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Agenda

1. Korzyści estońskiego CIT

• odroczenie momentu powstania
obowiązku podatkowego
• redukcja podwójnego
opodatkowania

2. Warunki i „blokery” wyboru
estońskiego CIT

3. Obowiązki formalne i
dokumentacyjne

• zasady prowadzenia księgowości,
• korekta wstępna,
• oświadczenia i deklaracje.

4. Problemy i pułapki związane z
estońskim CIT



Podstawowe
założenia

• wsparcie proinwestycyjnej
strategii rozwoju;

• wyrównanie szans mniejszych
podmiotów na rynku;

• związanie dochodu do
opodatkowania z kategoriami
prawa bilansowego;

• przesunięcie momentu powstania
obowiązku podatkowego na
moment dystrybucji zysku przez
spółkę;

• Podatnik opodatkowany
ryczałtem nie podlega
opodatkowaniu na zasadach
określonych w ustawie o CIT
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Opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający:

1) wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk
ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

a) do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku)
lub,

b) na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z
tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat);

2) dochód z tytułu ukrytych zysków;

3) dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą;

4) dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku - w przypadku łączenia, podziału,
przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części;

5) dochód z tytułu zysku netto - w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem;

6) dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.



Korzyści
estońskiego

CIT
2/4

Dochód z tytułu podzielonego zysku i dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat.

Przy zarządzaniu wynikiem finansowym najczęściej podejmuje się jedną z czterech decyzji:
a) wypłacenie dywidend
b) zwiększenie kapitału zakładowego
c) przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy i zapasowy
d) pokrycie straty z lat poprzednich

Ponieważ uchwała o podziale zysku stanowi dowód właściwie ustalonej podstawy opodatkowania w ryczałcie, podlega
ona obowiązkowi przechowywania do końca okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika, jako dowód
na prawidłowo ustaloną podstawę opodatkowania.

Przepis stosuje się odpowiednio do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (podzielonego zysku).
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Opodatkowanie wspólników

• Dywidenda i zaliczka na dywidendę – 19% na podstawie art. 30a ustawy o PDOF

• Odliczenie – art. 30a ust. 19

• Zryczałtowany podatek pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

- 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki i
należnego ryczałtu od dochodów - w przypadku małego podatnika

- 70% kwoty – w przypadku podatnika innego niż mały
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Opodatkowanie wspólników - przykład

• W przypadku braku wyodrębnienia w kapitale własnym spółki, zysków pochodzących z okresu, gdy spółka ta była
opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, podatek PIT od podzielonych zysków spółki wypłaconych z podziału takich
zysków, nie będzie mógł być pomniejszony o część należnego ryczałtu przypadającego na te podzielone zyski spółki.

• W związku z przeznaczeniem zysku netto spółki za 2023 r. do podziału akcjonariuszom w wysokości 1 000 000 zł powstał w
spółce dochód do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek:

• 10% x 1 000 000 zł = 100 000 zł

Pani X ma 40% udziałów. Rozliczenie podatku PIT od przychodu z dywidendy uzyskanego przez Panią X:

Na Panią X przypada dywidenda (40% zysku netto przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy) w wysokości:

40% x 1 000 000 zł = 400 000 zł;

Podatek PIT od przychodu z dywidendy obliczony wg stawki 19% wynosi:

19% x 400 000 zł = 76 000 zł;

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

40% x 100 000 zł = 40 000 zł;

Kwota pomniejszenia podatku PIT od dywidendy wypłaconej Pani X wynosi:

90% x 40 000zł = 36 000 zł;

Należny podatek PIT od wypłaconej dywidendy wypłaconej Pani X (po zaokrągleniu do pełnych złotych) wynosi:

76 000 zł – 36 000 zł = 40 000 zł.

Łączne obciążenie podatkiem CIT i PIT zysków netto spółki wypłaconych Pani X wynosi 80 000 zł, co stanowi 20%

przypadających na nią zysków netto

40 000 zł (CIT) + 40 000 zł (PIT) = 80 000 zł

80 000 / 400 000 x 100% = 20%
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1. Odpowiednia forma prawna

• Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
• Spółki akcyjne
• Proste spółki akcyjne
• Spółki komandytowe
• Spółki komandytowo-akcyjne

2. Status wspólników

• Wspólnikami, udziałowcami (akcjonariuszami) spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne;

3. Zatrudnienie

• Spółka musi zatrudniać co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, z wyłączeniem wspólników,
udziałowców, akcjonariuszy). lub ponosić miesięczne wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej
trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz
zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych

• W przypadku małego podatnika (przychody ze sprzedaży poniżej 2 mln euro), zatrudnienie co najmniej
1 pracownika - przez co najmniej 300 dni w roku (z wyłączeniem wspólników udziałowców,
akcjonariuszy) lub co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rzecz zatrudnionej na
podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 1 osoby.

