
Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych) 

Stan prawny do 31 grudnia 2021 r. Stan prawny od 1 stycznia 2022 r. 

 
Podatnik jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 
sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o 
rachunkowości. 
 

 
Brak zmian. 

 
Opodatkowanie ryczałtem obejmuje okres bezpośrednio po sobie 
następujących 4 lat podatkowych. 
 
Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio 
po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży 
informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji 
składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był 
opodatkowany ryczałtem. 
 

 
Brak zmian. 

 
Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić 
bezpośrednie nakłady na cele inwestycyjne w wysokości większej o: 

1) 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł - w okresie 2 kolejno 
następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, 
albo 
2) 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł - w okresie 4 lat 
podatkowych 

- w stosunku do ustalonej na ostatni dzień roku podatkowego 
poprzedzającego odpowiednio dwuletni albo czteroletni okres 
opodatkowania ryczałtem wartości początkowej środków trwałych 
zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów 
osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz 
innych składników majątku służących głównie celom osobistym 
udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin. 

 
Przepis ten będzie uchylony. Podatnik nie musi ponosić nakładów na cele 
inwestycyjne, by móc skorzystać z opodatkowania ryczałtem. 



 
Przez nakłady na cele inwestycyjne rozumie się faktycznie poniesione w 
roku podatkowym: 

1) wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub 
wytworzenie środków trwałych, o których mowa wyżej, 
2) opłaty ustalone w umowie zgodnie z art. 3 ust. 4 lub 6 ustawy o 
rachunkowości, z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego, w 
części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych, o 
których mowa w ust. 1. 

 

 
Podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na 
zasadach określonych w art. 19, art. 24b i art. 24d CIT, tj.: 

- na zasadach ogólnych (19% i 9% CIT), 
- podatkiem dochodowym od przychodu ze środka trwałego 
będącego budynkiem, 
- na zasadach IP BOX. 

 

 
Podatnik opodatkowany ryczałtem nie podlega opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 19, art. 24b, art. 24ca i art. 24d CIT, tj.: 

- na zasadach ogólnych (19% i 9% CIT), 
- podatkiem dochodowym od przychodu ze środka trwałego będącego 
budynkiem, 
- na zasadach IP BOX, 
- minimalnym podatkiem dochodowym. 

 

 
Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik (polski rezydent 
podatkowy), jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 
 
1) łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku 
podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich 
przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku 
podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 
000 000 zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty 
należnego podatku od towarów i usług; 
 
2) mniej niż 50% przychodów, o których mowa w pkt 1, pochodzi: 

a) z wierzytelności, 
b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, 

 
Uchylono pkt 1, tego warunku podmioty chcące skorzystać z ryczałtu nie 
muszą już spełniać. 
 
Warunek z pkt 4 będzie brzmiał „prowadzi działalność w formie spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, 
spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, której odpowiednio 
udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne 
nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania 
świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub 
innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym”.  
 
Oznacza to, że możliwość stosowania ryczałtu rozszerzono na prostą spółkę 
akcyjną, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. 



c) z części odsetkowej raty leasingowej, 
d) z poręczeń i gwarancji, 
e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu 
zbycia tych praw, 
f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, 
g) z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 
1 pkt 4 - w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest 
wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub 
wartość ta jest znikoma; 

 
3) podatnik: 

a) zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w 
przeliczeniu na pełne etaty, niebędące udziałowcami ani 
akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni w 
roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest 
okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych - przez co 
najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym, lub 
b) ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 
trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych 
na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób 
fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego 
podatnika, jeżeli w związku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku 
ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

 
4) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, której odpowiednio 
udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne 
nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania 
świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu 
lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze 



powierniczym; 
 
5) nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów 
uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego 
inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą 
prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do 
otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent 
fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o 
charakterze powierniczym; 
 
6) nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań 
finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o 
rachunkowości; 
 
7) złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według 
ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w 
terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, 
w którym ma być opodatkowany ryczałtem. 
 

