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Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie tak zwany Polski Ład,
a przynajmniej znaczna część jego przepisów. Jest to technicznie rzecz
ujmując tylko jedna ustawa, ale jej skutki będą bardzo rozległe i nasze
społeczeństwo będzie dostosowywało się do nich przez długie lata.
W niniejszej publikacji opisujemy te regulacje, które z naszego punktu
widzenia będą miały największy wpływ na Państwa biznes.
W dużym skrócie będzie jeszcze więcej podatków (składka zdrowotna),
jeszcze więcej kontroli (ukryta dywidenda) i jeszcze więcej komplikacji
(zmieniony estoński CIT, opodatkowanie spółek osobowych i inne).
Życzymy Państwu, żeby odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości
przyszło Państwu z jak najmniejszym uszczerbkiem
dla Waszych biznesowych planów i strategii.
Zespół BRIGHTSPOT
www.brightspot.pl
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O nas

Jesteśmy działającą w skali kraju ﬁrmą prawniczą i doradczą. Kluczowym obszarem naszej
działalności jest kompleksowa obsługa ﬁrm telekomunikacyjnych w tym obsługa prawna,
wyceny, audyty i akwizycje sieci.
W ramach obsługi bieżącej negocjujemy warunki umów z nadawcami, tworzymy
i aktualizujemy dokumenty abonenckie, wspieramy operatorów w konﬂiktach
z kontrahentami i abonentami, realizujemy obowiązki sprawozdawcze, koordynujemy
i wykonujemy czynności związane z rozbudową sieci, uzyskujemy warunki techniczne,
negocjujemy umowy przebiegu infrastruktury sieciowej, rozwiązujemy bieżące problemy
podatkowe, korporacyjne i te z zakresu prawa pracy.
W por olio naszych usług strategicznych znajduje się pozyskiwanie ﬁnansowania
na rozwój sieci i akwizycje, usługi doradcze w zakresie dopełniania sieci, obsługa procesu
zakupu sieci konkurencyjnych oraz sprzedaży sieci własnej z poszukiwaniem
potencjalnych nabywców włącznie, audyty techniczne, podatkowe i prawne sieci, wyceny
sieci a także postępowania regulacyjne przed UKE, UOKIK i UODO. Zajmujemy się
również reorganizacją grup kapitałowych operatorów w celu uzyskania optymalnej
struktury podatkowej i organizacyjnej.
Chętnie podejmujemy się zadań nietypowych i stale poszerzamy zakres naszych usług,
żeby sprostać wymogom zmieniającego się rynku i oczekiwaniom naszych klientów.
Współpracujemy między innymi z KIKE i Fundacją Nasza Wizja. Naszych specjalistów
znajdą Państwo zawsze na wiodących konferencjach rynku telko takich jak Fortel, iNET,
czy KIKE.
Zapraszamy do współpracy.
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Składka zdrowotna
Zmiany w wysokości składki zdrowotnej
Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami składka zdrowotna opłacana jest
ryczałtowo. Podstawą jej wymiaru jest 75% średniego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, z uwzględnieniem
wypłat z zysku. Składka zdrowotna jest w większości odliczana od podatku
dochodowego, stąd też nie stanowi realnego obciążenia ﬁskalnego dla podatnika.
Minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosiła 381,81
zł. Biorąc pod uwagę planowane zmiany to nie jest dużo.
Wraz z wejściem w życie nowych rozwiązań podatkowych wysokość składki zdrowotnej
będzie uzależniona od stosowanej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Przepisy
przewidują pod tym względem dwa terminy. Ustalenie składki na nowych zasadach dla
tych przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek według skali podatkowej i liniowo, będzie
obowiązywało od lutego 2022 roku, natomiast osoby korzystające z opodatkowania
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą musiały naliczać składki według
nowych zasad już od stycznia 2022 roku.
Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego zapłacą tytułem składki zdrowotnej
4,9% dochodu z zastrzeżeniem, że nie może to być mniej niż 9% minimalnego
wynagrodzenia za pracę w danym roku składkowym oraz iloczynu liczby miesięcy w roku
składkowym i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu tego roku
składkowego, w przypadku składki obliczanej od rocznej podstawy jej wymiaru.
Rok składkowy biegnie zgodnie z przepisami od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku
następnego. W praktyce składka zdrowotna wyniesie co najmniej 270 zł, a nowe
całkowite opodatkowanie dochodu na liniówce wyniesie 23,9%.
Przedsiębiorcy stosujący opodatkowanie skalą zapłacą składkę zdrowotną w wysokości
9% dochodu. Także w tym przypadku składka nie będzie mogła być mniejsza niż 9%
wynagrodzenia minimalnego. To daje całkowite opodatkowanie dochodu w wysokości
26% w I progu podatkowym i 41% w II progu podatkowym.
Odniesienie wysokości składki zdrowotnej do dochodu przedsiębiorcy jest swoistą
rewolucją. Nie kończy się ona na samej metodzie wyliczenia - składki nie będzie również
można odliczać od podatku, co sprawi, że jej realny ciężar będzie większy niż ten,
który wynika z nominalnego określenia jej wysokości.
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Składka zdrowotna
Zmiany obejmują zarówno podatników opodatkowanych na podstawie ustawy o PIT jak
i tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się podatkiem zryczałtowanym. Tu z kolei
wysokość składki będzie uzależniona od wskazanych w ustawie progów przychodowych:
a) podatnicy o rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tysięcy złotych
zapłacą składkę w wysokości 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia
tj. – 305 zł,
b) podatnicy o rocznych przychodach do 300 tysięcy złotych zapłacą składkę
w wysokości 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia tj. – 509,27 zł,
c) podatnicy o rocznych przychodach przekraczających 300 tysięcy złotych
zapłacą składkę w wysokości 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia
tj. – 916,68 zł.
Poprzez przeciętne wynagrodzenie ponownie rozumie się średnie miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku,
z uwzględnieniem wypłat z zysku.
Polski Ład wprowadza jeszcze jedną niezwykle istotną zmianę na gruncie obciążenia
składką zdrowotną. Otóż obejmie ona grupę osób, które do tej pory nie miały obowiązku
uiszczania składki, to jest osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania,
i które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W praktyce chodzi o członków zarządów
oraz członków rad nadzorczych spółek, a także prokurentów. Dla tych osób stawka
również wyniesie 9%, a podstawą jej obliczenia będzie kwota pobieranego
wynagrodzenia (dochód). Nowelizacja dotyka także wspólników spółek komandytowych.
W ich przypadku wymiar składki zdrowotnej stanowić będzie 9% przeciętnego
wynagrodzenia, czyli składka ta określona zostanie w sposób kwotowy, a nie zależny od
dochodu podatnika. Warto zauważyć, że obowiązkiem tym nie zostali objęci wspólnicy
spółek komandytowo – akcyjnych. W kalkulacji opłacalności tej formy prowadzenia
działalności gospodarczej należy jednak wziąć pod uwagę, że stała się ona ostatnio
znacznie bardziej kosztowna, ze względu na konieczność zawarcia umowy
z domem maklerskim w celu dematerializacji akcji.
