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Wprowadzenie estońskiego CITu to 
rozwiązanie, na które z nadzieją oczekuje 
wielu przedsiębiorców. Pozytywnie ocenić 
należy pomysł nieopodatkowania dochodów, 
które będą przeznaczone na dalszą 
inwestycje przedsiębiorstw. Zgadzam się 
jednak z twórcami raportu, że rozwiązanie 
to powinno przyjąć bardziej powszechny 
charakter i nie powinno być obarczone 
tyloma ograniczeniami jak np. minimalna 
ilość zatrudnionych pracowników. Pozostaje 
liczyć, że ta forma opodatkowania będzie 
z czasem rozszerzana, powodując wzrost 
inwestycji wśród przedsiębiorców z sektora 
MŚP. 

Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
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 Jednym z częściej przytaczanych problemów polskiej gospodarki jest 
stosunkowo niska stopa inwestycji w szczególności w obszarze inwestycji 
finansowanych i przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa prywatne. Mimo wysokiej 
stopy konsumpcji, która wzrosła w ostatnich latach, częściowo spowodowana 
zwiększonymi wydatkami o charakterze socjalnym inwestycje prywatne pozostawały na 
niskim poziomie. 

Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest opodatkowanie reinwestowanych zysków 
przedsiębiorstw. Dopóki właściciele nie uznają za konieczne zrealizowania zysku 
przedsiębiorstwa, wypłacając je jako dywidendy lub w inny sposób, warto pozwolić firmie 
inwestować pieniądze bez poboru od nich podatku dochodowego. Oznacza to lepszą 
możliwość rozwoju danego przedsiębiorstwa, na czym w późniejszym czasie skorzystać może 
cała gospodarka narodowa.

Godnym rozważenia jest system opodatkowania przedsiębiorstw funkcjonujący w Estonii. 
Wprowadziła go reforma z 2000 roku. Dochody tam nie są opodatkowane w momencie ich 
powstania. Opodatkowanie następuje dopiero w momencie dystrybucji zysku do właścicieli 
firm. W praktyce zatem firma nie płaci podatku dopóty dochód przeznaczony jest na 
kolejne inwestycje. Skuteczność tego rozwiązania obrazują liczne dane gospodarze tego 
nadbałtyckiego państwa. Odnotowany nie jest tam stały wzrost inwestycji, a przedsiębiorstwa 
są zadłużone w bardzo niewielkim stopniu. Estonia charakteryzuje się również niewielką 
biurokracją, na który wpływ ma bardzo daleko idąca cyfryzacja kraju. 

W Polsce estoński model opodatkowania ma zacząć obowiązywać od 2021 roku. Nie będzie on 
zero-jedynkowym odwzorowaniem estońskiego modelu. Z tej metody będą mogły skorzystać 
firmy których dochody nie przekraczają 50 mln złotych, udziałowcami są osoby fizyczne, 
spółka nie posiada udziałów w innych spółkach kapitałowych czy fundacjach, zatrudniają 
co najmniej 3 pracowników, wskazują nakłady inwestycyjne które ulegają rokrocznemu 
zwiększeniu o 7,5% oraz ich przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności 
operacyjnej. Na podstawie przeprowadzonych analiz Ministerstwo Finansów ustaliło, że 
warunki ustawowe spełni ok. 200 tys. firm. Skutek budżetowy reformy określono na kwotę ok. 
4,35 mld zł

Wszystkie wspomniane ograniczenia powodują, że „estońskiego CIT” w wersji polskiej ma 
okrojoną formę, skierowaną wyłącznie do konkretnej grupy przedsiębiorców. Nie jest jego 
celem, przynajmniej na chwilę obecną powszechne zastosowanie. Proponujemy aby kryteria 
te zmniejszyć do 1 pracownika poza wspólnikami. bez względu na to czy jest to nowa firma 
czy też już funkcjonująca. Po pierwszym 4 letnim okresie podmioty korzystające z rozwiązania 
mogłoby przedłużyć jego funkcjonowanie pod warunkiem zatrudnienia na ten kolejny okres 
co najmniej 3 osób. Byłaby to zachęta dla rozwoju działalności i zwiększenia zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie Byłby to również znacznie bardziej przejrzysty i prostszy mechanizm niż 
wprowadzona w projekcie ustawy „prolongata” dla nowych firm.

Pozytywnie należy jednak ocenić kierunek działań. Należy wyrazić nadzieje, że z czasem 
zakres funkcjonowania „estońskiego CITu” będzie się regularnie poszerzał.

 I. Synteza



Wprowadzimy tzw. estoński CIT dla mikro i małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku 
na moment wypłaty zysku przez spółkę. To wsparcie w reinwestycję zysków i ułatwienie 
finansowania własnego dla małych firm, które bardzo potrzebują zastrzyku kapitału.

Mateusz Morawiecki

 II. Wprowadzenie

 Powyższe słowa premiera Mateusza Morawieckiego podczas drugiego 
expose, wygłoszone w Sejmie 19 listopada 2019 roku stanowiły zapowiedź wdrożenia 
nowego typu podatków dla prowadzących działalność gospodarczą, wzorowane 
na rozwiązaniach estońskich. Spółka zapłaciłaby podatek dopiero w momencie 
wypłacenia dywidendy. Tym samym rozwiązanie będące wcześniej przytaczaną 
przez ekonomistów interesującą ciekawostką z innych rozwiązań prawnych, zostanie 
zaimplementowane do polskiego systemu podatkowego. 

Raport szczegółowo opisuje funkcjonowanie podatku, bazując na estońskim 
przykładzie. Wskazane są także zasadnicze różnice w jego konstrukcji w porównaniu 
z pierwowzorem. Poza częścią opisową autor raportu stara się także przeanalizować 
wady i zalety proponowanych regulacji. W raporcie zawarte są rekomendacje 
dotyczące ostatecznego kształtu proponowanej konstrukcji.

Wierzymy, że niniejszym raport będzie cennym wkładem w toczącą się dyskusję 
o podatku estońskim a w dalszej kolejności o całym systemie opodatkowania 
przedsiębiorczości. W opinii środowiska Stowarzyszenia KoLiber i Fundacji Polska 
Jutra wprowadzone zmiany powinny stanowić bowiem dopiero początek szerokich 
zmian udoskonalających polski system podatkowy. Celem powinno być dążenie 
do całościowego systemu zabezpieczającego fiskalne potrzeby państwa, który 
jednocześnie jest przyjazny podatnikowi i sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. 
Proponowane rozwiązania to bez wątpienia krok w dobrym kierunku, ale droga do 
pokonania wciąż jest daleka. 
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 III.Sektor przedsiębiorstw i inwestycje w Polsce

 W Polsce działa obecnie ponad 1,9 mln firm, z których zdecydowana większość 
to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (99,8%). Wśród nich najliczniejszą grupą 
(96,5%; 2,0 mln) są mikroprzedsiębiorstwa. Udział firm małych w strukturze polskich 
przedsiębiorstw wynosi 2,6% (53,8 tys.), średnich – 0,7% (15,3 tys.), zaś dużych – tylko 
0,2% (3,6 tys.)1.

Struktura przedsiębiorstw aktywnych w Polsce ze względu na wielkość firmy

Źródło: PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2019 r.