 
W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, w pierwszym 
roku podatkowym opodatkowania ryczałtem, warunek, o którym mowa 
wyżej w pkt 3: 
 
1) lit. a, uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik zatrudnia na 
podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne 
etaty, niebędącą udziałowcem ani akcjonariuszem tego podatnika, przez 
okres wskazany w tym przepisie; 
 
2) lit. b, uznaje się za spełniony, jeżeli mały podatnik ponosi miesięcznie 
wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty 
wynagrodzenia na rzecz zatrudnionej na podstawie umowy innej niż 

 
Brak zmian. 



umowa o pracę co najmniej 1 osoby, niebędącej udziałowcem ani 
akcjonariuszem tego podatnika, oraz w związku z wypłatą tego 
wynagrodzenia na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 

 
Przepisów o ryczałcie nie stosuje się do: 
 
1) przedsiębiorstw finansowych, o których mowa w art. 15c ust. 16; 
 
2) instytucji pożyczkowych w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 
maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; 
 
3) podatników osiągających dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 
pkt 34 lub 34a (tj. specjalna strefa ekonomiczna, decyzja o wsparciu); 
 
4) podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji; 
 
5) podatników, którzy zostali utworzeni: 

a) w wyniku połączenia lub podziału albo 
b) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem 
wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki 
majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku 
likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki 
posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, 
albo 
c) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w 
którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym 
bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na 
poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, 

 
Brak zmian. 



zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego 
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 
w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu 
euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu 
roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono 
te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość 
tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 
- w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w 
roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej 
jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia; 

 
6) podatników, którzy: 

a) zostali podzieleni przez wydzielenie albo 
b) wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet 
kapitału: 
- uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego 
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość 
w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu 
euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu 
roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniesiono 
te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość 
tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, 
lub 
- składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku 
likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały 
(akcje) tych innych likwidowanych podatników 
- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo 
wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim 
następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od 
dnia dokonania podziału albo wniesienia wkładu. 

 
 



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

a) do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu 
podzielonego zysku) lub 
b) na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres 
opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na 
pokrycie strat); 

 
2) wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków); 
 
3) wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą 
(dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą); 
 
4) nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub 
wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową 
tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) - 
w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub 
wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części; 
 
5) sumie zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym 
stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były 
zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty 
(dochód z tytułu zysku netto) - w przypadku podatnika, który zakończył 
opodatkowanie ryczałtem; 
 
6) wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o 
rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w 
zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku 

 
Brak zmian. 



(stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych). 
 

 
Przez ukryte zyski, o których mowa w pkt 2 powyżej, rozumie się 
świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub 
częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, 
inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub 
pośrednio, jest udziałowiec albo akcjonariusz lub podmiot powiązany 
bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem lub 
akcjonariuszem, w szczególności: 
 
1) kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi 
albo akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem albo 
akcjonariuszem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od 
pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi; 
 
2) świadczenia wykonane na rzecz: 

a) fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej 
fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo 
taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego 
podmiotu, 
b) trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze 
powierniczym; 

 
3) nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c 
ponad ustaloną cenę tej transakcji; 
 
4) nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z 
odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli 
dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na 
złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i 
faktycznego jej wniesienia; 

 
Zgodnie z nowelizacją, przez ukryte zyski będzie się rozumieć dodatkowo: 
 
- wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze 
zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze 
zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, 
 
- dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;  
 
- odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;  
 
- zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;  
 
- świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia 
udziału kapitałowego wspólnika w spółce. 



 
5) wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) 
lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji); 
 
6) równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału 
zakładowego; 
 
7) darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju; 
 
8) wydatki na reprezentację. 
 

 
Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi: 
 
1) suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku 
przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto 
uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto; 
 
2) suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków 
niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, w 
którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku; 
 
3) dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku osiągnięty w 
miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie 
podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego; 
 
4) dochód z tytułu zysku netto osiągnięty w roku podatkowym, w którym 
zakończył opodatkowanie ryczałtem. 
 
Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatnik opodatkowany 
ryczałtem uwzględnia zdarzenia zaistniałe przed pierwszym rokiem 
opodatkowania ryczałtem, jeżeli rozliczenie tych zdarzeń jest 
kontynuowane zgodnie z przyjętymi przez tego podatnika zasadami 

 
Zmiana uzupełnia przepis o zdanie, że podstawę opodatkowania ryczałtem 
stanowi także dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych 
osiągnięty w roku podatkowym. 



rachunkowości. 
 

 
Ryczałt wynosi: 
 
1) 15% podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz 
podatnika, u którego wartość średnich przychodów obliczona zgodnie z 
art. 28j ust. 1 pkt 1 nie przekracza wartości maksymalnych przychodów 
określonych dla małego podatnika; 
 
2) 25% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż 
wskazany w pkt 1. 
 

 
Po zmianach ryczałt będzie wynosił: 
 
1) 10% podstawy opodatkowania – w przypadku małego podatnika oraz 
podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności; 
 
2) 20% podstawy opodatkowania - w przypadku podatnika innego niż 
wskazany w pkt 1.  

 
W przypadku podstawy opodatkowania ustalanej od dochodu z tytułu 
zysku netto stawka podatku, o której mowa w ust. 1, podlega obniżeniu 
o pięć punktów procentowych, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne, o 
których mowa w art. 28g ust. 1, wynosiły co najmniej: 

1) 50% w każdym dwuletnim okresie - w przypadku rozliczania 
nakładów inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 1; 
2) 110% w każdym czteroletnim okresie - w przypadku rozliczania 
nakładów inwestycyjnych w sposób określony w art. 28g ust. 1 pkt 2. 

 

 
Przepis będzie uchylony. 

 
Podatnik, u którego przychody lub wartość średnich przychodów były 
wyższe niż określone w art. 28j ust. 1 pkt 1 (tj. niż łączne przychody z 
działalności osiągnięte w poprzednim roku w wysokości ponad  100 000 
000 zł), ustala dla dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym 
domiar zobowiązania podatkowego. 
 
Domiar zobowiązania podatkowego wynosi 5% podstawy 
opodatkowania. 
 

 
Przepis będzie uchylony. 



 
Korekta wstępna - Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od 
dochodów spółek kapitałowych, jest obowiązany: 
 
1) do zaliczenia do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy 
o CIT: 

- przychodów uwzględnionych, zgodnie z przepisami o 
rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata 
podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem 
od dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały 
zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o 
CIT, 
- kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, o których 
mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, w latach podatkowych 
poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od 
dochodów spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały 
uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, ale w wyniku tym zostaną, na 
podstawie przepisów o rachunkowości, uwzględnione w okresie 
późniejszym, tj. w okresie opodatkowania ryczałtem. 

 
2) do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w 
art. 15 ust. 1 ustawy o CIT: 

- przychodów zaliczonych do przychodów, o których mowa w art. 12 
ust. 1 ustawy o CIT, w latach podatkowych poprzedzających 
pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 
kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku 
finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
ale w wyniku tym zostaną, na podstawie przepisów o 
rachunkowości, uwzględnione w okresie późniejszym, tj. w okresie 
opodatkowania ryczałtem, oraz 
- kosztów uwzględnionych, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w 
wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe 

 
Korekta wstępna po zmianach 
 
Zaistnieje możliwość wyłączenia opodatkowania tzw. korekty wstępnej, czyli 
różnicy przejściowej między wynikiem podatkowym a wynikiem bilansowym. 
Obecnie podatek ten trzeba zapłacić już w terminie złożenia zeznania za rok 
podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT-em. 
 
Po zmianach termin zapłaty podatku ma upływać dopiero po ostatnim roku 
opodatkowania ryczałtem -  i to pod warunkiem, że spółka będzie stosować 
estoński system nie krócej niż cztery lata podatkowe. Jeśli zdecyduje się 
stosować je dłużej, to zobowiązanie z tytułu różnic przejściowych całkowicie 
wygaśnie. 
 
