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WSTĘP

Wprowadzenie 1.01.2021 r. do  polskiego porządku prawnego ryczałtu od  docho-
dów spółek kapitałowych stanowiło jedną z najistotniejszych systemowych mody-
fikacji polskich uregulowań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 
Oznaczało bowiem pojawienie się w polskim systemie prawnym całkowicie nowego 
sposobu opodatkowania, istotnie różniącego się od  opodatkowania na  zasadach 
ogólnych, wyznaczanych przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Podstawowe cechy tego nowego modelu to: odejście od osobnego ustalania wyniku 
podatkowego na rzecz oparcia opodatkowania na wyniku rachunkowym (zysku), 
odejście od bieżącego opodatkowania wypracowywanego dochodu (a także od zali-
czek na poczet podatku dochodowego od osób prawnych) na rzecz opodatkowania 
dystrybucji zysków na rzecz wspólników (co w praktyce oznacza odroczenie mo-
mentu opodatkowania) oraz zastosowanie odrębnych od standardowych stawek, sta-
wek podatkowych. Co istotne, stosowanie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 
to decyzja podatnika – nowy system opodatkowania to system dobrowolny, wymaga-
jący dokonania wyboru tej formy opodatkowania; w przypadku braku jakichkolwiek 
działań ze strony podatnika nadal zastosowanie znajdą regulacje ogólne.

Wprowadzenie nowej formy opodatkowania zgodnie z intencjami ustawodawcy miało 
być odpowiedzią na wiele problemów związanych z opodatkowaniem podatkiem do-
chodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych. W doktrynie często krytyko-
wano fakt, iż wynik podatkowy (dochód) istotnie różni się od wyniku rachunkowego, 
wskazywano na stopień komplikacji standardowych zasad opodatkowania, a  także 
na ilość czasu, jaki jest konieczny do realizacji obowiązków sprawozdawczych zwią-
zanych z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych – wszystkie 
te powody leżały u podstaw wprowadzenia w Polsce ryczałtu od dochodów spółek 
kapitałowych. Dodatkowym motywem, którym kierował się ustawodawca, była chęć 
poprawy zdolności do finansowania rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza przez firmy 
z kategorii małych i średnich.

Polskie regulacje oparto na wzorcach zagranicznych, z których najbardziej znany 
i powszechnie uznawany za sukces jest przykład estoński (stąd potoczna nazwa nowej 



16 Wstęp

formy opodatkowania: estoński CIT). Należy wszakże podkreślić, że żaden z zagra-
nicznych wzorców nie został przeniesiony do polskiego porządku prawnego jeden 
do jednego, wiele z rozwiązań zawartych w rozdziale 6b u.p.d.o.p. to autorskie kon-
cepcje polskiego ustawodawcy.

Estoński CIT w swej pierwotnej formie nie ustrzegł się wielu „chorób wieku dzie-
cięcego” – niedoskonałości przepisów, których doniosłość ujawniła się dopiero po 
wprowadzeniu omawianych regulacji do polskiego porządku prawnego. W rezultacie 
ustawodawca już rok później, w ramach Polskiego Ładu, wprowadził wiele zmian, 
sprawiających, że „ryczałt od dochodów spółek” (to obecna ustawowa nazwa; już nie 
„ryczałt od dochodów spółek kapitałowych”, do stosowania tej formy prawnej upraw-
nione zostały bowiem również niektóre spółki osobowe – np. spółka komandytowa) 
stał się znacznie bardziej atrakcyjną i dostępną formą opodatkowania.

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie komentarza do regulacji dotyczą-
cych ryczałtu od dochodów spółek. Ma ona stanowić praktyczną pomoc w stoso-
waniu tej nowej, w pewien sposób rewolucyjnej formy opodatkowania, zwłaszcza 
że – nawet pomimo nowelizacji – wiele regulacji zawartych w rozdziale 6b u.p.d.o.p. 
wciąż stanowi wyzwanie dla interpretatora. Ze względu na wprowadzoną począw-
szy od 1.01.2022 r. nowelizację, niniejszy komentarz odnosi się do nowych regulacji. 
Niemniej, mając na uwadze, że pewna grupa podatników zdecydowała się stosować 
estoński CIT już w 2021 r., w niniejszym komentarzu znajduje się również omówie-
nie regulacji historycznych, nieobowiązujących już w 2022 r. – ponieważ sytuacja 
prawna tych podatników, którzy stosowali ryczałt od dochodów spółek kapitało-
wych za 2021 r., powinna być oceniana na mocy wówczas obowiązujących przepisów. 
Co do zasady w niniejszym opracowaniu przyjęto zasadę, że komentarz odnosi się 
zarówno do nowej, jak i do starej wersji przepisów, niemniej kilka jednostek redak-
cyjnych zostało całkowicie wykreślonych z ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych – te regulacje zostały omówione w części III komentarza, odnoszącej się 
do regulacji historycznych.
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Rozdział 1