Powyższe dane w jasny sposób pokazują, że najliczniejszą grupą przedsiębiorców 
są mikroprzedsiębiorstwa. Są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 
pracowników oraz wypracowują roczny obrót poniżej 1,2 mln euro. Największa liczba 
mikroprzedsiębiorstw działa w usługach (53,0%) i handlu (23,9%). Co siódma firma 
prowadzi działalność w budownictwie (13,6%), a co dziesiąta w przemyśle (9,4%). Mają 
one największy, spośród wszystkich grup przedsiębiorstw, udział w tworzeniu PKB – 
31%, a przyjmując wartość PKB generowaną przez sektor przedsiębiorstw jako 100% – 
41%. Ponadto, istotnie wpływają na rynek pracy – w sektorze przedsiębiorstw generują 
40% miejsc pracy (liczba pracujących w takich firmach wynosi ok. 4 mln osób). 

W 2016 r. w MSP 67% nakładów inwestycyjnych było finansowanych środkami 
własnymi, 19% z kredytów i pożyczek krajowych. Finansowanie środkami własnymi 
dużych przedsiębiorstw wynosiło 76%, a długiem 7%. Im większe przedsiębiorstwo, 
tym zaangażowanie środków własnych w finansowanie inwestycji jest z reguły 
większe2. 

1 PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2019 r.
2 Ibidem



Inwestycje w Polsce

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw (ceny bieżące, 2010=100)

Źródło: GUS, Polska w liczbach 2019, 2019 r.
 
 W ostatnich latach w debacie publicznej jako jeden z bardziej odnotowanych 
problemów polskiej gospodarki wymieniano stosunkowo niską stopę inwestycji 
w szczególności w obszarze inwestycji finansowanych i przeprowadzanych przez 
przedsiębiorstwa prywatne. Głównymi czynnikami napędzającymi polską gospodarkę 
były inwestycje prowadzone przez podmioty publiczne – rządowe oraz samorządowe, 
a także firmy, w których dominującą rolę posiada Skarb Państwa. Dodatkowo istotnym 
czynnikiem zwiększającym wzrost gospodarczy była również stosunkowo wysoka 
stopa konsumpcji, częściowo spowodowana zwiększonymi wydatkami o charakterze 
socjalnym i redystrybucyjnym jak program 500+ wprowadzony przez obecny rząd. 
Obawy ekonomistów wzbudza fakt, iż w praktyce przez cały okres ostatnich 5 lat 
inwestycje prywatne pozostawały na niskim poziomie.

Przyczyny niskiej stopy inwestycji prywatnych

W celu postawienia skutecznej diagnozy w odniesieniu do przyczyn, które 
spowodowały określony powyżej problem należy odwołać się do badań ankietowych, 
wywiadów środowiskowych oraz raportów analitycznych, które zajmowały się 
ustaleniem przyczyn niskiej stopy inwestycji prywatnych. Za naturalną i najbardziej 
oczywistą barierę inwestowania uważany jest niski dostęp do finansowania, który 
powoduje brak możliwości sfinansowania rozwoju firmy. To jednak nie jest główna 
przyczyna w przypadku Polski. Przedsiębiorstwa odraczają inwestycje z wyboru, nie z 
przymusu. Przedsiębiorstwa niefinansowe rokrocznie odnotowują wyraźną nadwyżkę 
oszczędności nad inwestycjami, a większość w finansowaniu inwestycji posiłkuje się 
środkami własnymi i nie stara się o kredyt. Pośrednim argumentem jest wysoka (i 
rosnąca) zyskowność przedsiębiorstw. Można byłoby oczekiwać, że inwestycje zależą 
od poziomu zysków – badania empiryczne tego nie potwierdzają Jak stwierdzają 
eksperci Konfederacji Lewiatan chociaż bariera finansowania nie ma w Polsce  
charakteru horyzontalnego, to jej zniesienie może uruchomić inwestycje w niektórych 
branżach czy firmach3.

3 Lewiatan, Jak przyśpieszyć inwestycje prywatne w Polsce?, 2019 r.

7



8

Najczęściej wymienianym przez przedsiębiorców problemem, już od wielu lat 
zajmującym naczelne miejsce w wszelkich rankingach i diagnozach postrzegania 
polskiej gospodarki przez inwestorów jest niestabilność polskiego prawa. Stabilność 
prawa rozumiana jest głównie jako ilość zmian prawnych dokonywanych przez 
Ustawodawcę w ciągu roku oraz ich objętość. Poniżej przedstawiono przykładowe 
badania, w których przedsiębiorcy określali  podstawowe przyczyny braku inwestycji i 
trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej:4

W pewien sposób powiązanym z niestabilnością prawa w Polsce czynnikiem 
ograniczającym inwestycje w Polsce jest rozumiana szeroko niepewność w życiu 
gospodarczym. Przedsiębiorcy wyraźnie sygnalizują, że brak jasno określonych i 
konsekwentnie wykonywanych strategii rozwoju i kierunków gospodarczych jest 
jednym z podstawowych czynników wstrzymujących decyzje inwestycyjne. Pewnym 
przełomem w tym zakresie było sformułowanie Strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju w 2017 r.5 Z uwagi jednak na fakt, że kierunki rozwoju określone w tym 
dokumencie były rozwijane jedynie w mocno ograniczonym zakresie, biorąc za 
przykład chociażby elektryfikację sektora samochodów osobistych, nie był to przełom 
odbudowujący wiarę przedsiębiorców w pewność kierunku rozwoju państwa. Te 
wnioski potwierdza badanie NBP [2017], w którym 34% przedsiębiorstw prywatnych 
deklaruje, że wysoka niepewność stanowi przyczynę powstrzymywania się od 
inwestowania. Indywidualna ocena niepewności jako wysokiej lub bardzo wysokiej 
jest statystycznie istotna w ograniczaniu szans zarówno rozpoczęcia inwestycji, jak i 
skali nakładów inwestycyjnych. Także w raporcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
[2018] drugą najistotniejszą barierą inwestycji w Polsce była niepewność co do 
przyszłości. W świetle wyników badania NBP [2017] źródło niepewności w działalności 
biznesowej ma charakter krajowy – w znacznie większym stopniu niż międzynarodowy 
czy własny. Dla prawie 80% niepewność jest co najmniej umiarkowanie odczuwalna, a 
26% uważa ją za odczuwalną lub bardzo odczuwalną. W badaniu Konfederacji Lewiatan 
[2018] niepewność sytuacji politycznej i gospodarczej wskazywana jest przez 85-
90% respondentów. Oznacza to, że właśnie krajowe otoczenie utrudnia prowadzenie 
działalności gospodarczej.

Kolejnym podstawowym problemem związanym z badanym zagadnieniem jest stopień 
skomplikowania polskiego systemu podatkowego. Według wielu badań prowadzonych 
wśród przedsiębiorców wbrew pozorom to nie wysokość opodatkowania jest głównym 

4 Ibidem
5 www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju

Niejasne i niespójne przepisy prawa – 95% 
wskazań; w 2017– 93-95%4

Konfederacja Lewiatan (2018):

Ilość i jakość regulacji w obszarze prowadzenia 
biznesu – 70-88% podmiotów; bariera 
wskazywana systematycznie częściej niż w 
innych krajach Europy Środkowej. 

European Investment Bank (2018):

Zmieniające i niekorzystne przepisy i podatki 
– trzecia najistotniejsza bariera, czynnik ma 
charakter trwały.

Narodowy Bank Polski (2019):

Niejasne, niespójne i niestabilne prawo – 37,2% 
w przemyśle, 37-46,4% w handlu, do 56,6% w 
innych usługach.

