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DLA BIZNESU 
 

Estoński CIT dla firm - Projekt Ustawy 
 

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek       
kapitałowych (nowy rozdział 6b ustawy o CIT), oznacza,        
że podatek byłby płacony dopiero w momencie wypłaty        
zysku/dywidendy.  

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane        
materiały pre konsultacyjne estońskiego CIT. Dostępny      
jest również wstępny Projekt Ustawy oraz Uzasadnienie.       
Aktualne plany zakładają, że przepisy wejdą w życie w         
styczniu 2021 roku. 

Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, będą        
musieli systematycznie inwestować - chodzi o zwiększanie       
wydatków na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych       
środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji       
(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. 

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

W okresie stosowania ryczałtu nie trzeba będzie zgłaszać        
go jako krajowego schematu podatkowego. 

 

 

Dla kogo estoński CIT 

Planowane rozwiązanie skierowane jest do: 

małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną       
odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie      
przekraczają 50 mln zł w których udziałowcami są        
wyłącznie osoby fizyczne i które nie posiadają 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. 

Pozostałe wymagania 

Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki: 

● które nie posiadają udziałów w innych      
podmiotach, 

● które zatrudniają co najmniej 3 pracowników -       
oprócz udziałowców, 

● których przychody pasywne nie przewyższają     
przychodów z działalności operacyjnej, 

● które wykazują nakłady inwestycyjne. 

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. 

Prawa do zastosowania estońskiego CIT nie będą mieli ci,         
którzy nie spełnią wymienionych warunków, a także m.in.        
przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, firmy     
działające w specjalnej strefie ekonomicznej, będące w       
stanie upadłości lub likwidacji, utworzone w wyniku       
podziału lub połączenia. 

Spółka, która wybierze estoński CIT, będzie musiała po        
zakończeniu roku złożyć do urzędu skarbowego deklarację       
o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok       
podatkowy, do końca trzeciego miesiąca (tj. 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. Nie będzie więc rocznego rozliczenia       
podatku. W deklaracji trzeba będzie jedynie poinformować       
o sumie dochodów osiągniętych w poszczególnych      
miesiącach roku podatkowego, za który składana będzie       
deklaracja. 
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Wspólnicy spółek opodatkowanych ryczałtem będą     
musieli co roku (do końca pierwszego miesiąca) składać        
oświadczenie spółce, że nie posiadają dodatkowych      
udziałów, akcji, 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. Za brak takiego oświadczenia będzie grozić       
grzywna 

Specjalny fundusz inwestycyjny 

Projekt Ustawy przewiduje również drugi - alternatywny       
wariant ułatwień podatkowych. Jeżeli spółka uzna, że       
estoński CIT nie jest dla niej optymalny, będzie mogła         
korzystać z dotychczasowych ulg, a dodatkowo ze       
specjalnego funduszu inwestycyjnego, który umożliwi     
szybsze podatkowe rozliczenie amortyzacji środków     
trwałych. 

Fundusz będzie się wiązał z koniecznością założenia       
specjalnego rachunku inwestycyjnego w Banku     
Gospodarstwa Krajowego (BGK) albo innym banku      
posiadającym umowę z BGK o współpracy w zakresie        
wymiany informacji o środkach gromadzonych na tym       
rachunku. Następnie przedsiębiorca będzie musiał     
opracować kilkuletni plan inwestycji i złożyć go do        
naczelnika urzędu skarbowego, a przeznaczone na niego       
środki wpłacać na specjalny fundusz. Dokonywane od       
niego odpisy zaliczałby do kosztów uzyskania przychodu.       
Na wydanie środków z funduszu przedsiębiorca miałby       
trzy lata następujące od daty dokonania odpisu. 

Jeśli jednak zgromadzone na koncie inwestycyjnym      
pieniądze nie zostaną wydane na cele inwestycyjne albo w         
ogóle nie zostaną wydatkowane w określonym czasie, to        
firma będzie musiała wycofać odpisy z kosztów, czyli        
powiększyć swój dochód do opodatkowania. 

To rozwiązanie również ma dotyczyć tylko tych       
podmiotów, które spełnią warunki przewidziane w      
estońskim CIT, czyli m.in. dotyczące przychodów      
(nieprzekraczające 50 mln zł), średniego zatrudnienia (co       
najmniej trzech pracowników nie będących udziałowcami      
lub akcjonariuszami) oraz formy prowadzenia działalności. 

Z funduszu będą mogły też skorzystać spółki, które        
zrezygnują z systemu estońskiego, ale dopiero po       
odczekaniu trzech lat (pod warunkiem spełniania innych       
wymogów). 

UWAGA! Przypominamy, że przedstawione wyżej     
informację są wciaż w fazie konsultacji i mogą ulec         
zmianie w trakcie trwania procesu legislacyjnego. Termin       
wprowadzenia przepisów planowany jest na styczeń 2021. 

Zmiany legislacyjne dotyczące projektu można śledzić pod       
TYM adresem. 

Uwagi i opinie odnośnie projektu MF wciąż można        
składać na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl w     
terminie do 23 sierpnia 2020 r. 

Źródło: gov.pl,  podatki.gazetaprawna.pl 
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