• nie dotyczy 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.



Podmioty 
uprawnione

2/4

Brak spółek zależnych

Spółka nie może posiadać 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 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

• Konwersja długu na udziały.

Księgowość

• spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych na podstawie MSR;

Relacje wspólników

Wspólnikami są wyłącznie 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;
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Rodzaj przychodów

• mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty
należnego podatku od towarów i usług, pochodzi:

• z wierzytelności,

• z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,

• z części odsetkowej raty leasingowej,

• z poręczeń i gwarancji,

• z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,

• ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

• z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami
nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;

Podmioty powiązane - oznacza:

• a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

• b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

• ten sam inny podmiot lub

• małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej
jeden podmiot

• c) spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

• ca)  spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, i jej komplementariusza, lub

• cb)  spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a, i jej wspólnika, lub

• d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej
skład i jej zagraniczny zakład;
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Wyłączenia podmiotowe

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

1. przedsiębiorstw finansowych,

2. instytucji pożyczkowych w rozumieniu;

3. podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a; - SSE lub DoW

4. podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji;

5. podatników, którzy zostali utworzeni:

a) w wyniku połączenia lub podziału

b) przez osoby prawne które wniosły aportem przedsiębiorstwo lub składniki majątku, 

6. podatników, którzy:

a) zostali podzieleni przez wydzielenie

b) wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału przedsiębiorstwo albo składniki majątku:

• w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym
bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania podziału
albo wniesienia wkładu

W przypadku łączenia, podziału podmiotów lub wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego przepisy te stosuje się
odpowiednio do podmiotów przejmujących lub otrzymujących wkład niepieniężny.



Zawiadomienie
Podatnik musi złożyć zawiadomienie o wyborze
opodatkowania ryczałtem, do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego w terminie do
końca pierwszego miesiąca pierwszego roku
podatkowego, w którym ma być opodatkowany
ryczałtem.

Zawiadomienie, może zostać złożone również
przed upływem przyjętego przez podatnika roku
podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego pierwszy miesiąc
opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie
księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie
finansowe zgodnie z przepisami o
rachunkowości. W tym przypadku księgi
rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień
miesiąca opodatkowania ryczałtem.
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WYODRĘBNIENIE ZYSKÓW I STRAT cz. 1

Art. 28d ustawy o PDOP

Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, zwanym dalej w niniejszym rozdziale
"ryczałtem", jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań
finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe
określenie:

• wysokości zysku (straty) netto, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku

W kapitale własnym:

• kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, 
wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem, oraz

• kwoty niepokrytych strat poniesionych w latach opodatkowania ryczałtem.

Podatnik i jego następca prawny są obowiązani wykazywać wyodrębnienie w kapitale własnym
zysków lub strat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawozdaniu finansowym sporządzanym
zgodnie z przepisami o rachunkowości do roku wypłaty tych zysków lub pokrycia tych strat.

Art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości

• Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i
według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu
jednostki.
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WYODRĘBNIENIE ZYSKÓW I STRAT cz. 2

• z objaśnień podatkowych

• wyodrębnienie zysków i strat jest niezbędne w celu kontroli prawidłowości rozliczeń
w systemie ryczałtu od dochodów spółek i może zostać opisane w sposób bardziej
szczegółowy w informacji dodatkowej stanowiącej element sprawozdania
finansowego

• wyodrębnienie zysków i strat jest podstawą do odliczeń przysługujących wspólnikom
spółki opodatkowanej ryczałtem od podstawy opodatkowania ustalanej od
otrzymanej dywidendy na gruncie ustawy o PIT. Brak takiego wyodrębnienia
skutkować będzie brakiem uprawnienia do tych odliczeń