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Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w ujęciu rocznym ma być
co do zasady dochód, powstaje jednak pytanie jak to pojęcie rozumieć i co się stanie, gdy
dochód ten nie wystąpi. Otóż poprzez dochód na potrzebę ustalenia wysokości składki
zdrowotnej ustawa rozumie kwotę przychodów pomniejszoną o poniesione koszty
uzyskania tych przychodów, a także kwotę opłaconych w danym roku składek
na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Jeżeli przedsiębiorca
poniesie stratę w danym roku, podstawę wymiaru składki stanowić będzie kwota
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego.
Składki, tak jak do tej pory, płacone będą co miesiąc. Ponieważ ﬁnalna podstawa
opodatkowania, w momencie powstania obowiązku zapłaty składki, nie będzie jeszcze
znana, przedsiębiorca wpłacał będzie zaliczki w wysokości uzależnionej od dochodu
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc zobowiązania.
W sytuacji gdy na koniec roku wystąpi niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne,
przedsiębiorca będzie musiał zapłacić brakującą kwotę. Odmiennie będzie wyglądała
sytuacja w przypadku nadpłaty. Przedsiębiorca otrzyma zwrot, ale jego uzyskanie będzie
wymagało złożenia stosownego wniosku do ZUS. Może on być złożony wyłącznie
w formie elektronicznej w terminie do 30 maja. Jeżeli przedsiębiorca nie ma zaległości
w ZUS zwrot nadpłaty nastąpi do 30 lipca.
Zmienia ulega także termin zapłaty składki zdrowotnej, która będzie płatna do 20 dnia
kolejnego miesiąca. Zmiana ta została wprowadzona do pierwszego projektu Polskiego
Ładu pod naciskiem środowisk księgowych i przedsiębiorców. Pozostawienie terminu
zapłaty w pierwotnym kształcie wymagałoby wyliczenia dochodu przedsiębiorcy
w terminie 10 dni od dnia zakończenia miesiąca kalendarzowego.
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Ukryta dywidenda
Ukryta dywidenda w Polskim Ładzie
Ukryta dywidenda to narzędzie podatkowe, które uniemożliwia zaliczenie do kosztów
uzyskania przychodu podatnika CIT pewnych wydatków dokonywanych przez tego
podatnika na rzecz podmiotów powiązanych z nim lub ze wspólnikami / akcjonariuszami
tego podatnika. W swoim założeniu zmiana ma na celu ograniczenie zjawiska sztucznego
zawyżania kosztów uzyskania przychodów i transferowania zysków spółek
do opodatkowania z pominięciem podatku CIT. W odróżnieniu od większości przepisów
Polskiego Ładu, które wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r. przepisy dotyczące ukrytej
dywidendy wejdą w życie rok później to jest 1 stycznia 2023 roku. Ten dodatkowy rok ma
na celu umożliwienie podatnikom zaprzestania niedozwolonych praktyk oraz
wypracowanie nowych rozwiązań współpracy z podmiotami powiązanymi, które są przez
przepisy akceptowalne.
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Ukryta dywidenda
Czym jest podmiot powiązany
Podmioty powiązane, o których mowa w regulacjach związanych z ukrytą dywidendą,
zostały zdeﬁniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawych.
Zgodnie z kryteriami ustawowymi, podmioty, które mogą zostać zakwaliﬁkowane jako
powiązane, to:
a) podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na drugi,
b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot
lub małżonek lub krewny do drugiego stopnia osoby ﬁzycznej wywierającej
znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot,
c) spółki niemające osobowości prawnej i ich wspólnicy,
d) podatnicy i ich zagraniczny zakład.
Wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa powyżej to:
a) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale
lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
lub udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy,
w tym jednostek uczestnictwa i certyﬁkatów inwestycyjnych,
b) faktyczna zdolność osoby ﬁzycznej do wpływania na podejmowanie
kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
c) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa
lub powinowactwa do drugiego stopnia.
Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, to z kolei sytuacja, gdy jeden podmiot posiada
w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej
liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa
odpowiada:
a) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród
wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio
udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw
łączących te podmioty są równe,
b) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi
wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku
gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne,
c) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy
podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa
jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.
Za podmioty powiązane uznaje się także podmioty zachowujące relacje, które nie są
ustanawiane lub utrzymywane z przyczyn, które mają uzasadnienie ekonomiczne.
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Co stanowi ukrytą dywidendę
W rzeczywistości gospodarczej, współpraca między podmiotami powiązanymi, w tym
wzajemne świadczenie usług, jest zjawiskiem powszechnym oraz znajdującym
uzasadnienie biznesowe, ekonomiczne i funkcjonalne. Takie działania mają na celu
optymalizację procesów i kosztów, redukcję ryzyka biznesowego lub poprawę
konkurencyjności ﬁrmy na rynku. Aktualnie obowiązujące przepisy transakcje między
podmiotami powiązanymi ograniczały uregulowaniami w zakresie cen transferowych,
które, w dużym uproszczeniu, nie mogą w sposób istotny odbiegać od cen rynkowych.
Przepisy dotyczące ukrytej dywidendy, w swoim zamierzeniu, mają wyeliminować
transakcje o charakterze sztucznym.
Zgodnie z nowymi przepisami za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków
poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym
przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli:
a) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są
uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku, lub
b) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby
ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia
przez podmiot niepowiązany, lub
c) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które
stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego
ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.
Dla uznania kosztów za ukrytą dywidendę wystarczy spełnienie choćby jednego
ze wskazanych warunków.
Uzasadnienie projektu ustawy w zakresie uregulowań dotyczących ukrytej dywidendy
wyróżnia przykładowe koszty, jakie uznaje się za ukrytą dywidendę. Są to:
a) płatności niezwiązane z działalnością gospodarczą,
b) transakcje o nierynkowym charakterze,
c) nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów
powiązanych z grupy,
d) uzależnianie wysokości wynagrodzenia wypłacanego za różnorakie
świadczenia uzyskiwane przez podatnika od podmiotów powiązanych od
wysokości zysków osiąganych w tym samym okresie przez takiego podatnika,
e) użytkowanie przez spółkę majątku jej wspólnika, wcześniej wycofanego
z tej spółki.
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Ukryta dywidenda

