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Informator dotyczący ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz zasad stosowania specjalnego 
funduszu inwestycyjnego.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

• Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
• Tzw. estoński CIT obejmuje zarówno opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, jak 

i regulacje dotyczące specjalnego funduszu inwestycyjnego.
• Opodatkowanie ryczałtem obejmuje min. 4 lata podatkowe z możliwością przedłużenia na kolejny 

4-letni okres.
• Warunkiem pozostawania w ryczałcie jest ponoszenie nakładów na środki trwałe lub zwiększanie 

wynagrodzeń.
• Opodatkowaniu ryczałtem podlega co do zasady zysk księgowy.
• Celem przepisów jest odroczenie opodatkowania zysku i zastosowanie korzystnego opodatkowania 

(możliwość zmniejszenia opodatkowania na poziomie spółki i dystrybucji zysków do wspólników).
• Ponieważ zarówno wejście do systemu, jak i utrzymanie się w systemie jest niezwykle skomplikowane, 

zastosowanie opodatkowania ryczałtem powinno być w każdym przypadku poprzedzone wnikliwą 
analizą potencjalnych korzyści i zagrożeń. 

W dniu 10 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie przedstawionego 
projektu objaśnień dotyczących stosowania przepisów w zakresie ryczałtu od dochodów spółek  
kapitałowych. Szczegóły są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-
--estonski-cit

RYCZAŁT OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH 

1. Warunki zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych 
(wymagane łączne spełnienie)

I. Prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub S.A.).
II. Udziałowcy – osoby fizyczne.

III. Brak podmiotów zależnych.
IV. Zatrudnienie co najmniej trzech pracowników niebędących udziałowcami (wyjątek dla 

rozpoczynających działalność*) lub ponoszenie miesięcznych wydatków w wysokości min. 
3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rzecz zatrudnionych na podstawie innych 
umów co najmniej 3 osób fizycznych, od których potrącane są zaliczki na PIT i ZUS.
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V. Ponoszenie nakładów inwestycyjnych lub zwiększanie wynagradzania.
VI. Łączne przychody z działalności w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich 

przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego   
z okresu objętego ryczałtem nie przekroczyły 100 mln zł (licząc razem z VAT).

VII. Przychody z działalności operacyjnej wyższe niż przychody pasywne tj.: z wierzytelności, odsetek, 
części odsetkowej raty leasingowej, poręczeń i gwarancji, praw autorskich / praw własności 
przemysłowej, zbycia i realizacja praw z instrumentów finansowych, z transakcji z podmiotami 
powiązanymi, w przypadku, gdy nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym 
lub wartość ta jest znikoma. 

VIII.  Złożenie do US zawiadomienia o wyborze ryczałtu.
IX. W trakcie opodatkowania ryczałtem – przygotowanie sprawozdania finansowego zgodnie  

z ustawą o rachunkowości (nie MSR).
 
*  Warunek ten nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności i 2 lat podatkowych bezpośrednio po nim następujących, z tym że 

począwszy od drugiego roku podatkowego podatnik jest obowiązany do corocznego zwiększania zatrudnienia o co najmniej  
1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia określonej w tym przepisie. W przypadku podatnika 
będącego małym podatnikiem, w pierwszym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem warunek uznaje się za spełniony 
jeżeli mały podatnik zatrudnia na umowę o pracę co najmniej 1 osobę, niebędącą udziałowcem lub ponosi miesięczne wydatki 
w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz zatrudnionej 
na podstawie innej niż umowa o pracę umowie cywilnoprawnej, od której spółka odprowadza zaliczki na PIT i składki ZUS. 

2. Nakłady inwestycyjne
I. Wysokość nakładów jakie muszą być dokonane w okresie opodatkowania ryczałtem: 

•  15%, jednak nie mniej niż 20.000 zł – w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat 
podatkowych opodatkowania ryczałtem*,

•  33%, jednak nie mniej niż 50.000 zł – w okresie 4 lat podatkowych (w przypadku realizacji 
znaczącej inwestycji oraz wypełnienia odpowiednich obowiązków informacyjnych względem US)*, 
w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio 2-letni 
lub 4-letni okres opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych zaliczonych 
do grupy 3-8 KŚT.

II. Nabycie fabrycznie nowych lub wytworzenie środków trwałych, również leasing z pewnymi 
zastrzeżeniami.

III. Wyłączone są samochody osobowe, środki transportu lotniczego, tabory pływające, inne nakłady 
służące celom osobistym udziałowców.

IV. Przykłady kwalifikowanych środków trwałych: kotły i maszyny, urządzenia techniczne, środki 
transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

* W przypadku małego podatnika lub rozpoczynającego działalność, warunki uznaje się za spełnione w pierwszym 2-letnim okresie 
opodatkowania ryczałtem w odniesieniu do połowy wartości.

3. Wzrost wynagrodzeń
I. Poniesienie wydatków, w okresie 2. kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania 

ryczałtem, na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych (z wyjątkiem udziałowców/
akcjonariuszy tego podatnika) w wysokości większej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30 000 zł, 
w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym 
dwuletni okres opodatkowania ryczałtem*.

II. Do wydatków na wynagrodzenia nie zalicza się wydatków, które na podstawie odrębnych przepisów 
obciążają bezpośrednio podatnika.

* W przypadku małego podatnika lub rozpoczynającego działalność, warunki uznaje się za spełnione w pierwszym 2-letnim okresie 
opodatkowania ryczałtem w odniesieniu do połowy wartości.