• jedynie precyzyjne wyodrębnienie zysków i strat sprzed wejścia do systemu ryczałtu
od dochodów spółek umożliwi pobranie podatku we właściwej wysokości. Podatek
ustalany zgodnie z zasadami rozdziału 6b nie będzie należny od dochodu (zysku netto)
wypracowanego w okresie sprzed opodatkowania ryczałtem, stąd wypłata dywidendy
z takiego zysku nie będzie się wiązać z powstaniem obowiązku podatkowego w
podatku CIT
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Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest
obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok
opodatkowania tym ryczałtem:

sporządzić informację o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku
należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

W informacji wykazuje się:

1) przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1, w kwocie odpowiadającej:

a) przychodom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym
netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem
od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, o których
mowa w art. 12 ust. 1,

• odsetki naliczone, które nie zostały jeszcze otrzymane,
• dodatnie różnice kursowe, dotychczas nierealizowane, naliczone przy wycenie bilansowej

środków pieniężnych zgromadzonych na zagranicznym rachunku bankowym,

b) kosztom zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 w latach
podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,
jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z
przepisami o rachunkowości, oraz

• kwotę różnicy między amortyzacją środka trwałego dla celów rachunkowych i podatkowych,
np. w sytuacji

gdy środek trwały został podatkowo zamortyzowany w oparciu o odpis jednorazowy (na
podstawie art. 16k
ust. 7 ustawy o CIT), a rachunkowe odpisy będą kontynuowane w okresie opodatkowania
ryczałtem
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W informacji wykazuje się:

2) koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, w kwocie odpowiadającej:

• przychodom zaliczonym do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, w latach
podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów
spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika
zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

• naliczone, lecz jeszcze nie zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu obrotowego, o ile
odsetki te zostały uwzględnione już w kosztach rachunkowych, tj. w wyniku finansowym
netto w latach poprzedzających pierwszy rok stosowania ryczałtu,

• kosztom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym
netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem
od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów w rozumieniu art. 15

• naliczone, a dotychczas niewypłacone, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i
umów o dzieło
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Efektem korekty wstępnej przychodów i kosztów jest wyeliminowanie:

• podwójnego opodatkowania tych samych przychodów,

• możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych przychodów,

• podwójnego odliczenia tych samych kosztów

• możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych kosztów.

Korektę wstępną wykazuje się w za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok 
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 

W przypadku ustalenia przychodów i kosztów z tytułu korekty wstępnej, podatnik dokonuje 
zapłaty podatku należnego od tego dochodu z końcem pierwszego miesiąca następującego po 
ostatnim roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Jeżeli jednak podatnik stosował 
to opodatkowanie przez okres co najmniej czterech lat podatkowych zobowiązanie podatkowe 
z tego tytułu wygasa w całości.



Dochód z 
przekształcenia

Dochód z przekształcenia w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości
poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie
z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową
ustaloną na ten dzień - w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia
spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym
rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Przez wartość podatkową składnika majątku, rozumie się wartość niezaliczoną
uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, jaka zostałaby
przyjęta przez podatnika za taki koszt, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie
zbyty.

Podatnik dokonuje zapłaty podatku w całości w terminie wskazanym w art. 27 ust. 1
albo w częściach w okresie nie dłuższym niż 2 lata, licząc od końca pierwszego roku
opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
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Podatnik jest obowiązany do zapłaty:

ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku
przeznaczonego na pokrycie strat - do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego
następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku
finansowego netto;

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do
urzędu skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu
osiągniętego za poprzedni rok podatkowy.

Deklarację składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z
przepisami Ordynacji podatkowej.

.



Terminy
płatności i
deklaracji

2/3

Art. 28s ustawy o PDOP – oświadczenie wspólnika

• Osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem podatnika
opodatkowanego ryczałtem składa temu podatnikowi oświadczenie, według ustalonego
wzoru, o podmiotach, w których posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5%
udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu
inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub 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, w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego
podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem, a w przypadku zmiany stanu
faktycznego - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

• Oświadczenie nie obejmuje podmiotów, z którymi podatnik nie dokonuje transakcji w
jakiejkolwiek formie, w tym z udziałem podmiotów pośredniczących.

• Kopię oświadczenia podatnik przekazuje, na żądanie, naczelnikowi urzędu skarbowego
właściwemu dla podatnika lub naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla osoby
fizycznej.