Wyłączenie stosowania przepisów
Z zakresu regulacji wyłączono przypadki kosztów, których racjonalnie działający podatnik
nie poniósłby lub mógłby ponieść niższe w przypadku wykonania porównywalnego
świadczenia przez podmiot niepowiązany oraz kosztów obejmujących wynagrodzenie za
prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika
lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika, jeżeli suma
poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących taką ukrytą
dywidendę, jest niższa niż kwota zysku bru o, uzyskanego w roku obrotowym, w którym
koszty zostały uwzględnione przez podatnika. Innymi słowy, ustawodawca dopuścił
wypłatę ukrytej dywidendy, jeżeli jest ona niższa niż zysk pozostawiony w spółce do
opodatkowania.
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Podatek
od wielkich korporacji
Podatek od przychodów wielkich korporacji
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ramach tzw. Polskiego
Ładu wprowadza minimalny podatek CIT, opisywany w mediach jako tzw. podatek
od dużych korporacji. Wbrew temu co sugeruje potoczna nazwa, danina ta dotknie
nie tylko wielkie korporacje, które unikają płacenia podatków w Polsce, ale także
zwykłych podatników. Nowelizacja nie przewiduje bowiem wyłączenia stosowania
podatku w przypadku przedsiębiorstw, które na nie osiągają określonej wysokości
obrotów lub zatrudniają niewielką liczbę pracowników.
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Podatek od wielkich korporacji
Kogo dotyczy nowy podatek?
Zgodnie z wprowadzonym nowelizacją art. 24ca ustawy o CIT nowy podatek minimalny
zapłacą spółki, podatkowe grupy kapitałowe oraz zakłady zagranicznych
przedsiębiorców, które w roku podatkowym:
1. poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, albo
2. odnotują udział dochodów ze źródła przychodów innych niż przychody
z zysków kapitałowych nie większy niż 1% (rentowność zysków operacyjnych
będzie nie wyższa niż 1%).
W bardzo dużym uproszczeniu, na każdy milion złotych przychodów rocznie Spółka
będzie musiała odnotować więcej niż dziesięć tysięcy złotych zysku, bo w przeciwnym
wypadku nałożony zostanie na nią dodatkowy podatek.
Przy obliczeniu straty oraz rentowności, o których mowa powyżej, nie bierze się pod
uwagę zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów kosztów
wynikających z nabycia, wytworzenia czy ulepszenia środków trwałych, także przy
zastosowaniu odpisów amortyzacyjnych. Takie zastrzeżenie w zamierzeniu ustawodawcy
ma stanowić ochronę tych podatników, którzy dokonują inwestycji. W takim przypadku
zrozumiałe są przejściowe spadki rentowności lub notowane straty.
Regulacje zakładają wyłączenie określonego katalogu podmiotów z podlegania nowemu
podatkowi. Zwolnieni zostaną m.in.:
1. podatnicy rozpoczynający działalność (w roku rozpoczęcia oraz dwóch
kolejno następujących po sobie latach podatkowych);
2. podatnicy, którzy w danym roku podatkowym odnotowali o 30% mniejsze
przychody w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego;
3. podmioty, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami
są wyłącznie osoby ﬁzyczne, jeżeli podmioty te jednocześnie nie posiadają
udziałów, akcji lub jednostek uczestnictwa w innych podmiotach;
4. podatnicy, którzy wchodzą w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której
jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75%
udziałów/akcji w pozostałych spółkach z tej grupy pod warunkiem, że
a) rok podatkowy spółek z grupy się pokrywa oraz
b) udział łącznych dochodów w łącznych przychodach tych spółek w
danym roku podatkowym jest większy niż 1%.
Minimalny podatek CIT obejmie jednak tych nowoutworzonych podatników, którzy
powstali w wyniku m.in. z przekształcenia, połączenia lub podziału podatników,
z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo w wyniku przekształcenia
przedsiębiorcy będącego osobą ﬁzyczną wykonującą we własnym imieniu działalność
gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną lub w wyniku wniesienia na poczet
kapitału podatnika przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo
składników majątku tego przedsiębiorstwa.