WZORCE ZAGRANICZNE: 
ESTONIA, GRUZJA – KRÓTKIE OMÓWIENIE

1.1. Wstęp

Inspiracją dla wprowadzonego do polskiego systemu podatkowego estońskiego 
CIT były zagraniczne wzorce, przede wszystkim model opodatkowania osób 
prawnych obowiązujący w Estonii, przy czym projektodawca nowych przepisów 
inspirował się także innymi regulacjami, zakładającymi opodatkowanie dystry-
buowanych zysków, obowiązującymi w innych porządkach prawnych. Jak wynika 
z uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej1, w  toku tworzenia przepisów 
czerpano również doświadczenia i wzorce z modeli opodatkowania osób praw-
nych funkcjonujących na Łotwie i w Gruzji, a także w mniejszym stopniu w Chile 
oraz na Węgrzech.

Warto również nadmienić, że wprowadzona wraz z estońskim CIT regulacja doty-
cząca rachunku (funduszu) inwestycyjnego – druga z zachęt podatkowych do za-
trzymania zysków i przeznaczenia ich na finansowanie inwestycji – jest podobna 
do  rozwiązania przewidzianego w niemieckim oraz w węgierskim systemie po-
datkowym.

Z uwagi na fakt, że polskie rozwiązanie czerpie inspiracje głównie z systemów estoń-
skiego oraz gruzińskiego (system łotewski jest bowiem w dużej mierze recypowa-
nym modelem estońskim), poniżej zostały przedstawione oba zagraniczne modele 
ze wskazaniem podobieństw i różnic w stosunku do polskiego systemu.

1 Uzasadnienie projektu z 25.09.2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. nr 643, s. 13.
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1.2. System opodatkowania osób prawnych w Estonii

1.2.1. Uwagi wprowadzające

Zamiast klasycznego podatku dochodowego 1.01.2000 r. Estonia wprowadziła poda-
tek od przepływów pieniężnych w modelu S2, tj. w modelu wiążącym opodatkowanie 
z dystrybucją zysków3. Celem wprowadzenia powyższego modelu opodatkowania 
osób prawnych było wsparcie inwestycji, zachęcenie do  tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Istotną cechą modelu obowiązującego w Estonii jest jego powszechność, tj. każdy 
estoński podatnik podatku dochodowego od osób prawnych stosuje powyższy model. 
Jest to kluczowa różnica pomiędzy rozwiązaniem wprowadzonym w Polsce, które 
funkcjonuje odrębnie od tradycyjnego modelu podatku dochodowego od osób praw-
nych oraz którego stosowanie ograniczono do określonej kategorii podmiotów speł-
niających przewidziane przepisami przesłanki dotyczące prowadzonej działalności 
(m.in. minimalne progi zatrudnienia, odpowiednia struktura właścicielska, przed no-
welizacją przepisów zaś także próg przychodów i nakaz inwestowania), a jego wzor-
cem w Estonii, cechującym się powszechnością obowiązywania bez względu na kate-
gorię podatnika czy też formę spółki służącej prowadzeniu działalności gospodarczej.

Cechą estońskiego wzorca jest jego prostota. Powyższy model podatku dochodowego 
ograniczył do minimum ewidencję podatkową. Podatnik w Estonii nie musi prowa-
dzić dokumentacji dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz określać, czy wydatek 
stanowi, czy też nie koszt uzyskania przychodów.

Poniżej zostały przedstawione podstawowe zasady opodatkowania osób prawnych 
obowiązujące w Estonii wraz z porównaniem ich do rozwiązania wprowadzonego 
w Polsce.

1.2.2. Zakres podmiotowy

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Estonii zarówno spółki kapitałowe, jak 
i osobowe są opodatkowane w momencie dystrybuowania zysków do wspólników 
w postaci dywidendy lub wypłat ekonomicznie równoważnych. Z kolei osoby fizyczne 
podlegają klasycznemu systemowi opodatkowania dochodu. Jednak mogą one utwo-

2 Pozostałe modele podatku od przepływów pieniężnych to model R, opodatkowujący wpływy pienięż-
ne, oraz model R+ F, który poszerza model R o przepływy finansowe.

