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Stawka podatkowa

10% mali podatnicy

pozostali podatnicy20%



 zryczałtowany podatek od dywidend pomniejsza się o część 

zapłaconego CIT

 podział zysków wyodrębniony w kapitale własnym spółki

 wysokość odliczenia

Pomniejszenie podatku od 
dywidend (PIT)



Mechanizm „estońskiego CIT”



Podatek Zysk CIT Dywidenda PIT
Ciężar 

podatkowy
Różnica w PLN

Ciężar 

podatkowy
Różnica w PLN

CIT 7 008 293,00 zł 1 331 575,67 zł      5 676 717,33 zł          1 078 576,29 zł          34,39%

CIT EST 7 008 293,00 zł 1 401 658,60 zł      5 606 634,40 zł          84 099,52 zł                21,20%

CIT 7 008 293,00 zł 1 331 575,67 zł      974 658,00 zł             185 185,02 zł             21,64%

CIT EST 7 008 293,00 zł 194 931,60 zł          974 658,00 zł             11 695,90 zł                2,95%
1 273 096,19 zł     

Część zysku do 

wypłaty
1 310 133,19 zł 

350 414,65 zł      25,00%

48 732,90 zł        3,48%

924 393,85 zł     658 078,71 zł         

WG MF

100% zysku do 

wypłaty

PORÓWNANIE CIĘŻARU PODATKOWEGO 
(NA PODSTAWIE EMTOR ZA 2019 R.)



Mechanizm „estońskiego CIT”

 Zyski zatrzymane w spółce nie podlegają opodatkowaniu (z pewnymi wyjątkami)

 rozliczenie w oparciu o wynik rachunkowy a nie podatkowy

 konieczność dostosowania rozliczeń przychodów i kosztów oraz wyodrębnienia zysków

podzielonych, niepodzielonych i niepokrytych strat, przekształcenie

 możliwe wygaśnięcie podatku z tytułu dostosowania przychodów i kosztów

 wyłączenie rozliczenia wg zasad ogólnych (stawki, opodatkowanie budynków)

 wyłączenie ulg (złe długi, B+R, IP BOX, rozliczenie straty)

 4-letni okres korzystania z ryczałtu i możliwość wcześniejszej rezygnacji lub przedłużenia

 to nie jest ulga podatkowa

zasada - brak opodatkowania zysków pozostawionych w spółce



► spółki z o.o. akcyjne komandytowe i komandytwo-akcyjne

► brak uczestnictwa w innych podmiotach

► udziałowcy/akcjonariusze - wyłącznie osoby fizyczne

► maksymalnie 50% przychodów o charakterze pasywnym

► zatrudnienie 3 osób niebędących udziałowcami/akcjonariuszami

w formie umowy o pracę oraz innej

► prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie

sprawozdań finansowych wraz z wyodrębnieniem podzielonych

i niepodzielonych zysków i niepokrytych strat

► zawiadomienie o wyborze opodatkowania (do 31/01) albo w

trakcie roku podatkowego

Kto może korzystać z „estońskiego CIT”



Podmioty wyłączone z „estońskiego CIT”

− przedsiębiorstwa finansowe

− instytucje pożyczkowe

− osiągające dochody w SSE lub objęte decyzją o wsparciu inwestycji

− postawione w stan upadłości lub likwidacji

− utworzone w wyniku połączenia lub podziału lub działające w oparciu o wkład

w postaci składników majątkowych pochodzących z likwidacji albo wkład w postaci

przedsiębiorstwa, ZCP lub składników majątkowych o wartości wyższej niż

10.000 EURO

− podzielone przez wydzielenie bądź wnoszące wkład do innych podmiotów

− podmioty przejmujące lub otrzymujące wkład niepieniężny w wyniku łączenia,

podziału lub aportu



Przedmiot opodatkowania 

 dochód z tytułu podzielonego zysku

 dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat z okresu 

przed stosowaniem ryczałtu

 dochód z tytułu ukrytych zysków (wykonywane w związku z 

prawem do uczestniczenia w zysku świadczenia na rzecz 

wspólników i podmiotów powiązanych)

 dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą

 dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku (łączenie, 

podział, aport przedsiębiorstwa lub ZCP)

 dochód z tytułu zysku netto (zakończenie korzystania z ryczałtu)

 dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych



Dochód z ukrytych zysków

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 albo akcjonariusz lub podmiot powiązany

bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym

udziałowcem lub akcjonariuszem.

W szczególności są to:

1) pożyczki na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy bądź

podmiotów z nimi powiązanych;

2) świadczenia na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej,

trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego

o charakterze powierniczym;

3) nadwyżki wartości rynkowej ustaloną ceną tej transakcji;

4) nadwyżkę zwróconej przeliczonej na złote z dnia

zwrócenia dopłaty;

5) wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia

udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości;

6) zysk przeznaczony na podwyższenie kapitału

zakładowego;

7) darowizny, prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju; wydatki

na reprezentację.



Dziękuję za uwagę

Jarosław Ostrowski
radca prawny, doradca podatkowy

j.ostrowski@ostrowski-legal.net

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k. 
ul. Lubicka 53 

87-100 Toruń 

Oddział w Gdyni:

ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

(+48) 56 651 07 93, 94; (+48) 724 679 513 

torun@ostrowski-legal.net 

Zapraszamy do bliższego poznania naszej Kancelarii: 

www.ostrowski.legal

mailto:j.ostrowski@ostrowski-legal.net
https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ
https://www.ostrowski.legal/