Główny Urząd Statystyczny (2019):

http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju


czynnikiem hamującym procesy inwestycje i rozwój działalności gospodarczej, a jest 
nim stopień skomplikowania systemu podatkowego oraz konieczność wypełniania 
licznych obowiązków sprawozdawczych. Badanie polskiego systemu podatkowego, 
zorganizowane przez firmę konsultingową KPMG, spośród badanych cech najniżej 
ocenia stabilność przepisów podatkowych. Podniesiona została kwestia liczby 
deklaracji i informacji wynikających z prawa podatkowego. Najczęściej wskazywane 
przez inwestorów problemy praktyczne związane z system podatkowym to: rozliczanie 
korzystania przez pracowników z samochodów służbowych, rozliczanie straty, brak 
scentralizowanej bazy interpretacji podatkowych w zakresie podatków lokalnych, 
kwestia definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych czy też liczne 
zagadnienia dotyczące podatku VAT. Na stosunkowo niską ocenę polskiego systemu 
podatkowego wpływają cztery składowe:

• liczba płatności podatkowych, które zobowiązani są wykonać podatnicy w ciągu 
roku;

• czas, który należy poświęcić na wypełnienie formalności podatkowych;
• całkowita stopa opodatkowania, liczona w relacji do osiąganych zysków; 
• postfiling index, który bierze pod uwagę cztery elementy – czas na dostosowanie 

się do zwrotu podatku VAT lub podatku GST, czas uzyskania zwrotu podatku VAT 
lub podatku GST, czas na dostosowanie się do audytu podatku dochodowego 
od osób prawnych i czas na przeprowadzenie audytu podatku dochodowego od 
osób prawnych.

W Polsce przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania siedmiu płatności 
podatkowych, co zajmuje mu aż 260 godzin. Dla porównania – w najlepszej w tej 
dziedzinie Estonii ośmiu płatności podatkowych przedsiębiorca dokonuje w 50 godzin.

Niezmiennie odnotowywany jest również problem z niewydolnością polskiego 
systemu sądownictwa. Podstawowym zarzutem w tym przypadku jest przewlekłość 
postępowań, która w rezultacie powoduje znacznie większe koszty prowadzenia 
postępowania sądowego w celu dochodzenia czy też obrony swoich praw. W 
niektórych sytuacjach prowadzi to również do kompletnej nieefektywności 
postępowania, zwłaszcza w przypadku rozważania uruchomienia procesu sądowego 
w celu dochodzenia stosunkowo niewielkich należności. Zgodnie z dokumentem 
Podstawowa informacja o działaniu sądów powszechnych – I półrocze 2017 roku na 
tle poprzednich okresów statystycznych, średni czas trwania postępowania sądowego 
w sprawach gospodarczych to ponad 9 miesięcy w sądach okręgowych i ponad 6 
miesięcy w sądach rejonowych6. Co oczywiste, dłużej trwają postępowania procesowe. 

Coraz poważniejszym problemem jest również rosnący brak dostępnej siły 
roboczej. Wszystkie dostępne źródła [GUS 2019; NBP 2019, EIB 2018; Konfederacji 
Lewiatan 2018] potwierdzają, że brak pracowników znajduje się wśród najczęściej 
wymienianych barier funkcjonowania przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem gospodarki 
oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną jak i niewykwalifikowaną 
siłę roboczą, szczególnie w sektorze budowlanym, krystalizuje się problem związany 
z brakiem dostępnych pracowników. Stopa bezrobocia w Polsce pozostaje od kilku 

6 www.isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje
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lat na niskim poziomie, co prowadzi do zapotrzebowania na sprowadzenie kolejnych 
pracowników z zagranicy. W tym obszarze zdecydowanie należy odnotować problemy 
prawne i formalne, które utrudniają przedsiębiorcom zaspokajanie potrzeb kadrowych 
w oparciu o imigrantów zarobkowych. Procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę, 
przedłużania ich oraz osiedlania się obcokrajowców chcących podjąć pracę w Polsce 
są obarczone wieloma problemami. Jedną z przyczyn jest oczywiście dość wysoki 
stopień skomplikowania całej procedury, ale największym problemem jest długość 
samego procesu. Jak stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli administracja publiczna nie 
radzi sobie z obsługą lawinowo rosnącej liczby cudzoziemców przyjeżdżających do 
Polski. Czas legalizacji ich pobytu w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie - 
z 64 do 206 dni. W skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czekał ponad 
trzy lata7.

Postrzeganie Polski przez inwestorów

W zakresie publicystyki umożliwiającej ocenę postrzegania polskiej gospodarki 
w kategorii atrakcyjności inwestycyjnej istnieje wiele różnego rodzaju rankingów 
porównawczych. W Globalnym Raporcie Konkurencyjności na lata 2017–2018 
Polska zajęła 39. miejsce (na 137 krajów). W Światowym Raporcie Konkurencyjności 
2019 Polska zajmuje 38. miejsce (na 63 krajów), ze spadkiem o 4 lokaty w stosunku 
do poprzedniego roku. Wskazywane przez inwestorów podstawowe wady polskiej 
gospodarki to: przeciętny poziom innowacji, niestabilność polityczna, restrykcyjne 
regulacje rynku pracy, nieefektywna administracja publiczna. Atutami są: wysoki 
poziom wykształcenia kadry, otoczenie makroekonomiczne, infrastruktura, wielkość 
rynku, znikome przypadki przestępczości i korupcji oraz niski poziom inflacji i regulacji 
związanych z rynkiem walutowym.  Z kolei raport Banku Światowego „Doing Business 
2020” wskazuje, że Polska spadła na 40. miejsce, o siedem pozycji, w rankingu  w 
stosunku do poprzedniego roku. Wśród 10 obszarów, w których ekonomiści Banku 
Światowego oceniali poszczególne gospodarki, Polska najlepiej wypadła w obszarze 
handlu zagranicznego. W tym wypadku uzyskała maksymalną notę 100 pkt, co dało 
1. miejsce ex aequo z innymi krajami.  Nieco gorzej oceniono łatwość rozwiązywania 
kwestii niewypłacalności (25. miejsce) i uzyskiwania kredytu (37. miejsce). Najgorzej 
Polska wypada z kolei w obszarze oceniającym łatwość otwierania biznesu (128. 
miejsce) oraz rejestracji nieruchomości (92. miejsce)8.

Podsumowując powyższe rozważania na temat problemów mających główny 
wpływ na atrakcyjność inwestowania i stopę inwestycji prywatnych w Polsce należy 
stwierdzić, że najpoważniejsze przeszkody to niestabilność prawa, niepewność 
kierunków rozwoju gospodarki, skomplikowany system podatkowy, niewydolność 
sądów i wzrastający brak kadry pracowniczej. W świetle dostępnych badań kwestię 
braku dostępu do finansowania i wysokości opodatkowania należy uznać, za 
istotny czynnik utrudniający inwestowanie, jednak nie mający charakteru czynnika 
pierwszorzędnego.