3 Tak J. Sarnowski, A. Łożykowski, Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych 
jako propozycja podatku od zysków dystrybuowanych w polskim systemie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 
2020/10, s. 20, a także Komisja Europejska, Experiences with cash-flow taxation and prospects, 2015, s. 55 i 57, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2016-09/taxation_paper_55.pdf (dostęp: 14.05.2022 r.).
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rzyć specjalną rezerwę inwestycyjną, która w zależności od przepływów pieniężnych 
pomniejsza lub zwiększa dochód do  opodatkowania4. Tym samym obowiązujące 
w Estonii rozwiązanie, zakładające opodatkowanie w momencie dystrybucji zysków, 
obejmuje powszechnie wszystkie spółki (kapitałowe i osobowe). Z kolei specjalna re-
zerwa inwestycyjna jest adresowana do osób fizycznych.

W przeciwieństwie do wzorca estońskiego rozwiązanie wprowadzone do polskiego 
systemu podatku dochodowego od osób prawnych zakłada:
 1) fakultatywność – tj. podatnicy CIT będą mogli wybrać jedną z dwóch form opo-

datkowania – estoński CIT z odroczonym momentem opodatkowania do czasu 
dystrybucji zysku lub klasyczny system opodatkowania CIT, w którym jednak 
podatnicy będą mogli stosować rezerwę inwestycyjną podobną do estońskiego 
odpowiednika, zarezerwowanego dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą;

 2) brak powszechności – polski system estońskiego CIT nie jest adresowany nie 
tylko do wszystkich spółek prawa handlowego, lecz także nie do wszystkich po-
datników CIT; z  wprowadzonego rozwiązania będą mogły skorzystać wyłącz-
nie spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka 
akcyjna, spółka akcyjna) oraz część spółek osobowych (spółka komandytowa, 
spółka komandytowo-akcyjna), które spełnią wiele przewidzianych przepisami 
warunków dotyczących: kategorii i wysokości osiąganych przychodów, posiada-
nego stanu zatrudnienia, struktury właścicielskiej oraz stosowanych zasad ra-
chunkowości; w  systemie pominięto pozostałych podatników CIT, takich jak 
np.  spółki jawne – będące podatnikami CIT – spółdzielnie czy też spółki nie-
spełniające powyższych wymogów; pierwotnie pominięte zostały również spółki 
komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz, ze względu na  ich wprowa-
dzenie do  polskiego systemu prawnego w  trakcie 2021 r., także proste spółki 
akcyjne;

 3) możliwość skorzystania ze specjalnej rezerwy inwestycyjnej, przyznającej benefity 
podatkowe, przez podatników CIT, a nie przez osoby fizyczne, jak to ma miejsce 
w Estonii.

1.2.3. Przedmiot opodatkowania

W Estonii osoby prawne są opodatkowane dopiero w momencie dystrybuowania 
zysku bez względu na sposób i formę tej dystrybucji. Stąd wydarzeniem inicjującym 
opodatkowanie jest wypłata dywidendy lub ekonomicznie równoważne zdarzenie, 
jak np.:
 1) darowizna – z wyłączeniem darowizn na rzecz organizacji non-profit, fundacji 

i związków wyznaniowych;

4 Tak J. Sarnowski, A. Łożykowski, Estoński CIT w Polsce…, s. 20.
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 2) nieodpłatne świadczenia;
 3) wydatki i  płatności nieposiadające celu biznesowego, tj.  koszty niestanowiące 

kosztów uzyskania przychodów, w  tym określone kary i  opłaty oraz składki 
członkowskie w organizacjach, które nie są bezpośrednio związane z działalnoś-
cią podatnika;

 4) prezenty – z wyjątkiem podarunków reklamowych o wartości nieprzekraczającej 
10 euro;

 5) wydatki reprezentacyjne;
 6) korekty cen transferowych;
 7) transfer aktywów do zagranicznego zakładu;
 8) wypłaty z tytułu likwidacji lub redukcji kapitału;
 9) zakup nieruchomości niezwiązanej z działalnością podatnika5.

W Estonii podatnik jest również opodatkowany w przypadku udzielenia pożyczki 
wspólnikowi, jeżeli okoliczności jej udzielenia przemawiają za tym, że mamy do czy-
nienia z ukrytym transferem zysków. Co istotne, w przypadku udzielenia pożyczki 
na okres dłuższy niż cztery lata podatnik jest zobowiązany do udowodnienia fak-
tycznego charakteru wypłaty środków ze spółki jako pożyczki, tj. możliwości i woli 
spłaty przez wspólnika zadłużenia wobec spółki6.