4. Wyłączenia podmiotowe
I. Przedsiębiorstwa finansowe – w szczególności banki, fundusze inwestycyjne, firmy inwestycyjne; 

instytucje pożyczkowe.
II. Podatnicy osiągający dochody zwolnione z podatku na terenie SSE / PSI. 

III. Podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji.
IV. Podatnicy uczestniczący w reorganizacjach (połączenie, podział, przekształcenie, aport rzeczowy) – 

wyłączenie na okres 2 lat.

5. Przedmiot opodatkowania ryczałtem
I. Suma zysków netto osiągniętych w każdym roku stosowania opodatkowania ryczałtem,  

w części w jakiej zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty,  
w części sytuacji zakończenia opodatkowania ryczałtem.



II. Wysokość zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części  
w jakiej zysk ten został uchwałą podzielony między wspólników lub przeznaczony na pokrycie strat, 
jeżeli straty te powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem.

III. Wysokość ukrytych zysków, (w tym pożyczki, darowizny, wydatków na reprezentację),  
z pewnymi wyjątkami:
• wynagrodzeń do łącznej wysokości 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
•  50 /100% wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów  

/ samolotów/ jachtów wykorzystywanych w działalności gospodarczej w części / w pełni, 
•  kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi albo akcjonariuszowi.

IV. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.
V. „Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku” w przypadku restrukturyzacji.

VI. „Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych”.

6. Utrata prawa do ryczałtu
I. Z końcem 4-letniego okresu – w przypadku, gdy podatnik złoży informację o rezygnacji  

z opodatkowania ryczałtem.
II. Z końcem 2-letniego lub 4-letniego okresu, w którym podatnik nie poniósł nakładów na środki trwałe 

lub wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości.
III. Z końcem roku podatkowego, w którym podatnik nie spełnił warunków dot. wysokości przychodów 

(w tym pasywnych)* oraz zatrudnienia.
IV. Z końcem roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym podatnik:

•  nie spełnił warunków dotyczących formy prawnej, struktury własnościowej oraz sposobu 
sporządzania sprawozdań finansowych,

•  nie prowadził ksiąg podatkowych lub prowadził je w sposób uniemożliwiający określenie wyniku 
finansowego netto, 

•  dokonał przejęcia innego podmiotu lub został przejęty (w drodze łączenia, podziału,  
aportu ZCP lub przedsiębiorstwa), chyba  że podmiot przejmowany/przejmujący jest opodatkowany 
ryczałtem.

* Domiar zobowiązania podatkowego. Stawka w wys. 5%.

7. Stawki podatkowe
I. Podstawowe:

• 25%,
•  15% (u małych podatników oraz u podatnika, u którego wartość średnich przychodów  

nie przekracza wartości max. przychodów określonych dla małego podatnika).
II. W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu zysku netto*, stawka ulega 

pomniejszeniu o 5% (czyli do poziomu 20% i 10%) pod warunkiem, że nakłady na cele inwestycyjne 
wyniosą co najmniej:
• 50% w każdym 2-letnim okresie rozliczania nakładów, lub
• 110% w każdym 4-letnim okresie ich rozliczania.

* Stawki obniżone stosuje się wyłącznie do dochodów z tytułu zysku netto w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie estońskim 
CIT.

III. Od swojego PIT wspólnik będzie mógł odliczyć część CIT zapłaconego przez spółkę, jeżeli zyski 
pochodzą z podziału zysków z okresu opodatkowania ryczałtem:
• 41 % podatku zapłaconego przez spółkę – gdy spółka 15% stawki CIT,
• 37 % podatku zapłaconego przez spółkę  – gdy spółka płaci 25% CIT,
• 71% podatku zapłaconego przez spółkę  – gdy spółka płaci 10% CIT,
• 51 % podatku zapłaconego przez spółkę – gdy spółka płaci 20% CIT.

SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

I. Dotyczy podatników spełniających warunki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 
kapitałowych.

II. Warunki skorzystania z Funduszu:
• fundusz jest tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy,
•  środki pieniężne nie mogą pochodzić z pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji, dopłat  

ani innych rodzajów wsparcia,



•  środki zostaną wpłacone na specjalnie wyodrębniony rachunek rozliczeniowy lub rachunek SKOK,
•  środki zostaną wydatkowane w kolejnym roku (lub przy spełnieniu określonych warunków 

najpóźniej w trzecim kolejnym roku podatkowym) na środki trwałe zaklasyfikowane  
do grupy 3-8 KŚT.

III. Odpis na Fundusz stanowi jednorazowo koszt podatkowy (jednorazowa amortyzacja). 
IV. Możliwość jednoczesnego skorzystania z ulg podatkowych (ulga B+R, IP BOX, SSE, PSI).
V. Ograniczenia: jeśli przed utworzeniem Funduszu podatnik korzystał z ryczałtu od dochodów spółek 

kapitałowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na Fundusz najwcześniej po 
upływie 24 miesięcy od dnia zakończenia stosowania opodatkowania.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:

Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy Sp. K.
ul. Ks. Ignacego Skorupki 5, 00-546 Warszawa
+48 22 420 59 59, warsaw@actlegal-bsww.com                  www.actlegal-bsww.com

Małgorzata Wąsowska 
Doradca Podatkowy / Partner / Head of Tax 

malgorzata.wasowska@actlegal-bsww.com
+48 691 477 047

Michał Brzozowicz
Doradca Podatkowy / Adwokat / Senior Associate  

michal.brzozowicz@actlegal-bsww.com 
+48 665 667 110