www.brightspot.pl
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Podatek od wielkich korporacji
3. wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w
rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości
niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku
bru o albo zmniejszeniem straty bru o;
4. koszty nabycia określonych usług lub praw niematerialnych poniesionych na
rzecz podmiotów powiązanych lub pochodzących z rajów podatkowych – w
części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł
kwotę 5% tzw. podatkowego EBITDA.

Stawka podatku i podstawa opodatkowania
Stawka wynosi 10% podstawy opodatkowania.
Podstawą opodatkowania w przypadku podatku minimalnego będzie suma
następujących pozycji:
1. 4% wielkości przychodów z działalności operacyjnej;
2. koszty ﬁnansowania dłużnego poniesionego na rzecz podmiotów
powiązanych w części przekraczającej 30% tzw. podatkowy EBITDA (zysk
operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych
zo b ow i ą z a ń o p ro ce ntowa nyc h , p o d at ków, a m o r t y z a c j i wa r to ś c i
niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych);

Katalog kosztów usług lub praw niematerialnych, których nabycie wpłynie na podstawę
minimalnego podatku CIT zawiera:
1. usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli,
przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia
o podobnym charakterze;
2. wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do
korzystania z praw lub wartości autorskich lub pokrewnych praw majątkowych;
3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych
niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w
tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów
ﬁnansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.
Wartościami zmniejszającymi podstawę opodatkowania będą co do zasady odliczenia
zmniejszające podstawę opodatkowania CIT, z wyłączeniem tzw. ulgi na złe długi, a także
dochody uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku, uzyskane
z działalności w specjalnej streﬁe ekonomicznej (Polskiej Streﬁe Inwestycji).

Odliczenie od podatku CIT
Podatnik odlicza kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku
dochodowego od podatku CIT obliczonego zgodnie z ogólnymi zasadami. Odliczenia
dokonuje się w zeznaniu podatkowym za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe
następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek
dochodowy.
Jednocześnie podatnicy wpłacający podatek minimalny pomniejszają go o należny
za ten sam rok podatkowy podatek CIT.

www.brightspot.pl
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Estoński CIT
Czym w ogóle jest Estoński CIT?
W pierwszej kolejności należy wskazać, że Estoński CIT już w polskim prawie istnieje. Jest
to szczególna postać podatku CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych.
Mechanizm działania tego podatku jest pozornie prosty. Tak długo, jak spółka nie
zdecyduje o wypłacie zysku, tak długo nie musi płacić podatku dochodowego. Gdy zysk
ze spółki zostanie wypłacony akcjonariuszom, udziałowcom albo wspólnikom, spółka
zapłaci podatek na uproszczonych zasadach i uzależniony nie od dochodów spółki,
a od wysokości wypłaty zysku. Mówiąc inaczej - podatnik nie płaci podatku
dochodowego, dopóki osiągane przez spółkę zyski pozostają w spółce.

Co nowego w Estońskim CIT?
Polski Ład wprowadzi z początkiem przyszłego roku nowe zasady stosowania ryczałtu
od dochodów spółek, czyli Estońskiego CIT. Zmiany mają na celu zachęcenie szerszego
grona podatników do stosowania tego rozwiązania, w związku z czym, ich głównym
założeniem jest zwiększenie dostępności poprzez złagodzenie ograniczeń dotyczących
możliwości korzystania z Estońskiego CIT.
Dotychczas Estoński CIT skierowany był jedynie do spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Nowelizacja rozszerza grono uprawnionych
o proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.
Jednocześnie uchylony zostanie limit przychodów w wysokości 100 mln zł w ujęciu
rocznym. W konsekwencji nie będzie już konieczności opłacania 5% domiaru
nakładanego na podatników w razie przekroczenia granicy przychodów.
Obniżeniu ulegną stawki ryczałtu od dochodów spółek. Aktualnie obowiązujące przepisy
uzależniają stawkę podatku od wysokości czynionych nakładów inwestycyjnych.
Nowelizacja zakłada wyeliminowanie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w
określonej wysokości i na wskazane w ustawie cele, co do tej pory było warunkiem
stosowania Estońskiego CIT. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika
nie będzie skutkował utratą uprawnienia do stosowania preferencyjnych zasad
opodatkowania. Wraz z tą zmianą, nowe stawki podatku w ramach Estońskiego CIT
wyniosą 10 % dla małych podatników (poniżej 2.000.000 euro rocznego przychodu)
oraz podatników rozpoczynających działalność i 20% dla pozostałych podatników i będą
niezależne od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