7 www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html
8 www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020

http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html
http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020


 IV. Model opodatkowania w Estonii

 Reforma systemu podatkowego w Estonii9 wprowadzająca nowy model 
podatkowy została przeprowadzona w 2000 r. Najistotniejszą  różnicą z innymi 
systemami podatkowymi jest to, że dochody nie są opodatkowane w momencie ich 
powstania. Opodatkowanie następuje dopiero w momencie dystrybucji zysku do 
właścicieli firm10. W praktyce zatem, jeżeli firma nie wypłaca pieniędzy właścicielom, to 
nie ma obowiązku obliczania wysokości dochodu podatkowego i wysokości podatku 
oraz wpłacania podatku do budżetu państwa. Tym samym, tak długo jak środki 
wypracowane przez firmę podlegają reinwestowaniu w działalność firmy, firma nie 
musi się nimi dzielić z fiskusem. Zastosowanie znajduje ujęcie kasowe dochodów, tj. 
dopiero w momencie przepływu realnego pieniądza pojawią się obowiązek podatkowy. 
Od stycznia 2015 roku dystrybuowane zyski podlegają opodatkowaniu 20% stawką 
podatkową. Możliwe jest również opodatkowanie stawką 14% dla firm, które regularnie 
osiągają zyski i je dystrybuują11. Przedsiębiorstwo może stosować tylko własne zasady 
tego jak mierzy swoją wydajność ekonomiczną – nie ma konieczności obliczania 
podstawy opodatkowania czy rozróżniania kosztów według tych, które mogą lub nie 
mogą być kosztami uzyskania przychodu. Dotyczy to zwłaszcza amortyzacji środków 
trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Podobnie jest ze stratami – nie 
trzeba ich kalkulować ani odliczać w kolejnych latach. Z uwagi na kwestię ograniczenia 
możliwości zaliczania wszelkich wydatków jako związanych z działalnością 
gospodarczą, co pozwoliłoby w prosty sposób uchylać się od opodatkowania 
wprowadzono zamkniętą listę wydatków, które nie mogą być uważane za związane z 

9 www.stenogrammid.riigikogu.ee/et/199911101300 [dostęp: 10.08.2020]
10 www.learn.e-resident.gov.ee/hc/en-us/articles/360000721597-Estonian-tax-basics
11 www.taxsummaries.pwc.com/estonia/corporate/taxes-on-corporate-income

Opodatkowanie reinwestowanych zysków przedsiębiorstw 
nie jest ani merytorycznie uzasadnione, ani wskazane 
dla rozwoju gospodarczego. W końcu biznes to tylko 
abstrakcja, która łączy interesy ekonomiczne osób, które 
są jego właścicielami. Dopóki właściciele nie uznają 
za konieczne zrealizowania zysku przedsiębiorstwa, 
wypłacając je jako dywidendy lub w inny sposób, warto 
pozwolić firmie inwestować pieniądze bez poboru od nich 
podatku dochodowego. Oznacza to szybszy rozwój nie 
tylko dla pojedynczego przedsiębiorstwa, ale także dla 
gospodarki narodowej jako całości.

Siim Kallas, estoński minister finansów w czasie 

przemówienia w parlamencie podczas pierwszego 

czytania założeń reformy CIT w 2000 r.9

11

http://www.stenogrammid.riigikogu.ee/et/199911101300
http://www.learn.e-resident.gov.ee/hc/en-us/articles/360000721597-Estonian-tax-basics
http://www.taxsummaries.pwc.com/estonia/corporate/taxes-on-corporate-income
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działalnością gospodarczą. Są to:

• wpisowe i opłaty członkowskie wnoszone do stowarzyszeń non-profit, chyba że 
udział w takich stowarzyszeniach jest bezpośrednio związany z działalnością 
podatnika,

• płatności, w stosunku do których podatnik nie posiada dokumentu źródłowego 
zgodnego z wymogami przepisów o rachunkowości,

• wydatki poniesione lub płatności dokonywane w celu zakupu usług lub 
wypełnienia obowiązków niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika,

• podatek dochodowy,
• grzywny i kary pieniężne nałożone na podstawie prawa i odsetki podatkowe,
• koszty majątku zabranego od podatnika,
• opłaty za zanieczyszczenie środowiska w przypadku naruszenia przepisów,
• napiwki i łapówki

Zalety i skutki zastosowanego systemu

Podstawową zaletą estońskiego systemu podatkowego jest jego prostota, 
umożliwiającą rezygnację z wielu formalnych i biurokratycznych obowiązków 
sprawozdawczych i ewidencyjnych. Co więcej, taki system podatkowy jest stosowany 
zarówno do spółek kapitałowych jak i osobowych, co sprawia, że nie ma zróżnicowania 
w opodatkowaniu. Od wypłat nie nalicza się także podatku od zysku od strony 
właścicieli, co sprawia, że nie ma podwójnego opodatkowania. Co ważne Estonia nie 
jest uznawana za raj podatkowy, jej system podatkowy jest bowiem zgodny zarówno 
z regułami UE jak i regulacjami OECD - korzystanie z estońskiego mechanizmu nie 
powoduje zatem problemów z powstaniem międzynarodowych ryzyk wiarygodności 
beneficjenta i potencjalnego sankcyjnego opodatkowania. Jako wiodące zalety tego 
systemu wymienia się również brak motywacji do ukrywania dochodów oraz charakter 
intensywnie proinwestycyjny opodatkowania. Nie można również pominąć faktu, iż 
estoński system podatkowy, a nawet szerzej ujmując – cyfryzacja państwa jest jedną z 
najdalej posuniętych na świecie.

Mean Average CASHCAP

Źródło: Hazak (2009)



Wpływ na stan środków pieniężnych w sektorze przedsiębiorstw w Estonii 
przeprowadzonej reformy podatkowej świetnie obrazuje powyższy wykres. Wyraźnie 
dostrzegalny jest na nim trend wzrostowy i skok wysokości środków pieniężnych 
będących w dyspozycji właścicieli firm po wprowadzeniu nowego modelu 
opodatkowania. 

Z kolei praca Masso&Merikula z 2011 roku oraz Masso et al. Z 2013 r. pokazują nam 
efekt reformy w zakresie bezpośredniego przełożenia na wzrost inwestycji. Zgodnie 
z danymi przytoczonymi przez wskazanych autorów wzrost ogółem wyniósł 17 pkt 
procentowych, w tym w małych przedsiębiorstwach odnotowano największy wzrost 
– aż o 62 punkty procentowe. Duże przedsiębiorstwa i bardzo duże przedsiębiorstwa 
zaliczyły wzrost o odpowiednio 16 i 9 punktów procentowych. Biorąc pod uwagę 
powyższe dane należy wyciągnąć jednoznaczny wniosek, iż zastosowanie 
mechanizmu opodatkowania wyłączającego opodatkowanie nakładów inwestycyjnych 
w sposób znaczący przełożyło się zarówno na wzrost środków pieniężnych 
posiadanych przez przedsiębiorstwa jak i na radykalny wzrost inwestycji. Wartym 
uwagi jest fakt, że najintensywniej skutki reformy odczuły małe przedsiębiorstwa. 

Mean Average LOANCAP

Źródło: Hazak (2009)

Kolejnym efektem reformy modelu opodatkowania było zaistnienie wyraźnego trendu 
spadkowego w zakresie obniżenia poziomu finansowania się przedsiębiorstw z 
zaciąganego długu w formie pożyczek i kredytów i przejście na finansowanie środkami 
własnymi.

Mean Average LIABCAP

Źródło: Hazak (2009)
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O 5,7 punktów procentowych ogółem spadł udział zobowiązań w strukturze 
kapitału firm. Po raz kolejny największy efekt został odnotowany w sektorze małych 
przedsiębiorstw, gdzie ten spadek wyniósł aż 11,1 pkt procentowych (Masso et 
al. 2013). W przypadku dużych przedsiębiorstw efektem był spadek o 6 punktów 
procentowych, zaś w przypadku bardzo dużych przedsiębiorstw statycznie istotnych 
spadków nie odnotowano.

