysków netto spółki, 

które były osiągnięte w okresie opodatkowania ryczałtem, podlega 

pomniejszeniu o odpowiedni wskaźnik procentowy należnego od spółki ryczałtu

 od dochodów spółek. 
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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 rozliczeń.[9]

 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).[10]
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[9] 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

[10] Projekt_objaśnień_podatkowych.pdf
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 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:

        Podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem po upływie 

4-letniego okresu. Podatnik może również w dowolnym momencie zrezygnować 

z tej formy opodatkowania. Warunkiem jest jednak to, aby rezygnacja nastąpiła 

z końcem roku obrotowego (podatkowego). Nie jest dopuszczalna rezygnacja 

z ryczałtu w trakcie trwającego roku obrotowego;

        Podatnik nie zatrudnia już odpowiedniej liczby pracowników;

        Przychody pasywne stanowią ponad 50% wszystkich przychodów podatnika;

         Podatnik nabył udziały lub podobne prawa w innych spółkach;

         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;

VI I I .  UTRATA PRAWA DO ESTOŃSKIEGO CIT-U
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        Udziałowcami spółki nie są już tylko osoby fizyczne;

        Podatnik nie prowadził ksiąg podatkowych lub dane wynikające z ksiąg 

podatkowych nie pozwalają na określenie wyniku finansowego netto;

         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;

        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.

 Po utracie prawa do opodatkowania estońskim CIT ponowna możliwość wyboru 

tej formy jest możliwa dopiero po upływie 3 lat. Zasada ta zapewnia stałość 

przyjmowanych przez podatników form opodatkowania, jak również ogranicza 

możliwości wykorzystywania ryczałtu dla celów optymalizacyjnych. Ponadto podatnik

 może sam złożyć rezygnację z rozliczenia tą formą opodatkowania poprzez złożenie 

informacji o rezygnacji w deklaracji CIT-8E składanej za dowolny rok podatkowy. 

W tym przypadku utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 

następuje z końcem roku podatkowego, za który składana jest ta deklaracja.

  Chociaż zdaniem wielu Polski Ład przyniósł ze sobą wiele trudności, niezaprzeczalnie 

poprawił atrakcyjność i dostępność estońskiego CIT-u, który od 1 stycznia 2022 r. 

stanowi realną alternatywę dla klasycznego sposobu rozliczania zobowiązań 

podatkowych w spółkach.
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 Zachęcamy Państwa do rozważenia zmiany systemu opodatkowania na ryczałt, 

model ten może bowiem przynieść spore korzyści Państwa firmie. Zdajemy sobie jednak

sprawę, że nieostre kryteria mogą powodować niepewność, a wybór nie jest łatwy 

w szczególności, że wejście w reżim estońskiego CIT to zasadniczo wybór na 4 lata. 

Niemniej mamy nadzieję, że niniejszy poradnik pomógł Państwu zrozumieć 

podstawowe założenia estońskiego systemu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do

możliwości stosowania estońskiego CIT w Państwa spółce, zachęcamy do kontaktu 

z naszą Kancelarią w celu skorzystania z naszego wsparcia.

Powyższe informacje nie stanowią opinii podatkowej. Każdy przypadek powinien być 

indywidualnie przeanalizowany z doradcą podatkowym.

Opracowanie:
Ewa Flor
Doradca Podatkowy
Nr wpisu: 10233 

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych

Kontakt:
+48 32 724 71 01

office@ewaflor.pl
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