www.brightspot.pl
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Kto nie może korzystać z Estońskiego CIT?
Spółki utworzone w wyniku połączenia lub podziału albo przez podmioty, które wniosły
w postaci wkładu niepieniężnego składniki majątkowe uzyskane z tytułu posiadania
udziałów lub akcji, w wyniku likwidacji innych podatników, a także spółki utworzone przez
podmioty, które w pierwszym roku działalności podatnika lub w roku po nim następującym
wniosły do jego majątku aportem przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa
lub aktywa o wartości przekraczającej równowartość 10.000 euro nie mogą stosować
Estońskiego CIT w okresie 24 miesięcy od dnia utworzenia.
Analogiczny okres karencji, ale liczony od dnia podziału lub wniesienia wkładu obowiązuje
spółki, które podlegały podziałowi przez wydzielenie albo wniosły do innych podmiotów
tytułem wkładów uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo,
jego zorganizowaną cześć albo składniki majątku o wartości przekraczającej równowartość
10.000 euro lub składniki majątkowe uzyskane z tytułu posiadania udziałów lub akcji,
w wyniku likwidacji innych podatników.
Wyłączone z możliwości stosowania Estońskiego CIT są także spółki w likwidacji oraz spółki
w upadłości. W konsekwencji, w przypadku spółek wykorzystujących to rozwiązanie,
otwarcie likwidacji lub upadłości skutkować będzie zmianą sposobu opodatkowania
na zasady ogólne.

Kto może korzystać z Estońskiego CIT?
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Warunkiem stosowania omawianego rozwiązania jest posiadanie przez spółkę określonej
struktury właścicielskiej. Wspólnikami spółek uprawnionych do opodatkowania dochodów
ryczałtem mogą być jedynie osoby ﬁzyczne, które nie posiadają praw majątkowych
związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy)
lub beneﬁcjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku o charakterze
powierniczym.
Jednocześnie, aby spółka mogła korzystać z Estońskiego CIT, nie może posiadać udziałów
lub akcji w innej spółce kapitałowej, udziału kapitałowego w spółce osobowej, tytułu
uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania, a także –
analogicznie jak w przypadku wspólników – posiadać innych praw majątkowych związanych
z prawem do świadczeń należnych założycielowi (fundatorowi) lub beneﬁcjentowi fundacji,
trustu lub innego podmiotu lub stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
Podatnicy stosujący ryczałt zobligowani są, przez okres co najmniej 300 dni w roku
kalendarzowym lub 82% dni roku podatkowego innego niż kalendarzowy, zatrudniać
co najmniej 3 osoby w oparciu o umowę o pracę, które nie są udziałowcami
lub akcjonariuszami spółki.
Dla wskazanego powyżej warunku przewidziane zostało rozwiązanie alternatywne. Spółka
nie musi wykazywać wymaganego poziomu zatrudnienia, jeśli ponosi miesięczne wydatki
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych co najmniej 3 osób
niebędących udziałowcami lub akcjonariuszami, gdy suma wydatków na wynagrodzenie
nie jest niższa niż trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw.
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Mechanizm działania Estońskiego CIT
Istota ryczałtu od przychodów spółek tkwi w braku obowiązku płacenia podatku
dochodowego z tytułu prowadzonej działalności spółki aż do momentu, w którym dochodzi
do wypłaty zysków na rzecz wspólników.
Przedmiotem opodatkowania w ramach Estońskiego CIT jest dochód odpowiadający
określonemu na podstawie przepisów o rachunkowości zyskowi ne o, który zostanie
przeznaczony do wypłaty dywidendy, a został wypracowany w okresie opodatkowania
ryczałtem. Odnosi się to również do zaliczek na poczet dywidendy.
Opodatkowaniu podlega także inna niż dywidenda forma dystrybucji zysków, w tym m.in.
przeznaczenie zysku na pokrycie strat, jeżeli straty te powstały w okresie poprzedzającym
opodatkowanie ryczałtem, wypłata tzw. ukrytych zysków, np. przypadek udzielenia przez
spółkę pożyczki wspólnikowi lub jego podmiotom powiązanym, wypłata odsetek od
pożyczek udzielonych spółce przez wspólnika, udzielenie darowizny, pokrycie wydatków na
reprezentację i inne zdarzenia.
Aby skorzystać z Estońskiego CIT należy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego
(termin upływa 1 lutego). Warunkiem jest wybór tej formy opodatkowania co najmniej na
okres 4 lat (z możliwością przedłużenia na kolejny, czteroletni okres).

www.brightspot.pl
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Estoński CIT a przekształcenie
Przekształcenie w celu skorzystania z Estońskiego CIT traktowane było do tej pory przez
Ustawodawcę jako optymalizacja podatkowa i wiązało się z konkretnymi ograniczeniami.
Dokładnie rzecz ujmując, podmiot, który powstał z przekształcenia, chcąc korzystać
z Estońskiego CIT, musiał zapłacić podatek od różnicy między wartością rynkową,
a wartością księgową posiadanych aktywów. Ta zasada ulega pewnej zmianie.
Zgodnie ze nowelizowanym art. 7aa ustawy o CIT dochód z przekształcenia powstaje w
kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku,
ustalonych dla wyniku ﬁnansowego ne o 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. Podatek będzie liczony w stosunku do składników
przeszacowanych przy przekształceniu dla celów rachunkowych.
Oznacza to, że chcąc stosować Estoński CIT, będąc podmiotem powstałym w wyniku
przekształcenia, należy przygotować się na okres karencji.