Czas na rozliczenie CIT

Źródło: PwC, Paying Taxes 2019, 2019 r.

Jak już wyżej wspomniano jednym z największych zalet stosowanego w Estonii 
systemu jest jego wysoka cyfryzacja i eliminacja wielu obowiązków sprawozdawczo-
ewidencyjnych. Na powyższym wykresie jasno dostrzegamy, że przekłada się to na 
znaczące zmniejszenie czasu koniecznego na czynności związane z rozliczeniami 
podatkowymi. 

W świetle przytoczonych analiz i danych należy zatem uznać, że wprowadzenie w 
2000 r. nowego mechanizmu opodatkowania w Estonii w sposób istotny przyczyniło 
się do usprawnienia rozwoju tamtejszych firm. Pozytywny wpływ na firm przełożył się 
również na przyśpieszenie wzrostu całej gospodarki nadbałtyckiego kraju. 

 W Polsce estoński model opodatkowania ma zacząć obowiązywać od 
2021 roku12. Należy jednak jasno stwierdzić, że nie jest to pełne przełożenie 
estońskiego systemu do warunków polskich, a jedynie fragmentaryczne 
zastosowanie mechanizmu. 

Beneficjenci

Z mechanizmu skorzystać będą mogły firmy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

• ich roczne przychody nie przekraczają 50 mln zł
• udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne
• forma prowadzenia działalności to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź 

spółka akcyjna

12 www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit

 V. Koncepcja polska

http://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit


• podmiot nie posiada udziałów w innych podmiotach jak spółki kapitałowe, 
fundacje i trusty

• zatrudniają co najmniej 3 pracowników (nie licząc udziałowców)
• przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej
• wykazują nakłady inwestycje, które rokrocznie ulegają zwiększeniu średnio o 7,5%

Wejście do systemu estońskiego jest możliwe po spełnieniu określonych warunków na 
czteroletni okres, z możliwością przedłużenia na kolejne cykle, jeżeli w ostatnim roku 
danego okresu firma wciąż spełnia warunki postawione przez Ministerstwo Finansów. 
Utrata prawa do opodatkowania na warunkach estońskich pojawi się w sytuacji 
naruszenia warunku wykazania w okresie dwóch kolejno następujących po sobie 
lat podatkowych wzrostu o 15 proc. poniesionych bezpośrednio nakładów na cele 
inwestycyjne.

Ważnym aspektem nowego mechanizmu jest fakt, że w okresie stosowania 
estońskiego CIT podatnik nie będzie mógł korzystać z innych ulg jak ulga B+R, IP  BOX 
czy też ulgi na złe długi. 

Kluczową informacją jest oczywiście kwestia wysokości opodatkowania dochodów, 
które podlegają opodatkowaniu estońskim CIT, czyli w uproszczeniu dochodów 
przeznaczonych do dystrybucji pomiędzy wspólników lub nieprzeznaczonych na 
cele działalności gospodarczej. W przypadku małego podatnika ryczałt wynosi 
15% podstawy opodatkowania, zaś w przypadku podatnika niespełniającego tego 
kryterium – 25% podstawy opodatkowania. W celu zapewniania spójności systemowej 
i korzystnego efektu podatkowego dla podatników wprowadzono również zmiany w 
zakresie ustawy o PIT.  Podatnik będzie odliczał od podatku płaconego na poziomie 
wspólnika (PIT) część podatku zapłaconego na poziomie spółki (CIT). Efektywna stopa 
opodatkowania po wykonaniu takiego odliczenia będzie wynosiła 25% dla podatnika 
małego oraz 30% dla pozostałych podatników. Przepisu projektu ustawy wprowadzają 
również możliwość obniżenia tej stopy opodatkowania o kolejne 5 punktów 
procentowych w przypadku dokonywania większych inwestycji. 

Wskazywane przez Ministerstwo Finansów korzyści z zastosowania tego mechanizmu 
to: 

• większa odporność na dekoniunkturę,
• większe zdolności inwestycyjne,
• wzrost produktywności i innowacyjności,
• oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.
• większa odporność na kryzysy,
• likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
• większa produktywność firm i dzięki temu wzrost ich konkurencyjności,
• wzrost liczby miejsc pracy,
• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski13

• zminimalizowane obowiązku biurokratyczne firm

13 Ibidem
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dla małych podatników efektywna stopa opodatkowania wynosi 26,29%, 
zaś dla pozostałych podatników jest to 34,39% (...)

„

Na podstawie przeprowadzonych analiz urzędnicy ustalili, że warunki ustawowe 
spełni ok. 200 tys. firm. Skutek budżetowy reformy określono na kwotę ok. 4,35 
mld zł. Wyliczenia te  uwzględniają oczekiwany efekt zmiany formy prawnej na 
korporacyjną i przejścia na zasady „estońskie” oraz zakładają, że rozliczające się na 
zasadach estońskich spółki w ogóle nie będą wypłacać zysków swoim udziałowcom. 
Według wiceministra Jana Sarnowskiego wprowadzony pułap inwestycyjny nie jest 
zbytnio restrykcyjny. Naturalne tempo wzrostu wartości brutto środków trwałych 
w polskich przedsiębiorstwach to ok. 5,46 proc. rocznie. Nakłady inwestycyjne na 
nowe środki trwałe w sektorze MŚP były w ostatnich latach o wiele większe niż w 
dużych przedsiębiorstwach i wzrastały w sektorze mikro o 11 proc., małych o 6 proc., 
średnich o 9 proc. Zakładany pułap średnio 7,5 proc. rocznie odpowiada specyfice 
rozwijającej się firmy. Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Finansów spełni również 
rolę uszczelniającą – zniechęci do korzystania z estońskiego CIT spółki „wydmuszki”, w 
szczególności te z obcym kapitałem, które nie inwestują i nie rozwijają się. 

Kalkulacja wpływu na polskie firmy

Ukazując potencjalny wpływ jaki wywrze wprowadzana reforma na polski system 
podatkowy należy rozważyć sytuację polskiego przedsiębiorstwa na różnych etapach 
rozwoju w kontekście opodatkowania działalności gospodarczej. Na wstępie należy 
zaznaczyć, że z uwagi na stopień skomplikowania polskiego systemu podatkowego, 
mnogość instrumentów optymalizacji podatkowej oraz indywidualne uwarunkowania 
firm poniższa analiza ma charakter dalece uproszczony, jednak w sposób wyraźny 
ukazuje ramowe uwarunkowania podatkowe działalności gospodarczej.