• W przypadku gdy osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem
podatnika opodatkowanego ryczałtem nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 1,
podatnik ten informuje o niewykonaniu tego obowiązku naczelnika urzędu skarbowego
właściwego dla podatnika oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tej osoby
fizycznej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na jego wykonanie.
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Art. 28s ustawy o PDOP – oświadczenie wspólnika

• Formularz OSW-RD 

• Niedopełnienie obowiązku związanego z przekazaniem ww. oświadczenia zagrożone
jest odpowiedzialnością karną skarbową z art. 56e ustawy z dnia 10 września 1999 
r. Kodeks karny skarbowy.

• Zgodnie z wymienionym przepisem osoba fizyczna, która wbrew obowiązkowi nie
składa podatnikowi oświadczenia, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane
niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek
dziennych lub w wypadku przewinienia mniejszej wagi – karze grzywny za 
wykroczenie skarbowe.
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Ukryte zyski

Przez ukryte zyski rozumie 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, 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,
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, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej
kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;
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.
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Intencją ustawodawcy jest zatem uwzględnienie w katalogu
dochodów do opodatkowania także innych, alternatywnych
niż dywidenda, świadczeń dokonanych na rzecz wspólników
lub podmiotów powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z
podatnikiem lub z tymi wspólnikami.



Z Objaśnień:

Aby świadczenie uznane było za ukryty zysk powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie
i decyzje spółki będącej podatnikiem ryczałtu. Innymi słowy, świadczenie powinno bezpośrednio lub
pośrednio wynikać z uzgodnień pomiędzy podmiotami powiązanymi, niezależnie od ich formy.
Świadczenie uznane za ukryty zysk, w przypadku którego stroną jest wspólnik spółki opodatkowanej
ryczałtem, może być ocenianie w kontekście świadczenia ekwiwalentnego dywidendzie. Takie
świadczenie powstanie m.in. w sytuacji, kiedy podatnik dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu)
osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnąłby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy.

Do świadczeń, które skutkować będą powstaniem dochodu z tytułu ukrytego zysku
mogą zatem zaliczać się świadczenia:
• dokonane w grupie podmiotów powiązanych mające związek np. z:
• podziałem funkcji, aktywa lub ryzyka;
• korektą dochodowości – bez względu na jej podstawę;
• zarządzaniem udziałami w grupie kapitałowej;
• audytem przeprowadzanym w grupie kapitałowej;
• przekazywaniem know-how w ramach grupy kapitałowej;
• doradztwem w zakresie m.in. usług zarządzania, promocji czy reklamy;
• udostępnianiem wartości intelektualnej lub majątku.

Jednakże, dochód z tytułu ukrytego zysku nie obejmuje świadczeń, które nie są
wykonane w związku z prawem do udziału w
• zysku, czyli świadczeń podjętych (wykonanych) bez jakiegokolwiek wpływu innych podmiotów
powiązanych na działanie i
• decyzje spółki opodatkowanej ryczałtem, w zakresie takiego świadczenia.
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• wynajem magazynu od wspólnika – nie

• licencja na znak towarowy od wspólnika – tak

• wycieczka wspólników na Maltę – tak

• wypłata za usługi doradcze powiązanej spółce cypryjskiej – tak

• sprzedaż guzików pomiędzy podmiotami powiązanymi – nie

• usługi doradcze pomiędzy podmiotami powiązanymi – to zależy

• premia dla członków zarządu – tak, ale tylko dla tych, którzy są jednocześnie
wspólnikami
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Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

• w ocenie wydatków kwalifikujących się do tego rodzaju dochodów można się posiłkować kwalifikacją
wydatków do kosztów

• niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 , wynikającą z praktyki
podmiotu jak również

• bogatego orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Wprawdzie pojęcie „wydatki niezwiązane z
działalnością gospodarczą” nie

• jest tożsame z pojęciem „wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów”, jednak należy
zwrócić uwagę na

• podobieństwo, jakie może je cechować.

• za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą będą uznane publicznoprawne wydatki o
charakterze sankcyjnym, np.

• kary, grzywny czy odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania podatkowego.



Pułapki
6/6

Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą rozpoznawany jest dla
celów opodatkowania ryczałtem

• niezależnie od tego czy podatnik dokona już zapłaty za usługę czy towar

• Dochód z tego tytułu ustala się w miesiącu wykonania danego świadczenia lub dokonania wypłaty lub
wydatku

• Czy wszystkie pozycje z art. 16 ustawy o PDOP?

• podatek dochodowy?,

• podatek VAT,

• Koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań,

• wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby
podatnika:

a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną
przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w
wysokości przekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.



D z i ę k u j ę  z a  u w a g ę !