1.2.4. Stawka podatkowa

Podstawowa stawka podatku dla osób prawnych w Estonii wynosi obecnie 20%7, przy 
czym podstawa opodatkowania jest dzielona przez liczbę 0,8. W efekcie podstawowa 
stawka podatku wynosi faktycznie 25%. Podatek nie jest z kolei pobierany od dywi-
dendy wypłacanej wspólnikom8.

Od 1.01.2019 r. wprowadzono w Estonii dodatkową, obniżoną stawkę podatkową, 
wynoszącą 14% dla podmiotów regularnie wypłacających dywidendę, tj.  stawka ta 
ma zastosowanie do średniej wielkości wypłat zysków z ostatnich 3 lat. W tym przy-
padku podstawa opodatkowania jest dzielona przez współczynnik 0,869.

5 Tak J. Sarnowski, A. Łożykowski, Estoński CIT w Polsce…, s. 22, oraz Komisja Europejska, Experiences 
with cash-flow…, s. 57.

6 Tak D. Jegorov, A. Leszczyłowska, A. Łożykowski, Estoński CIT – lekcje dla Polski, „Zeszyty mBank 
– CASE” 2020/163, s. 12.

7 Do końca 2014 r. stawka podatku wyniosła 21% (tak Komisja Europejska, Experiences with cash-
-flow…, s. 60).

8 Tak J. Sarnowski, A. Łożykowski, Estoński CIT w Polsce…, s. 23; D. Jegorov, A. Leszczyłowska, A. Ło-
żykowski, Estoński CIT…, s. 7, a także Komisja Europejska, Experiences with cash-flow…, s. 57 i 63.

9 Tak D. Jegorov, A. Leszczyłowska, A. Łożykowski, Estoński CIT…, s. 7, 8 i 11.
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1.2.5. Obowiązki sprawozdawcze

Okresem rozliczenia podatku w Estonii jest co do zasady miesiąc kalendarzowy, a po-
datnik składa deklarację podatkową do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym miała miejsce dystrybucja zysku10.

1.3. System opodatkowania osób prawnych w Gruzji

1.3.1. Wstęp

Aktualny model opodatkowania osób prawnych w  Gruzji został wprowadzony 
w 2017 r. i wzoruje się na systemie obowiązującym w Estonii11.

Zgodnie z  jego założeniami niepodzielone zyski podatnika (reinwestowane lub za-
trzymane) podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego w dniu ich powstania. Opo-
datkowanie następuje z kolei w momencie wypłaty zysku podatnika i dokonania 
wypłat o domniemanym takim charakterze.

Powyższy model ułatwił administrowanie systemem podatkowym (kontrolę podat-
ników), dzięki koncentracji na kontroli przepływów pieniężnych, bez konieczności 
analizy wszystkich dochodów podatnika. Z kolei podatnikom powyższy system miał 
ułatwić prowadzenie działalności12. Wprowadzając ten model, szacowano, że pozy-
tywnie wpłynie on na gospodarkę poprzez:
 – wzrost potencjalnego PKB o 1,44% oraz łącznej konsumpcji prywatnej o 0,85% 

w przeciągu półtora roku od wprowadzenia reformy;
 – wzrost zasobów kapitałowych przedsiębiorstw o 3,23% w tym samym okresie;
 – spadek deficytu na rachunku bieżącym wyrażonego w kategoriach PKB o około 

1 punkt procentowy13.

1.3.2. Zakres podmiotowy

Zgodnie z  regulacjami obowiązującymi w Gruzji spółki kapitałowe są opodatko-
wane w momencie dystrybuowania zysków. Przy czym w okresie przejściowym, tj. do 
stycznia 2019 r., nowe zasady opodatkowania osób prawnych nie dotyczyły m.in. ban-

10 Tak J. Sarnowski, A. Łożykowski, Estoński CIT w Polsce…, s. 23, a także tak D. Jegorov, A. Leszczy-
łowska, A. Łożykowski, Estoński CIT…, s. 8.

11 Tak Deloitte, Guide to Taxation and Investment in Georgia, s. 16, https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/ge/Documents/tax/Guide%20to%20Taxation%20and%20Investment%20in%20Georgia%20
2018%20A5.pdf (dostęp: 15.12.2021 r.).

12 Georgia – Reforms to Development, Ministry of Finance of Georgia, s. 18.
13 Georgia – Reforms…, s. 18.
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