W Polsce dostępne powszechnie formy prowadzenia działalności to jednoosobowa 
działalność gospodarcza, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Za najbardziej 
preferencyjnie opodatkowaną należy uznać jednoosobową działalność gospodarczą, 
gdyż nie ponosi kosztów podwójnego opodatkowania, a więc podlega jedynie 
opodatkowaniu podatkiem PIT w wysokości 19% (w ograniczonym zakresie w 
wysokości 17%) oraz co do zasady jest zobligowana do odprowadzania składek ZUS. 
Z uwagi na fakt, że wszystkie pozostałe formy prowadzenia działalności gospodarczej 
są również, przy wypłacie wynagrodzenia, zobligowane do ponoszenia tych samych 
kosztów należy ten poziom opodatkowania uznać za wspólny dla wszystkich form 
prawnych poziom minimum. Zwrócenia uwagi wymaga, że spółki kapitałowe mogą 
wypłacać zyski dla wspólników również w formie dywidend opodatkowanych stawką 
19%, co nie powoduje obowiązku zapłaty składek ZUS.  W przypadku wszystkich 
spółek kapitałowych ponoszą one dodatkowo koszty podatku CIT, co prowadzi do 
problemu tzw. podwójnego opodatkowania. Spółki, które nie przekraczają limitu 
przychodów 2 mln euro rocznie mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania 
stawką 9% CIT, zaś pozostałe spółki podlegają opodatkowaniu według stawki 19%. 
Zatem dla małych podatników efektywna stopa opodatkowania wynosi 26,29% zaś 
dla pozostałych podatników jest to 34,39%. Należy również wspomnieć, że istnieje 
również możliwość skorzystania z różnego rodzaju instrumentów zmniejszających 
opodatkowanie, z których jako najpopularniejsze należy wskazać: Ulgę BR, IP BOX oraz 



zwiększenie kosztów uzyskania  przychodu w celu uzyskania efektu tarczy podatkowej 
zmniejszającej zobowiązanie w podatku CIT. Z uwagi jednak na dość specyficzny 
charakter działalności w przypadku korzystania z ulg BR oraz IP BOX oraz z uwagi na 
skomplikowany i indywidualny charakter mechanizmu zwiększania kosztów uzyskania 
przychodu te formy opodatkowania prowadzonej działalności nie podlegają analizie 
w niniejszym opracowaniu.  Sytuację podatkową poszczególnych form prowadzenia 
działalności gospodarczej prezentuje poniższa ilustracja, która szereguje podmioty w 
kolejności od najmniej opodatkowanych do najbardziej opodatkowanych.

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza
2. Spółki osobowe
3. Spółka kapitałowa opodatkowana 9% CIT
4. Spółka kapitałowa opodatkowana 19% CIT

Biorąc pod uwagę powyższe jasno widać, że najbardziej opłacalnymi pod względem 
podatkowym formami prowadzenia działalności są jednoosobowa działalność 
gospodarcza oraz spółki osobowe. Z uwagi jednak na fakt, że formy te posiadają 
również wiele wad w zakresie braku rozgraniczenia majątku prywatnego od 
firmowego, ryzyka prowadzenia działalności, odpowiedzialności konkretnych osób za 
zobowiązania  i innych uwarunkowań szczególnych, formy te nie w każdym przypadku 
znajdują zastosowanie jako efektywne biznesowo formy prowadzenia działalności. W 
przypadku osób, które z pewnych przyczyn nie chcą wybrać tej formy opodatkowania 
powodzeniem cieszy się prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki 
kapitałowej.

Analizując opodatkowanie w tej formie należy wskazać, że podstawowym problemem 
dotykającym każdą z trzech „form” spółki kapitałowej pokazanych na ilustracji jest 
podwójne opodatkowanie zarówno podatkiem CIT jak i podatkiem PIT oraz dodatkowo 
składkami ZUS. Przechodząc do symulacji mającej na celu pokazanie poszczególnych 
etapów opodatkowania firm wraz z ich rozwojem (zakładając wprowadzenie 
rozwiązania estońskiego do polskiego systemu podatkowego):

1. Świeżo założona spółka kapitałowa posiadająca dwójkę udziałowców, 
dochody poniżej 2 mln euro rocznie i żadnego pracownika może korzystać z 
opodatkowania w stawce 9% podatku CIT. 

2. Po osiągnięciu przychodów pozwalających na zatrudnienie 3 osób na 
umowę o pracę14 i wypłatę minimalnego racjonalnego wynagrodzenia dla 

14 Przyjęto medianę płac w kwocie 4337,85 zł zgodnie z szacunkowymi danymi na październik 2019 r. , co 
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wspólników15 oraz pokryciu podstawowych kosztów prowadzenia działalności16, 
czyli szacunkowo około 30  000 zł miesięcznie Spółka może korzystać z 
„estońskiego CIT” a więc podlega opodatkowaniu CIT w wysokości 0%. 

3. Po utracie możliwości opodatkowania w formie „estońskiego CIT” a więc 
najczęściej najprawdopodobniej po przekroczeniu terminu 4 letniego (lub 
przedłużonego) bądź też po przekroczeniu przychodu w wysokości 50 mln zł 
rocznie Spółka podlega opodatkowaniu podatkiem w stawce 19%. 

Z wyżej przeprowadzonej, dalece uproszczonej, symulacji możemy wyciągnąć 
następujące wnioski:

Mikroprzedsiębiorstwa do momentu osiągnięcia progu około 30  000 zł przychodu 
miesięcznie podlegają opodatkowaniu stawką 9% CIT wyższą niż w kolejnym etapie 
działalności, czyli po przekroczeniu tego szacunkowego progu umożliwiającego 
zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę. Mechanizmem estońskim objęte będą 
przedsiębiorstwa, które samodzielnie przekroczyły próg mikroprzedsiębiorstwa 
zasilanego pracą samych tylko wspólników co stanowi prawdopodobnie największą 
barierę w rozwoju początkowym firmy. Wynika to z faktu, że przejście z firmy 
jednoosobowej do zatrudnienia pracownika wymaga przeznaczenia znacznej 
części przychodów na to dodatkowe zatrudnienie. Dla przykładu hipotetyczna 
jednoosobowa firma mająca miesięczne przychody w zakresie 12  000 zł musi 
przeznaczyć prawie połowę swoich przychodów na pokrycie kosztów zatrudnienia 
pierwszego pracownika. Mechanizm ten nie będzie stanowił zachęty dla tych 
najmniejszych przedsiębiorstw do skalowania swojej działalności poprzez zwiększanie 
zatrudnienia i rozwój firmy z uwagi na konieczność spełnienia kryterium zatrudniania 
co najmniej 3 pracowników. Należy zaznaczyć, że w ujawnionym projekcie ustawy 
skierowanym do konsultacji społecznych wprowadzono swoistą ulgę w zakresie 
kryterium zatrudnienia dla nowo założonych podmiotów17. Warunek zatrudnienia 
nie musi być spełniony już w roku rozpoczęcia działalności i dwóch bezpośrednio 

daje 5 226,24 zł kosztów pracodawcy miesięcznie.
15 Przyjęto kwotę wynagrodzenia odpowiadającą kosztom pracowników, a więc 5 226,24 zł miesięcznie dla 

jednego wspólnika, co stanowi racjonalnie minimalną kwotę opłacalności ekonomicznie działalności.
16 Przyjęto koszty minimalne w wysokości 3  878 zł (księgowość, lokal, wydatki na media, telefony etc.) 

Autorzy zwracają uwagę, że koszty są kwestią indywidualną w zależności od charakteru prowadzonej 
działalności i znacząco różnią się w zależności od firmy. Przyjęta kwota służy jedynie celom 
symulacyjnym pokazującym pewne minimum kosztów.