Estoński CIT – stawka podatku
Wypłata zysku na rzecz wspólnika oznacza obowiązek zapłaty CIT przez spółkę wg stawki
10% lub 20%.
Wspólnik będący osobą ﬁzyczną otrzymujący dywidendę ma jednak prawo
do dodatkowej ulgi, w postaci obniżenia podatku w ramach PIT od otrzymanej dywidendy
o odpowiednią część CIT zapłaconego przez spółkę, przy czym:
a) w przypadku dywidendy wypłacanej przez tzw. małego podatnika, PIT od
dywidendy jest obniżony o 90% zapłaconego CIT;
b) w przypadku dywidendy wypłacanej przez innych podatników, PIT od
dywidendy jest obniżony o 70% zapłaconego CIT.
W konsekwencji, w przypadku dywidendy wypłacanej przez tzw. małego podatnika,
podatek dochodowy od osób ﬁzycznych z tytułu dywidendy jest obniżony z 19% do 10%,
a w przypadku pozostałych podatników podatek od dywidendy jest obniżony z 19% do
5%.
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Terminy zapłaty podatku
Nowelizacja przepisów w zakresie Estońskiego CIT zmienia także terminy zapłaty podatku.
Wraz z wejściem w życie nowych zasad, podatnik będzie zobowiązany do zapłaty:
a) ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku
przeznaczonego na pokrycie strat − do 20. dnia siódmego miesiąca roku
podatkowego;
b) ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku ne o −do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części
wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie
później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano
tej dyspozycji;
c) ryczałtu od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych − do
końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym
przychody lub koszty powinny zostać zarachowane;
d) ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków
niezwiązanych z działalnością gospodarczą − do 20. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, wydatku lub wykonania świadczenia;
e) ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku − do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia
wkładu niepieniężnego.

Podsumowanie
Estoński CIT zasługuje na uwagę, ponieważ może okazać się rozwiązaniem korzystnym
i mniej obciążającym podatkowo od zasad ogólnych.
W ramach podstawowego podatku CIT podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku
dochodowego od osób prawnych wg stawki 9% lub 19%, niezależnie od tego czy
rozdysponowuje osiągane przez spółkę zyski. Przewidziane w ramach Estońskiego CIT
stawki podatku są co prawda wyższe niż w modelu podstawowym jednak w przypadku
otrzymania dywidendy wspólnik ma prawo odliczyć w swoim rozliczeniu PIT część CIT
zapłaconego na poziomie spółki. Efektywne oprocentowanie łączne spółki i jej wspólnika
jest więc wyraźnie niższe.
Warto także pamiętać, że podatnicy podlegający ryczałtowi od dochodów spółek nie będą
podlegać minimalnemu podatkowi dochodowemu – to jest tak zwanemu podatkowi
od wielkich korporacji.
Szereg korzystnych zmian w zakresie Estońskiego CIT, a także istotny wzrost obciążenia
składką zdrowotną, jest kolejnym, po ograniczeniu odpowiedzialności osobistej,
argumentem skłaniającym do rozważenia zmiany formy działalności z jednoosobowej
działalności gospodarczej na spółkę.
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Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w Polskim Ładzie
Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby ﬁzyczne jest kolejną, która podlega nowelizacji w ramach Polskiego Ładu.
Zmiany obejmują m.in. wprowadzenie nowych stawek ryczałtu czy sposób
opodatkowania najmu prywatnego.

Czym jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma
opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. W odróżnieniu od klasycznego
podatku dochodowego, podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem
dochodowym od przychodów ewidencjonowanych jest osiągnięty przez przedsiębiorcę
przychód. Taka konstrukcja podatku co do zasady uniemożliwia pomniejszenie podstawy
opodatkowania o koszty poniesione w związku z osiągnięciem przychodu. Wyjątek w tym
zakresie stanowią m.in. składki ZUS, ulga abolicyjna oraz ulgi i odliczenia wskazane w art.
26 ustawy o PIT.

www.brightspot.pl
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Kto może stosować ryczałt?
Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych skierowany jest
w szczególności do tych podatników, którzy:
ź prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym także działalność w formie
spółki cywilnej osób ﬁzycznych lub spółki jawnej osób ﬁzycznych;
ź osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
lub innych umów o podobnym charakterze, które nie są zawierane w ramach
prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ryczałt – wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
Możliwość stosowania omawianego rozwiązania jest wyłączona w przypadku, gdy w roku
poprzedzającym rok podatkowy:
ź podatnik uzyskał przychód w wysokości przekraczającej 2 000.000 euro w przypadku
działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie lub
ź suma przychodów wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie
spółki przekroczyła 2 000.000 euro.
Ponadto, przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby ﬁzyczne określają grupy przychodów osiąganych
przez osoby ﬁzyczne, które podlegają wyłączeniu ze stosowania ryczałtu.
Katalog ten obejmuje m.in. działalność aptek, działalność w zakresie handlu częściami
i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
czy wytwarzanie wyrobów opodatkowanych akcyzą.
Z ryczałtu nie mogą także w danym roku podatkowym skorzystać podatnicy podejmujący
wykonywanie działalności po zmianie:
ź samodzielnie wykonywanej działalności na działalność prowadzoną w formie spółki
z małżonkiem,
ź działalności wykonywanej w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną
samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
ź samodzielnie wykonywanej działalności przez małżonka na działalność prowadzoną
samodzielnie przez drugiego małżonka, jeżeli małżonek lub małżonkowie przed
zmianą rozliczali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy
na ogólnych zasadach.
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Ulga na złe długi
Stosowanie ulgi na złe długi pozwala wierzycielowi pomniejszyć podstawę
opodatkowania o wartość nieuzyskanych należności podlegających zaliczeniu
do przychodów należnych. W przypadku podatnika będącego dłużnikiem, który nie
uregulował swoich zobowiązań, skutek będzie odwrotny i w konsekwencji będzie
zobowiązany stosownie zwiększyć przychody, z którymi związane jest zobowiązanie.
Nowelizacja doprecyzowuje zasady stosowania ulgi na złe długi przez podatników
rozliczających się z wykorzystaniem zryczałtowanego podatku od przychodów
ewidencjonowanych.