 



poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów 
spółek kapitałowych, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 
ustawy o CIT. 

 
Podatnik w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający 
pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek 
kapitałowych zobligowany jest zatem do dodatkowego uwzględnienia w 
przychodach podatkowych przychody dotychczas wyłącznie rachunkowe 
oraz koszty dotychczas wyłącznie podatkowe, natomiast w kosztach 
uzyskania przychodów przychody dotychczas wyłącznie podatkowe oraz 
koszty dotychczas wyłącznie rachunkowe, jeżeli w okresie rozliczenia 
ryczałtem nastąpi odpowiednie rozpoznanie tych korygowanych w 
korekcie wstępnej przychodów i kosztów, na podstawie przepisów o 
rachunkowości. 
 
Efektem korekty wstępnej przychodów i kosztów jest wyeliminowanie 
podwójnego opodatkowania tych samych przychodów, wyeliminowanie 
możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych 
przychodów, jak również wyeliminowanie podwójnego odliczenia tych 
samych kosztów czy wyeliminowanie możliwości nieuwzględnienia w 
rozliczeniu podatkowym określonych kosztów. 
 
Dzięki wskazanemu rozliczeniu przychodów i kosztów podatnik dokona 
ujednolicenia swoich rozliczeń podatkowych i rachunkowych, gdyż po 
wyborze ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, przychody i koszty 
podatnika ustalane dla celów rachunkowych, staną się również 
kategoriami podatkowymi. 
 
Przykład 
 
Podatnik wybiera opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek 
kapitałowych począwszy od roku 2021. W rozliczeniu za rok 2020 



uwzględnia między innymi: 
 
1) w przychodach podatkowych: 

- naliczone, lecz jeszcze nie otrzymane odsetki od pożyczki 
udzielonej na rzecz udziałowca, o ile odsetki te zostały uwzględnione 
już w przychodach rachunkowych tj. w wyniku finansowym netto w 
latach poprzedzających pierwszy rok stosowania ryczałtu 
- dodatnie różnice kursowe, dotychczas nierealizowane, naliczone 
przy wycenie bilansowej środków pieniężnych zgromadzonych na 
zagranicznym rachunku bankowym, 
- naliczone, lecz jeszcze nie otrzymane odsetki od należności z tytułu 
dostaw i usług, 
- kwotę różnicy między amortyzacją środka trwałego dla celów 
rachunkowych i podatkowych, np. w sytuacji gdy środek trwały 
został podatkowo zamortyzowany w oparciu o odpis jednorazowy 
(na podstawie art. 16k ust. 7 ustawy o CIT), a rachunkowe odpisy 
będą kontynuowane w okresie opodatkowania ryczałtem, 

 
2) w kosztach uzyskania przychodów: 

- naliczone, lecz jeszcze nie zapłacone, odsetki od zaciągniętego 
kredytu obrotowego, o ile odsetki te zostały uwzględnione już w 
kosztach rachunkowych tj. w wyniku finansowym netto w latach 
poprzedzających pierwszy rok stosowania ryczałtu 
- naliczone, a dotychczas niewypłacone, wynagrodzenia z tytułu 
zawartych umów zlecenia i umów o dzieło, o ile kwoty tych 
wynagrodzeń zostały uwzględnione już w kosztach rachunkowych tj. 
w wyniku finansowym netto w roku poprzedzającym pierwszy rok 
stosowania ryczałtu, a w rozliczeniu podatkowym nie zostały 
uwzględnione 
- kwotę różnicy między amortyzacją środka trwałego dla celów 
rachunkowych i podatkowych, np. w sytuacji gdy środek trwały jest 
amortyzowany dla celów rachunkowych według wyższej stawki niż 
dla celów podatkowych. 



 
Podatnik w rozliczeniu roku 2020 zachowuje prawo do wszelkich odliczeń 
od podstawy opodatkowania, w tym przykładowo rozliczenia kosztów 
kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