17 www.gov.pl/web/kas/estonski-cit-w-prekonsultacjach

http://www.gov.pl/web/kas/estonski-cit-w-prekonsultacjach


po nim następujących latach podatkowych, o ile zostanie on spełniony w wyniku 
systematycznego wzrostu zatrudnienia (tj. corocznie o co najmniej 1 etat w pełnym 
wymiarze  czasu pracy począwszy od drugiego roku podatkowego) aż do osiągnięcia 
wymaganego poziomu 3 pracowników. W świetle powyższego należy zatem uznać, 
że projektodawca wprowadzając tę swoistą prolongatę kryterium zatrudnienia po 
pierwsze promuje nowo założone spółki kapitałowe a po drugie komplikuje nowy 
mechanizm opodatkowania. Różnicowanie sytuacji podmiotów nowo założonych i tych 
już funkcjonujących na rynku nie znajduje swojego uzasadnienia ekonomicznego. Z 
kolei wprowadzenie tej prolongaty komplikuje cały mechanizm estońskiego podatku. 
Za niezwykle ważny aspekt podatku estońskiego należy uznać jego prostotę i 
nieskomplikowany charakter. Natomiast poprzez wprowadzanie tego typu przepisów 
projektodawca pomniejsza zaletę tego mechanizmu. Zwrócenia uwagi wymaga 
również fakt, że Ministerstwo Finansów promuje nowy mechanizm wymieniając wprost 
jako jeden z podstawowych wymogów posiadanie 3 zatrudnionych pracowników18. 
Wprowadza to niepotrzebną konfuzję w grupie docelowej, gdyż zamiast sformułowania 
jasnych zasad stosowania nowego mechanizmu opodatkowania w praktyce konieczne 
może być korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej/doradztwa podatkowego 
w celu bezpiecznego zastosowania mechanizmu. Niewątpliwie wpłynie to też na 
ilość osób, które skorzystają na mechanizmie, gdyż część przedsiębiorców nie 
będzie wiedziało bądź też nie będzie chciało ryzykować zastosowania mechanizmu 
w przypadku niespełniania kryterium posiadania 3 pracowników w pierwszych 
latach działalności.  Krąg potencjalnych adresatów rozwiązania został zatem mocno 
ograniczony i kładzie on na zdecydowany nacisk na wsparcie przedsiębiorstw, które 
samodzielnie rozwinęły wstępnie swoją działalność i ma udostępnić im zachętę do 
dalszego rozwoju. Zwrócenia uwagi  wymaga fakt, że przedsiębiorstwa, które będą 
mogły korzystać z rozwiązania estońskiego to przedsiębiorstwa z przychodami 
od kilkudziesięciu tysięcy do nawet ponad 4 mln zł miesięcznie. Są to firmy, 
które powszechnie korzystają już z usług doradztwa prawnego oraz doradztwa 
podatkowego, co umożliwia im stosowanie wspomnianego wcześniej efektu tarczy 
podatkowej poprzez zwiększenie kosztów uzyskania przychodów czy też inne 
mechanizmy optymalizacyjne. Podatek estoński będzie zatem w rezultacie kolejnym 
instrumentem umożliwiającym im minimalne, czy też wręcz zerowe opodatkowanie 
podatkiem CIT. Może to wskazywać na to, że w ostatecznym rezultacie mechanizm 
estoński nie spowoduje znaczącego efektu w postaci przyspieszonego rozwoju firm.

Wpływ na firmy z zagranicznym kapitałem

W przypadku przedsiębiorstw, które będą powstawały z użyciem zagranicznego 
kapitału efekt wprowadzonego rozwiązania może być zdecydowanie pozytywny. 
Wynika to z faktu, że górna granica opodatkowania sięga 50 mln złotych rocznie. 
Pozwoli to zatem na wykorzystanie tego mechanizmu inwestorom zagranicznym 
do radykalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych. Z uwagi na fakt, że inwestycje 
zagraniczne nie są w praktyce przeprowadzane przez mikro przedsiębiorstwa 
(rozumiane jako nieprzekraczające wyżej omówionego progu utrzymania 3 
pracowników), a są przeprowadzane przez inwestorów dysponujących większym 
kapitałem – będzie to świetnie dopasowane do tej grupy adresatów narzędzie 

18 www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit
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inwestycyjne. Należy zatem uznać, że wprowadzenie estońskiego CIT w proponowanej 
przez rząd formule może pokazać dalece bardziej istotne skutki w zakresie właśnie 
przyciągania inwestorów zagranicznych. 

Podatność na optymalizację podatkowe

Przy wprowadzaniu każdego fragmentarycznego mechanizmu zmniejszającego 
opodatkowanie (nie dotyczącego wszystkich płatników danego podatku, a tylko 
spełniających określone warunki) istnieje ryzyko, iż mechanizm ten znajdzie swoje 
zastosowanie jako mechanizm optymalizacyjny dla znacznie większych podmiotów, 
które korzystając z usług profesjonalnego doradztwa prawnego i podatkowego będą 
w stanie wykorzystać go do minimalizacji swoich zobowiązań, a co za tym idzie 
zwiększenia stopy zysku. W przypadku rozwiązania estońskiego obowiązującego w 
Estonii problem ten nie istnieje, jako, że jest to rozwiązanie powszechne. W przypadku 
koncepcji polskiej z racji na założone kryteria problem ten na pewno będzie istniał.. Nie 
jest trudno wyobrazić sobie, że duże przedsiębiorstwa będą dzielić swoją działalność 
gospodarczą na poszczególne przedsiębiorstwa zajmujące się konkretnymi wycinkami 
całości w celu skorzystania z „estońskiego CIT’. Z uwagi jednak na fakt, że duże 
przedsiębiorstwa mają całą gamę innych możliwości ograniczania swoich zobowiązań 
podatkowych, mechanizm estoński należy traktować jedynie jako kolejny instrument, 
który może posłużyć do tych celów.

W projekcie ustawy wprowadzającej estoński CIT zawarto rozwiązania mające 
zapobiegać wykorzystania tego mechanizmu jako mechanizmu uchylania się od 
opodatkowania przez podmioty nie będące grupą docelową. Są to ograniczenie 
beneficjentów do spółek z udziałowcami będącymi osobami fizycznymi, co 
umożliwia stosunkowo prostą kontrolę struktury, brak możliwości posiadania 
większej ilości udziałów w innych spółkach, fundacjach i trustach oraz mechanizmy 
sprawozdawcze. W połączeniu z dostępnymi w polskim systemie podatkowym 
klauzulami przeciwdziałającymi unikaniu opodatkowania narzędzia te należy 
uznać za wystarczające do przeciwdziałania nadużyciom mechanizmu. Należy 
jednak zaznaczyć, że dużo w tej materii zależy od zdolności aparatu skarbowego do 
zastosowania wskazanych narzędzi. 

Minimalizacja obowiązków administracyjnych

Odrębną kwestią, której należy poświęcić uwagę jest zagadnienie minimalizacji 
obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych beneficjentów planowanego 
rozwiązania. Zasadne wydaje się sformułowanie tezy, iż rozwiązanie to w istocie 
przyczyni się do zmniejszenia biurokratyzmu w przedsiębiorstwach. Poprzez 
eliminację obowiązku ustalania kosztów uzyskania przychodu, obliczania odpisów 
amortyzacyjnych czy obliczania samego podatku w sposób znaczący ułatwione 
zostanie funkcjonowanie beneficjentów. Beneficjenci będą zmuszeni prowadzić pełną 
księgowość oraz dopełniać obowiązków sprawozdawczych, jednak całość tychże 
obowiązków jest radykalnie zminimalizowana w stosunku do podmiotów, które nie 
będą korzystać z tego mechanizmu.  