Ryczałt od tzw. najmu prywatnego
Polski Ład wprowadza znaczące zmiany w zakresie opodatkowania najmu prywatnego.
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym podatnicy mogą wybrać formę opodatkowania
takiego najmu decydując pomiędzy zastosowaniem zasad ogólnych i zryczałtowanym
podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Z wejściem w życie nowelizacji
przychody z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów
o podobnym charakterze oraz dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji
rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na
prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – które nie są uzyskiwane w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym
podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt a składka zdrowotna
Szeroko komentowane zmiany w zakresie składki zdrowotnej nie ominą także podatników
rozliczających się z wykorzystaniem zryczałtowanego podatku dochodowego od
przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim zniknie możliwość pomniejszenia
zobowiązania podatkowego o wartość opłacanej składki zdrowotnej.
Zgodnie z nowymi przepisami składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9%
podstawy wymiaru. W przypadku omawianej formy opodatkowania podstawą wymiaru
składki zdrowotnej będzie:
ź kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw – dla przychodów nieprzekraczających kwoty 60.000 zł,
ź kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
– dla przychodów z działalności gospodarczej przekraczających kwotę 60.000 zł
i nieprzekraczających kwoty 300.000 zł;
ź kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw – dla przychodów przekraczających kwotę 300.000 zł.

Elektroniczna ewidencja przychodów
Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, od 1 stycznia 2023 roku, będą musieli w tym celu
wykorzystywać oprogramowanie komputerowe, a całą dokumentację w wersji cyfrowej
przesyłać do właściwego urzędu skarbowego. Przesłanie ewidencji lub wykazu powinno
nastąpić w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu
lub kwartale, w zależności od wybranej przez podatnika częstotliwości rozliczania
podatku. Co istotne, podatnicy, którzy w danym okresie nie zanotowali przychodu, nie
zostali zwolnieni z obowiązku przesyłania dokumentacji do urzędu skarbowego, choć nie
będą opłacali zryczałtowanego podatku za ten okres.

Nie ulegną natomiast zmianie stosowane w przypadku najmu prywatnego stawki:
8,5% dla przychodów nieprzekraczających rocznie 100.000 zł,
ź 12,5% dla nadwyżki przychodów ponad limit 100.000 zł.
ź
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Zmiana opodatkowania na ryczałt
Podatnik zamierzający zmienić formę opodatkowania na zryczałtowany podatek
dochodowy od przychodów ewidencjonowanych musi zawiadomić w formie pisemnej
właściwy urząd skarbowy w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu
w roku podatkowym.
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Zalety i wady opodatkowania ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych
Wśród zalet można wskazać uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów,
w której ujęte są wyłącznie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej,
natomiast nie obejmuje ona ponoszonych kosztów. Najczęściej decydujące znaczenie
dla wyboru tej formy opodatkowania mają wyraźnie niższe stawki podatku, w porównaniu
do stawek podatku rozliczanego według skali podatkowej czy podatku liniowego.
Mając na uwadze, że przy rozliczaniu podatku w ramach zryczałtowanego podatku
dochodowego od przychodów ewidencjonowanych podstawą obliczenia podatku
jest przychód niepomniejszony o koszty jego uzyskania, ten sposób opodatkowania
jest korzystny przede wszystkim dla podatników, którzy nie ponoszą wysokich kosztów
działalności. Warto też pamiętać, że wybór tej formy opodatkowania uniemożliwia
wspólne rozliczenia z małżonkiem czy też korzystanie z rozwiązań podatkowych dla osób
samotnie wychowujących dzieci.
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Polski Ład a spółki osobowe
Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach jednoosobowej działalności
gospodarczej lub spółki cywilnej będzie co do zasady objęte składką zdrowotną w nowym
kształcie, a więc będzie droższe niż do tej pory. Z drugiej strony, prowadzenie działalności
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie się wiązało z obowiązkiem
zapłaty składki zdrowotnej wcale. Pewnym kompromisem, i pytanie czy nie najbardziej
optymalnym, staną się pod względem podatkowym spółka komandytowa oraz spółka
komandytowo – akcyjna.
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Opodatkowanie spółki komandytowej
Spółka komandytowa to spółka osobowa, w której wobec wierzycieli za zobowiązania
spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a
odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Do
1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe nie były objęte podatkiem CIT. Podatnikami
podatku dochodowego byli jedynie wspólnicy spółki komandytowej, którzy rozliczali
podatek dochodowy w ramach przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności
gospodarczej.
Obecnie spółka komandytowa jest podatnikiem CIT. Co do zasady stawka tego podatku
wynosi 19%, jednak – analogicznie jak w przypadku spółek kapitałowych – przewidziana
jest możliwość stosowania przez spółkę komandytową stawki preferencyjnej w
wysokości 9%. Obniżoną stawkę CIT mogą zastosować spółki, których obrót w
poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2 mln EUR bru o. W przypadku wypłaty
zysku wspólnikowi dochodzi więc do podwójnego opodatkowania.

Opodatkowanie dochodu komplementariusza
Zasadniczo dochód komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej
opodatkowany jest stawką w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednocześnie
komplementariusz korzysta z uprawnienia do pomniejszenia swojego podatku
dochodowego z tego tytułu o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału
komplementariusza w zysku spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki za rok
podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. De facto więc,
dochód komplementariusza opodatkowany jest pojedynczo.

Opodatkowanie dochodu komandytariusza
Dochód uzyskany przez komandytariusza z udziału w zyskach spółki komandytowej
również podlega opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 19%.
W przypadku wypłaty zysku na rzecz komandytariusza, inaczej niż w przypadku
komplementariusza, nie znajdzie zastosowania mechanizm pomniejszenia podatku
dochodowego o kwotę podatku CIT zapłaconego przez spółkę.
Obciążenia ﬁskalne po stronie komandytariuszy mogą być złagodzone przez przewidziany
przez ustawodawcę mechanizm częściowego zwolnienia od podatku dochodowego.
Zwolnieniu z podatku podlega kwota stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez
komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, z ograniczeniem
do wysokości 60 tys. zł takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym (odrębnie
z tytułu udziału w zyskach w każdej spółce komandytowej, w jakiej podatnik
jest komandytariuszem). Przepisy przewidują jednak liczne ograniczenia w stosowaniu
omawianego zwolnienia.

Składka zdrowotna w spółce komandytowej
Wraz z wejściem w życie nowelizacji w ramach Polskiego Ładu, wspólnicy spółki
komandytowej odczują wzrost obciążenia składką zdrowotną.
Stawka składki zdrowotnej będzie wynosić 9% podstawy wyliczenia. Podstawą wyliczenia
składki zdrowotnej będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z czwartego
kwartału roku poprzedniego, ogłaszanego przez GUS.
Wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od wysokości osiąganych
przed podatnika przychodów:
ź dla przychodów do 60 tys. zł 9% składki zdrowotnej będzie obliczane od 60%
przeciętnego wynagrodzenia;
ź dla przychodów od 60 do 300 tys. zł 9% składki zdrowotnej będzie obliczane od 100%
przeciętnego wynagrodzenia;
ź dla przychodów ponad 300 tys. zł 9% składki zdrowotnej będzie obliczane od 180%
przeciętnego wynagrodzenia.
Należy pamiętać, że nadchodzące zmiany likwidują możliwość odliczenia opłaconej
składki zdrowotnej od podatku także w przypadku spółki komandytowej.
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Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej
Spółka komandytowo – akcyjna to kolejny typ spółki prawa handlowego preferencyjnie
potraktowany przez nowe przepisy. W spółce takiej występuje przynajmniej dwóch
wspólników – komplementariusz i akcjonariusz. Na komplementariuszu spoczywa
nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej,
natomiast akcjonariusz takiej odpowiedzialności nie ponosi.
Spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób
prawnych - CIT. Analogicznie jak w przypadku spółek kapitałowych, czy spółki
komandytowej, zasadnicza stawka CIT wynosi 19%. Jednocześnie spółka komandytowoakcyjna również może zastosować preferencyjną stawkę CIT w wysokości 9% na tych
samych warunkach na jakich przysługuje to innym uprawnionym podmiotom.

Opodatkowanie dochodu komplementariusza
Co do zasady dochód komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki
komandytowo-akcyjnej opodatkowany jest stawką w wysokości 19% uzyskanego
przychodu.
Analogicznie jak w przypadku komplementariusza spółki komandytowej,
komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej pomniejsza podatek od dochodu
z tytułu udziału w zyskach spółki o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego
udziału komplementariusza w zysku spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki
za rok podatkowy, w którym przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.
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Opodatkowanie dochodu akcjonariusza
Dochód akcjonariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej
opodatkowany jest stawką w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
W przypadku akcjonariusza będącego podatnikiem CIT (np. inna spółka komandytowoakcyjna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka
akcyjna), może on, spełniwszy określone warunki, skorzystać ze zwolnienia
dywidendowego. W efekcie otrzymane dywidendy oraz inne przychody z udziału
w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mogą być zwolnione z opodatkowania.
Możliwość skorzystania z tego zwolnienia przysługuje wyłącznie akcjonariuszom
będącym podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Dla osób ﬁzycznych
nie przewidziano takiego rozwiązania.

Składka zdrowotna w spółce komandytowo-akcyjnej
W przypadku spółek komandytowo-akcyjnych – odmiennie niż ma to miejsce w spółkach
komandytowych – komplementariusze będący osobami ﬁzycznymi nie będą podlegali
obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
Art. 8 ust. 6 pkt. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jako osoby prowadzące
pozarolniczą działalność wskazuje wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej. Zatem
deﬁnicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność (na potrzeby ustalenia istnienia
obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) nie obejmuje
swym zakresem wspólników spółki komandytowo-akcyjnej.
Z kolei w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków
publicznych ustawodawca zawarł katalog osób, na których ciąży obowiązek opłacania
składki zdrowotnej. Wspólnicy spółek komandytowo-akcyjnych nie zostali ujęci w tym
katalogu.
W konsekwencji, wspólnik, który w spółce komandytowo-akcyjnej jest
komplementariuszem, jak i wspólnik, będący jej akcjonariuszem, nie będą podlegali
obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym na gruncie znowelizowanych
przepisów.
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Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne
a inne korzyści podatkowe
Korzystne uregulowania spółki komandytowej i komandytowo – akcyjnej pod
kątem składki zdrowotnej to nie jedyne powody, dla których warto rozważyć
te formy prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejne dwa to możliwość
skorzystania z Estońskiego CIT oraz zwolnienie od podatku obejmującego
dochody, które w wymiarze roku przekroczą kwotę miliona złotych.
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