Wnioski i rekomendacje

Planowany mechanizm „estońskiego CIT” w wersji polskiej jest w założeniach mocno 
okrojoną, poprzez ograniczenie do konkretnej grupy przedsiębiorców bazującej 
głównie na wskaźniku zatrudnienia w danej firmie, koncepcją estońską. W zestawieniu 
z przedstawionymi w pierwszej części niniejszego raportu głównymi problemami 
powodującymi niską stopę inwestycji prywatnych należy uznać, że nie odpowiada on 
w pełni na sygnalizowane przez przedsiębiorców przeszkody. Wynika to z faktu, iż jego 
oddziaływanie jest głównie nastawione na zmniejszenie opodatkowania dla zawężonej 
grupy odbiorców, nie zaś na rozwiązanie systemowych problemów polskiej gospodarki. 
Innymi słowy jego podstawową wadą jest brak powszechnego zastosowania.  Z uwagi 
na fakt wprowadzenia specyficznych kryteriów zawężających jego wykorzystanie i po 
przeanalizowaniu potencjalnych beneficjentów można wyciągnąć wniosek, że istnieje 
ryzyko, iż nie przełoży się w znaczący sposób na rozwój  polskich przedsiębiorstw 
umożliwiający zmianę struktury sektora biznesowego. Ułatwi on oczywiście 
prowadzenie działalności dla grupy docelowej, jednak z punktu widzenia całego 
systemu gospodarczego jak i biorąc pod uwagę strukturę sektora przedsiębiorstw w 
Polsce nie będzie to efekt znaczący. Zwrócenia uwagi wymaga pozytywny wpływ jaki 
powinien wywrzeć ten mechanizm opodatkowania na wzrost inwestycji zagranicznych. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że wprowadzenie rozwiązania w obecnie 
planowanej formie wpłynie na negatywnie na stopień skomplikowania polskiego 
systemu podatkowego (wielość różnych rozwiązań i opodatkowania). Z drugiej strony 
zakładając dotrzymanie zobowiązań deklarowanych przez Ministerstwo Finansów 
rozwiązanie to może w sposób znaczący przyczynić się do zmniejszenia obciążeń 
biurokratycznych dla beneficjentów, co pozytywnie wpłynie na rozwój tych firm. 

Podsumowując powyższe wywody należy ocenić proponowane rozwiązanie 
wprowadzające estoński CIT do polskiego systemu podatkowego jako reformę 
pozytywną, jednak nie pozbawioną wad. Podstawową, omówioną w poprzedniej 
części raportu, wadą jest niezbyt trafione zastosowanie kryterium liczby pracowników 
przekładające się bezpośrednio na określenie adresatów omawianego rozwiązania. 

Z wyżej wymienionych względów rekomendujemy zmianę kryteriów potencjalnych 
beneficjentów nowego rozwiązania. Zamiast stanowić wsparcie dla podmiotów 
zatrudniających co najmniej 3 pracowników z swoistą prolongatą dla nowo 
zakładanych podmiotów należałoby rozważyć zmianę kryterium na podmioty 
zatrudniające co najmniej 1 pracownika poza wspólnikami, bez względu na to czy jest 
to nowa firma czy też już funkcjonująca. Po pierwszym 4 letnim okresie podmioty 
korzystające z rozwiązania mogłoby przedłużyć jego funkcjonowanie pod warunkiem 
zatrudnienia na ten kolejny okres co najmniej 3 osób. W ten sposób przedsiębiorcy 
otrzymaliby zachętę do przechodzenia z etapu mikro działalności zasilanej pracą 
samych wspólników do etapu zatrudniania również osób z zewnątrz. Z kolei kolejny 
okres przedłużenia motywowałby przedsiębiorców do dalszego wzrostu zatrudnienia, 
co musiałoby w sposób oczywisty powodować rozwój samej firmy stawiając ją na 
drodze do przejścia z sektora mikroprzedsiębiorstw do sektora małych przedsiębiorstw. 
Byłby to znacznie bardziej przejrzysty i prostszy mechanizm niż wprowadzona 
w projekcie ustawy „prolongata” dla nowych firm, a jedną z podstawowych zalet 
stojących za sukcesem estońskiego CIT jest właśnie jego prostota.
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Fundacja Polska Jutra została zarejestrowana jako efekt współpracy grupy osób 
mających na celu dobro Ojczyzny.  Członkowie Zarządu – Maciej Letkiewicz oraz 
Kamil Rybikowski – mają  ponad 9-letnie doświadczenie w społecznej działalności 
pozarządowej, której celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promowanie 
właściwych postaw wśród przedsiębiorców i obywateli oraz wspieranie rozwoju 
gospodarczego państwa. 

Głównym obszarem działalności Fundacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego 
Polski, w szczególności w zakresie współpracy z przedsiębiorcami poprzez 
różnorodne akcje dotyczące polskiego systemu podatkowego. Współpraca z biznesem 
pozwala wskazywać możliwe udoskonalenia w obecnie funkcjonującym systemie 
podatkowym, tak aby był on jak najefektywniejszy i jednocześnie umożliwiał rozwój 
przedsiębiorczości i bogacenie się społeczeństwa.

Działalność Fundacji skupia się na dołożeniu swojej cegiełki w umożliwianie 
efektywniejszego rozwoju gospodarczego poprzez rozwój przedsiębiorczości. W tym 
celu podejmowane są różnorodne działania, wśród których na szczególną uwagę 
zasługuje projekt „Bezpieczne podatki”, który był kampanią informacyjną skierowaną 
do przedsiębiorców w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym. Oprócz tego 
działania fundacji są skoncentrowane wokół wydawania analiz i raportów o tematyce 
podatkowej, a przedstawiciele Polski Jutra regularnie biorą udział w konsultacjach 
ustaw i innych aktów prawnych, zgłaszając swoje komentarze i uwagi. Warto także 
wspomnieć o innych organizowanych wydarzeniach, jak np. Salony Polityczne czy 
festyny.

Cele udaje się realizować dzięki licznym współpracom. Wśród partnerów, z którymi 
Fundacja współpracowała w różnorodnej formie przy organizacji projektów należy 
wyróżnić: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Inkubatory przedsiębiorczości, 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację 
Skarbową, Muzeum Historii Polski, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, 
Uniwersytet Jagielloński.

https://koliber.org
https://twitter.com/KoLiber_org


KoLiber funkcjonuje jako Stowarzyszenie już od ponad 20 lat. Jest to organizacja 
łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy 
konserwatywno-liberalne. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne 
wziąć aktywny udział w życiu społeczno – politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć 
na jakość polskiej debaty publicznej. Działamy w 25 miastach w całej Polsce.

Dążymy do urzeczywistnienia idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy 
fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, 
własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie 
tradycji i historii oraz troska o rodzinę.

Dbamy o przestrzeń publiczną i zmieniamy świadomość społeczną poprzez 
organizację happeningów, konferencji oraz działalność wydawniczą i naukową.

Najważniejsze akcje, które realizujemy od wielu lat:

• setki lekcji w szkołach, budując w młodzieży tożsamość narodową oraz uczących 
podstaw ekonomii (Być Jak! oraz Lekcje Ekonomii dla Młodzieży)

• Centrum Analiz KoLibra - wysokiej jakości analizy, które w sposób merytoryczny 
przedstawiają gotowe rozwiązania istotnych problemów (m.in. Analiza: 
„Gospodarka w czasie pandemii”, Raporty: „Egzekucja wierzytelności w 
gospodarce”, „Zła Zmiana. Negatywne skutki zmiany czasu”, „Demografia a 
system emerytalny)

• Goń z pomnika Bolszewika oraz Projekt Zmiany Nazw Ulic - żmudna praca na 
rzecz usunięcia komunistycznych pozostałości z przestrzeni publicznej

• KoLiber TV
• Akademia KoLibra - szkolimy przyszłe elity
• KoLiber dla Życia - cykl projektów na rzecz ochrony życia nienarodzonego
• Marsze Rotmistrza Pileckiego
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